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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. január 28.-án megtartott nyílt üléséről. 

 

( Az ülésre a német nemzetiségi önkormányzattal együttesen került sor. ) 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman Zoltán 

alpolgármester, Birgenstok István, Bódis Béla Lajos, Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin gazdasági 

tanácsos, Nagy Józsefné adóügyi főelőadó, Kakuk József falugazda, Juhász Józsefné német 

nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Wingendorf János köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen az ötből négy képviselő 

jelen van, határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a testület a meghívóban kiküldött napirendeket tárgyalja, melyek a következők: 

 

1. Falugazda beszámolója a 2015-ben végzett munkáról 

             Előadó: Kakuk József falugazda 

 

2. 2016. évi feladat- és ülésterv, illetve rendezvénynaptár elfogadása 

  Előadó : Wingendorf János polgármester 

 

3. Egyebek 

3.1.Gazdálkodási helyzetről tájékoztatás 

Ea: Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

3.2  MACÉL Bt. felé fennálló tartozás ügye 

       Ea:  Wingendorf János polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

3.3  Tájékoztató adóbevételek alakulásáról 

        Ea: Nagy Józsefné adóügyi főmunkatárs 

3.4  Szabadidős Sport Klub kérelme 

       Ea: Wingendorf János polgármester 

3.5  Rendezési terv módosítására tett ajánlat megvitatása 

      Ea: Wingendorf János polgármester 

 

Javasolja, hogy azokat a napirendeket vegyék előre, melynek meghívott napirendi előadója van. A 

javaslattal a képviselő- testület egyhangúan egyetértett. 

 

Napirend: 3.) Egyebek 

3.3.)Tájékoztató Adóbevételek alakulásáról 

 

Wingendorf János fontosnak tartom, hogy a képviselőknek pontos képük legyen az adóbehajtás 

állásáról. Ezért megkérem Nagy Józsefné, hogy az írásos előterjesztésen túlmenően is tájékoztassa a 

testületet. 

 

Nagy Józsefné köszönöm a meghívást. Igyekszem behajtani a kinnlevőségeket. Sajnos év elején 

betegség is hátráltatta a munkámat.  

További probléma volt, hogy a gépjárműadóhoz a listákat már nem a járási hivataltól, hanem a 

központi KEKKH nyilvántartásból kell lekérnünk. Ehhez sokáig nem kaptunk megfelelő útmutatót, 

segítséget. Kommunális adónál 240 ezer, gépjárműadónál 3,4 millió forint a behajtatlan tartozás. Ez 
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soknak tűnhet. Sajnos vannak adózók akik szociális helyzetükből adódóan nem terhelhetők, de 

vannak akiktől a NAV-al együttműködve sem tudunk behajtani. Mindig megtalálják a módját, hogy 

ne tudjuk behajtani a tartozást. A gépjárműadó hátralék 90%-a 2-3 adózó adója. Próbáltuk a 

forgalomból való kivonást is, de ismerik ezt a szabályt és adják- veszik a járműveket. Forgalomból 

kivonni, csak egy éves tartozás után lehet. A jegyző is követelte a hatékonyabb behajtást. Sok időt 

vesznek el a rendőrségi bírság behajtások. 

 

Hinervádli Erzsébet nem tudja elfogadni, hogy nem lehet behajtani az adót. Aki nem tud fizetni 

egyszerre, az fizessen havi részletekben.  

 

Uzelman Zoltán Ő is tud arról, hogy több fuvarozó cég álla felszámolás alatt. 

 

Wingendorf János köszöni a beszámolót, kéri „ meghajtani „ a behajtást. 

 

( Nagy Józsefné távozott. ) 

 

Napirend: 1.) Falugazda beszámolója a 2015-ben végzett munkáról 

                        Előadó: Kakuk József falugazda 

 

Kakuk József az írásos anyagot azzal egészítem ki, hogy a közfoglalkoztatás nem olyan mint a „ 

normál „ munkahely. Az itt dolgozók közül többen el tudtak helyezkedni. Vannak akik azonban 

megelégednek a közmunkával, parkoló pályának tekintik. Ilyen embereket nagy nehéz fegyelmezni. 

 

Hinervádli Erzsébet elmondja, hogy a szüreti napon olyan közmunkás intézkedett erősen ittasan, aki 

azért volt oda állítva, hogy végezze a munkát. Ehelyett másokat dirigált. Ezen mások is 

megbotránkoztak. Az ilyen embert el kell zavarni.  

 

Kakuk József elmondja, hogy Ő akkor éppen anyósa temetésén volt. Azt is tudni kell Ő nem 

munkáltatója ezeknek az embereknek. A polgármester küldheti el azt, akivel gond van. Egyébként 

mindezek ellenére is az tudja mondani, hogy döntően megfelelő munkát lehetett végeztetni velük. 

Most a fakivágásnál semmi gond nincs a brigáddal, dolgoznak becsületesen. 

 

Birgenstok István hozzáfűzi, hogy Ő is dolgozik közmunkásokkal a munkahelyén. Bizony nem 

könnyű velük normális munkát végeztetni. 

 

Gulyás Imre megjegyzi, hogy a közfoglalkoztatásra külön törvényt kell alkalmazni. Az 

önkormányzatnak szerződést kell kötni a munkaügyi hatósággal. Ez is nehezíti a fegyelmezést. A 

kereset sem sok. 

 

Uzelman Zoltán ha kevés is a kereset, aki nem dolgozik, azt el kell küldeni. 

 

Wingendorf János elmondja, hogy a rendszerváltás előtt sokan megszokták, hogy a 8 órából 2-őt 

dolgoztak és úgy is jó volt. Őket nagyon nehéz rendes munkára fogni. Különösen nehéz ez például 

esős napokon, amikor amúgy is nehéz értelmes munkát találni. Terveim szerint áprilistól változás 

lesz e téren is. 

Javaslom, fogadjuk el a falugazda beszámolóját. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

1/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja a falugazda 2015. évi munkájáról készített 

beszámolót. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva. ) 

 

 

Napirend: 3.) Egyebek 

        3.1.) Gazdálkodási helyzetről tájékoztatás 

       Ea: Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

 

Lipkovics Katalin szóbeli kiegészítésként kiemeli, hogy a 2015. december 15.-i helyzethez képest 

nem sok változás történt. Megtörténtek az azon ülésen elhatározott kifizetések. Katona Sándornak 

250.000 Ft. December 30.-án megérkezett az ÖNHIKI II. fordulóján nyert 612 ezer Ft, illetve a 

Közös Hivataltól 255.431 forint.  

 

Wingendorf János köszönöm a tájékoztatót. Bízom benne, hogy áprilisban már pozitív lesz a 

mérlegünk. 

 

Napirend: 3.) Egyebek 

3.2.) MACÉL Bt. felé fennálló tartozás ügye 

Ea:  Wingendorf János polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi 

tanácsos 

 

Wingendorf János: mindenkinek megküldtem a MACÉL Bt. levelét. Eszerint újból döntenünk kell, 

Én nem támogatom. 

 

Hinervádli Erzsébet: továbbra sem értem, hogyan lehetett ezt a pénz visszautalást lekönyvelni. 

 

Lipkovics Katalin már korábban is elmondtam, hogy a történés idején erre törvényes lehetőség volt. 

Ezt a belső ellenőrzés is vizsgálta és rendben találta. Egyébként Én akkor még nem dolgoztam itt. 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy az önkormányzatnak nem volt pénze a vállalkozó kifizetésére. De csak 

kifizetés után – utófinanszírozás – igényelhette meg a pályázaton elnyert támogatást. Így az 

önkormányzat a havi fizetésre szánt pénzt utalta át, hogy a pályázati kifizetés is teljesülhessen. A 

MACÉL Bt. pedig visszautalta a pénzt, hogy az önkormányzat fizetni tudjon. A gond abból van, 

hogy a tartozás azóta sem lett kiegyenlítve. Az azonban tény, hogy a MACÉL Bt. a vállalt munkát 

elvégezte, ezt bárki láthatja. Javasolja, hogy a tartozást ismerje el, a kifizetést nem azonnal kéri Bt,. 

sőt részletfizetést is lehetővé tesz az ajánlat. 

 

Uzelman Zoltán ha bíróságra kerülne az ügy nem biztos, hogy az önkormányzat veszítene. Nem is 

érti miért ad kölcsönt egy vállalkozás az önkormányzatnak. 

 

Bódis Béla Lajos ha úgy van ahogy a jegyző mondja, akkor jogos a követelés és ki kell  fizetni, de 

csak ha lesz erre pénzünk. 

 

Wingendorf János nem fogadom el, hogy ez jogos követelés. A polgármester átadás- átvételi 

jegyzőkönyvben sincs felsorolva. Jó szavazásra teszem fel, ki ismeri el a tartozást? Én nemmel 

szavazok. 
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A javaslatot a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

2/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elismeri, hogy az önkormányzat 500.000 Ft-al tartozik a 

MACÉL Bt.-nek. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetés módjáról 

tárgyaljon a Bt-vel. 

 

Napirend: 2.) 2016. évi feladat- és ülésterv, illetve rendezvénynaptár elfogadása 

                  Előadó : Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János elkészítettem a feladat- és üléstervet, illetve rendezvénynaptár. Ezen 

természetesen év közben is lehet változtatni. A jegyző mindenkinek megküldte az összeállítást a 

kötelező napirendekről. Igyekeztem minél több emberrel egyeztetni. 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy Kápolna tegnap fogadta el az üléstervét. Javasolnak egy együttes ülést 

Aldebrő, Kápolna és Tófalu községeknek. Ezen a közös hivatal, a Tündérkert Óvoda, valamint a 

Tarnavölgye Általános Iskola beszámolóit tárgyalnák meg. Itt a KLIKK képviselője is 

elmondhatná, milyen elképzelés van az iskola jövőjét illetően. 

 

Hinervádli Erzsébet támogatom az együttes ülést. 

 

Wingendorf János ha nincs más javaslat a fenti kiegészítéssel javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2016. évi feladat- és 

üléstervét illetve rendezvénynaptárt. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

3/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2016. évi feladat- és üléstervét, 

illetve rendezvénynaptárt. 

 

Napirend:3.) Egyebek 

   3.4.)  Szabadidős Sport Klub kérelme 

                Ea: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János felolvassa a Szabadidős Sport Klub önkormányzathoz írott levelét. 

 

Uzelman Zoltán a sátrakat meg tudjuk venni a most elnyert pályázatból. Egyébként pedig azt 

javaslom, a kérés többi részére térjünk vissza később, ha már lesz pénzünk. 

 

( A javaslattal mindenki egyetértett.)  

 

Napirend:3.) Egyebek 

     3.5.) Rendezési terv módosítására tett ajánlat megvitatása 

            Ea: Wingendorf János polgármester 
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Wingendorf János megkaptuk az ajánlatot a rendezési tervünk felülvizsgálatára, módosítására. Az 

általam már eddig javasolt területek: Temető parkoló, Horgásztanya, Minczér kert ( focipálya 

létesítésére), Arany János 3. sz. alatti ingatlan kertjét megvenni ( géppark elhelyezése céljából ) 

Az elektronikus adatbázisból alaptérkép készítése 221.000 Ft + ÁFA kerül. Ehhez jön még 

tervkészítés 1,2 millió Ft-os költsége. 

 

Uzelman Zoltán soknak tűnik. A kerékpárút pályázathoz kell-e módosítani? 

 

Wingendorf János ennek utána nézek. Most a digitális adatbázisból adatkérésre kérek 

felhatalmazást. 

 

A felhatalmazást a képviselő- testület 5 igen szavazattal megadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

4/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv 

készítéséhez szükséges digitális adatbázist megrendelhesse. 

 

Napirend:3.) Egyebek 

     3.6.) Perge Krisztina kérelme 

            Ea: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János ismerteti a Perge Krisztina pedagógus kérelmét, melyben tanulmányok 

folytatásának támogatáshoz kéri támogatást. 

 

Hinervádli Erzsébet nem az önkormányzat alkalmazottja, nem támogatja. 

 

Birgenstok István mi van ha elvégzi az iskolát és elmegy? 

 

Gulyás Imre a kérés lényegében klasszikus tanulmányi szerződésre irányul, csak itt nem az 

önkormányzat a munkáltató, hanem a KLIKK. 

 

Wingendorf János jó akkor szavazzunk, ki támogatja a kérést? 

 

A javaslatot a képviselő testület 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal elkutasítja. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

5/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete Perge 

Krisztina pedagógus tanulmányi támogatás iránti kérelmét 

elutasítja. 

 

Napirend:3.) Egyebek 

     3.7.) Cseralja Vadásztársaság kérelme 

            Ea: Wingendorf János polgármester 
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Wingendorf János megkeresett Bányai László elnök és kérte, hogy február 12.-én Mátraházán 

tartandó pálinka és bor fesztiválra utazáshoz igénybe vehessék a községi kisbuszt. Mi a 

véleményetek? A buszt Macz Péter vezetné. 

 

Uzelman Zoltán elvben egyetértek, hiszen ezért is pályáztunk rá, de csak úgy ne adjuk oda. 

 

Hinervádli Erzsébet 10.000 forintért vegyenek üzemanyagot. 

 

Birgenstok István tankolják tele, s így adják vissza. 

 

Uzelman Zoltán fizessék a tankolást és még adjanak 20 l gázolajat. 

 

Wingendorf János, Zoltán javaslatát teszem fel szavazásra. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testület 

6/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Cseralja Vadásztársaság rendelkezésére bocsátja február 12.-

én a községi kisbuszt. Az egyesület fizeti az úton az 

üzemanyagot, továbbá 20 l gázolajat köteles adni a 

használatért. 

 

Napirend:3.) Egyebek 

     3.8.) Kötelező betelepítési kvóta elleni nyilatkozat 

            Ea: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János javaslom, csatlakozzunk a Kormány felhívásához, melyben elítéljük a kötelező 

betelepítési kvótát. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

7/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete  

elutasítja, a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 

kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a 

mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 

szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 

akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 

betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar 

embereket! 

 

Napirend:3.) Egyebek 

     3.9.) Tájékoztatások, bejelentések 

Wingendorf János 

• Ismerteti Kozmáné Bata Zsuzsanna járási KLIKK vezető válasz levelét, melyben elutasítja 

az iskola aprítékkal történő fűtésére tett javaslatát. 

• Ismerteti, hogy a Szerencsejáték Zrt.  millió forinttal támogatja a Horgásztanya felújítását. 
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• Ismerteti, hogy január 26.-án Kompolton szennyvíz társulati ülésen vett részt. Ismét 

elmondták, hogy a hibák kijavítása nem történt meg, sőt, arra hivatkoztak, hogy nem is 

tudtak a felsorolt hibákról. Ez nem lehet igaz, hiszen több oldalas hibajegyzéket adott át  

 

Hinervádli Erzsébet felháborítónak tartja, hogy a közelmúltban feljött a lakásukba a szennyvíz és 

bűzzel öntötte el a házukat. Hiába telefonált bárhova, mindenki másra mutogatott. Eddig a 

Sertéstelep bűze ellen kellett harcolni, most ez lesz a szennyvízzel is, ez szörnyű. Ő nem fogja 

hagyni, hogy az illetékesek egymásra mutogatnak, kész bírósághoz fordulni. Kéri ebben támogassa 

az önkormányzat, állja a költségeit. 

 

( Bódis Béla távozott, a képviselő- testület 4 fővel határozatképes.) 

 

Juhász Józsefné elmondja, hogy nála is jelentkezett a bűz. 

 

Wingendorf János javaslom, támogassuk Hinervádli Erzsébet perindítási elképzelését és álljuk a 

költségeit. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

8/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja, 

hogy támogatja Hinervádli Erzsébetet amennyiben pert indít a 

szennyvíz beruházás hiányosságai – bűzhatás – miatt. A 

felmerülő költségeit az önkormányzat átvállalja. 

 

Wingendorf János 

• Ismerteti, hogy január 21.-én Lőrinciben vett részt polgármesteri értekezleten 

• Megkeresték a Generali Biztosítótól – továbbra is javasolja, hogy ha lesz pénz biztosítani 

kell az intézményeket, különösen az Egészségházat. 

• A Magyar Norvég Kapcsolatok keretében bármely önkormányzatnak adnak tájékoztatást 

pályázati lehetőségekről 

• Jelentkezett egy cég akinél új kistraktort és pótkocsit lehetne venni. ( Körbeadja a 

prospektust.)  Szándéknyilatkozatot kér a vásárlásra. 

 

A kérést a képviselő- testület 4 igen szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

9/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja 

szándékát, hogy amennyiben pénzügyi lehetősége ezt lehetővé 

teszi kistraktort és kültéri kiegészítőket vásárol. 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy egy hatósági ügy kapcsán felmerült, hogy egy vállalkozás 

megvásárolna egy külterületi földút szakaszt, mely egy horgásztó gátjaként is szolgál. 

 

Wingendorf János mi nem eladni hanem venni, gyarapítani akarunk. Végül is írásos ajánlat nincs, 

most ne foglalkozzunk vele. 

( A jelenlévők egyetértettek.) 
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Gulyás Imre ismerteti a laboratóriumi vérvétel helyben történő biztosításával kapcsolatos legújabb 

fejleményeket. Még hiányzik Kál Nagyközség döntése, ott február 9.-i ülésen döntenek.  

 

Wingendorf János javaslom erősítsük meg korábbi döntésünket. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

10/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete megerősíti 

korábbi döntését a laboratóriumi vérvétel helyben biztosítására 

kötendő megállapodással kapcsolatban. 

 

Wingendorf János 

• Január 30.-án lesz Kápolnán a Kocsonya Fesztivál. 

• Február 6.-án Bormustra lesz Makláron 

• Egyeztetett Sagyebó Istvánnal, Balavásár polgármesterével a március 3-4-5 napokon 

tervezett buszos látogatásról 

• Habis László tájékoztatta, hogy Hulladékgazdálkodási Társulás I. fokon pert vesztett a 

AVE-vel szemben, fellebbeznek. 

• Kapott ajánlatot a HUNGEXPO-, terem és megjelenési lehetőségre. 

• a Heves Megyei Közgyűlés elnöke  levélben hívta fel figyelmét, hogy január 31-ig lehet 

felterjesztést tenni közbiztonsági kitüntetésre. Javasolja felterjeszteni Fükő Lászlót. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

11/2016.(I.28.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete Fükő László 

polgárőr elnököt felterjeszti megyei közbiztonsági kitüntetésre. 

 

Wingendorf János kérdezi, tárgyaljon-e a Takarékszövetkezettel a helyi kirendeltség újra 

indításáról? 

 

Uzelman Zoltán szerint nincs értelme. Nem érné meg a szövetkezetnek egy embert itt tartani. 

 

Wingendorf János már korábban említettem, hogy szeretnék egy személyt közfoglalkoztatottként 

alkalmazni, aki vezetné a gépjárműveket. Kiegészítenénk az illetményét. Úgy nettó 120.000 forintra 

gondoltam. Ez február 1-től is mehetne.  

 

Uzelman Zoltán ezzel egyetért, de hogyan lehetne fizetni? 

 

Gulyás Imre valószínűleg külön megbízási szerződést kellene kötni. 

 

Wingendorf János kérek felhatalmazást ennek intézésére. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal támogatta.  
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