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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. október 27.-én 14.00 órakor megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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

alpolgármester, Birgenstok István Bódis Béla és Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Juhász Józsefné német 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, Hoór Kálmán települési főépítész, Veres Tünde pályázatíró, 

Galó József plébános, Harmati Péter szállodai vállalkozó, vendéglátós, Pék Erika Iskolaigazgató 

helyettes 

 

Wingendorf János: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Hoór Kálmánt, Veres Tündét, Galó 

Józsefet és Harmati Pétert. Megköszöni, hogy elfogadták a meghívást. Megállapítja, hogy minden 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja, melyek az 

alábbiak: 

 

  1.) Javaslatok a településfejlesztési koncepció módosítására 

Ea: Wingendorf János polgármester, Hoór Kálmán települési főépítész, Galó József 

plébános, Harmati Péter szálloda tulajdonos 

2.) Rövid beszámoló a Tarna menti orvosi ügyelet orvosainak kéréséről 

3.) Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirend: Javaslatok a településfejlesztési koncepció módosítására 

Ea: Wingendorf János polgármester, Hoór Kálmán települési főépítész, 

Galó József plébános, Harmati Péter szálloda tulajdonos 

 

Wingendorf János: Azért hívtuk meg kedves vendégeinket, hogy segítsenek nekünk egy 

településfejlesztési koncepció kialakításában. Át is adom a szót Hoór Kálmánnak akitől megtudtam, 

hogy Makláron például egy Szociális Otthont építenek. Nálunk itt a falu központjában az Árpád út 

2. szám alatti ingatlan eladó. A tulajdonos Albertzky Zoltán 4,2 millió forintot kér érte. Akár meg is 

lehetne venni erre a célra alkalmas lenne. 

 

Hoór Kálmán: mint főépítész, de mint helyi kötődésű ember, többszer beszélgetett a 

polgármesterrel, egy a falu központjában megvalósítható szállást biztosító épületegyüttes 

létrehozásáról. Ezt azonban több oldalról meg kell vizsgálni, számításokat végezni, tanulmányokat, 

elemzéseket készíteni. Makláron úgy döntöttek, hogy a helyi iparűzési adóból befolyt pénz egy 

részét terület vásárlására és egy több funkciós vendéglátó, szociális intézmény létrehozására 

fordítják. Az intézmény 2000 m
2 

területen helyezkedik majd el és 50 főnek biztosítana ellátást. 

Ebből 20-fős apartman egység, turizmus, vendéglátás céljára. Újabb 20 fő a magukat ellátni képes 

idősotthoni ellátottak számra és végül egy 10 fős hospisz részleg. Az intézmény 30 főnek ad majd 

munkát és a működési bevétellel rendelkezik majd. Igaz a bekerülési költség nem csekély, 400 

millió forint. 
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Aldebrőn a faluközpontban a Rózsa és az Árpád út közötti területen lehetne kialakítani egy ilyen 

jellegű központot. Itt jó nagy, önálló helyrajzi számmal rendelkező telkek vannak. De jó tudni, hogy 

ha megvesz az önkormányzat egy ingatlant, azzal még nem oldja meg a problémát. 

 

(Veres Tünde bejelentette, hogy más elfoglaltsága miatt el kell mennie, közreadott egy írásos 

tájékoztatót az általa az önkormányzatnak írt pályázatok eredményességéről, majd 14.55-kor 

távozott.) 

 

Hoór Kálmán: Ha kell be tudom mutatni a Makláron tervezett intézmény látványterveit. Az 

intézményben az ápolási szakmai munkát egy kórházi gyakorlattal rendelkező helyi lakos látja majd 

el. 

 

Hinervádli Erzsébet: He nem hospisz, hanem inkább szálloda lenne, az nekem szimpatikusabb. 

 

Hoór Kálmán: Az önkormányzatnak kell eldönteni, hogy mi legyen. Például legyen ott konyha, 

vagy ne legyen? Aldebrőn mi az elképzelés? 

 

Wingendorf János: A testületben konkrét elképzelés még nincs. 

 

Uzelman Zoltán: Bennem van. 

 

Wingendorf János: Kérdezem plébános urat, van-e lehetőség arra, hogy az önkormányzat 

megvehesse a Plébánia kertjét? 

 

Galó József: Köszöni a meghívást, köszönti a jelenlévőket. Mivel a polgármester úrral már 

beszéltek erről, ezért Ő megtette a szükséges lépéseket az Érsekség felé. Onnan azt a választ kapta, 

hogy ez helyi ügy, helyben egyezzenek meg. Annyi iránymutatást adtak számára, hogy lehetőleg ne 

az eladás felé, hanem inkább a tartós bérlet felé menjenek el. Az egyháznak sok épülete áll üresen, 

sokba kerül ezek fenntartása, renoválása. Egyébként Verpeléten is volt hasonló igény. Az Egyház 

tehát nem zárkózik el az egyezkedéstől, de először az önkormányzat fogalmazza meg mit is akar.  Ő 

ezt az Egyháztanács elé terjeszti. 

 

Wingendorf János: Köszönöm plébános út szavait, megfogalmazzuk majd a kérésünket és bízunk a 

megegyezésben. Átadom a szót Harmati Péter úrnak. 

 

Harmati Péter: Köszönti a megjelenteket. Ő nem tud hozzászólni a szociális intézményhez, Ő 

vendéglátós, szállodát üzemeltet. Itt az elsődleges cél a vendég minél komfortosabb kiszolgálása. 

Hogy visszajöjjön máskor is, illetve jó hírét vigye a szállodának. A készpénzes emberek minőségi 

szolgáltatásokat várna el. Felhívom a figyelmet arra, hogy nem elég egy beruházást létrehozni, azt 

működtetni is tudni kell mégpedig nyereségesen. Sokan ez utóbbin buknak el. Nagyon sok oldalról 

át kell gondolni, mi is lesz és hogyan lesz. Ha az önkormányzat szálláshelyben gondolkodik akkor 

Ő inkább az apartmanok kialakítását javasolja, kisebb a működtetés költsége. Aldebrőnek 

egyébként jó lehetőségei vannak a turizmusra. Itt két hegység a Mátra és a Bükk. Több termál vizű  

fürdő található a közelben. Eger nevezetességei sokak számára vonzó látogatási célpontok. De 

vendéget vonzhat a vadászat, horgászat, csónakázás lehetősége is. Sajnos szálloda építésére nincs 
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pályázati lehetőség jelenleg. Az is kitörési pont lehet, ha az önkormányzat a falusi turizmus 

támogatásába fektet. Végezetül ismét a fenntartható, lehetőleg hosszú távon nyereséges 

működtetésre hívja fel a figyelmet. 

 

Hoór Kálmán: Makláron önfenntartó lesz az intézmény. 

 

Galó József: Korábbi szolgálati helyén, Nyékládházán két szociális otthon is működik. 

 

(Harmati Péter és Galó József 15.59-kor távozott.) 

 

Wingendorf János: Az ülés előtt megtekintettünk egy eladó házat a Vörösmarty úton. Kérem építész 

urat mondjon véleményt a lakóházról. 

 

Hoór Kálmán: A szarufák rendben vannak, a tetővel sincs probléma, látszik némi vizesedés és az 

alap megsűlyedt, de kis ráfordítással hasznosítható, lakhatóvá tehető. 

 

Wingendorf János: A füvet, vagy inkább a gazt, eddig is az önkormányzat nyírta. Vegyük meg, s 

adjuk ki bérbe – már van érdeklődő – majd adjuk el.  

 

Uzelman Zoltán: A „ Tói” háznál ( Rózsa utcai ingatlan ) jobb állapotban van. 

 

Wingendorf János: A tulajdonos 2 millió forintot kér, javaslom, ajánljunk 1,5 milliót. 

 

Uzelman Zoltán: El kell dönteni, mit teszünk vele, ha megvettük? 

 

Bódis Béla: Gáz be van vezetve, a szennyvízhez egy 10 méternyi cső hiányzik. 

 

Hinervádli Erzsébet: Az 5 millió forintos keretünkbe belefér. 

 

Wingendorf János: Javaslom tegyünk ajánlatot 1,5 millió forintos megvásárlásra. Állagjavítás után 

kiadjuk bérbe, vagy eladjuk nagyobb összegért. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

111/2016.(X.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megvásárolja az aldebrői 465 helyrajzi számú 

lakóház, udvar, kert ingatlant Szegedi Istvánnétól.  

( Természetben 3353 Aldebrő, Vörösmarty út. 45. )  

Az ingatlan vételára 1.500.000 Ft – azaz egymillió- 

ötszázezer forint. 

Meghatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Én elkészítettem és megküldtem nektek az fejlesztési elképzeléseimet. Most 

nem kell erről szavazni. Gondoljátok át és várom a Ti elképzeléseiteket is. 

 

Uzelman  Zoltán: A leírt fejlesztések szerintem is kellenek, csak nem egyszerre. 

 

Wingendorf János: A kerékpárút kivitelezése 2018-ra várható. Itt elkészítik az árkot is. 

 

Bódis Béla: Betonlapokkal lesz kirakva az árok? 

 

Wingendorf János: Igen. 

 

Bódis Béla: Olvastam, hogy fásítás lesz a településen, hol? 

 

Wingendorf János: Most a Hivatal és Gondozási Központ előtt, gömbszivarfát ültetünk. 

 

Hoór Kálmán: Az egységes utcakép kialakításához például jó lehetőség a fásítás. 

 

Wingendorf János: Az Iskola útra is gömbszivarfát tervezünk. 

 

Hoór Kálmán: Két temető is van Aldebrőn. A bejáratok nem „méltók”, 1-1 haranglábat javaslok 

elhelyezni. Egerben megtekinthető egy prototípus az 6 millió forintba került. Javasolja felvenni a 

megvalósítandó célok közé. A szent szobrok felújítását is javasolja bevenni, a Mária szobor 

restaurálása nem tűr halasztást. 

 

Uzelman Zoltán: Ez utóbbira 3 ajánlatot is kértek, 2 milliós a legolcsóbb. 

 

Hoór Kálmán: Van egy restaurátor ismerősöm, aki ennél talán „barátibb” árat is tudna adni. Több 

munkáját láttam. A jövő héten el is tudom hozni, hogy nézze meg a szobrot és adjon ajánlatot. 

 

Uzelman Zoltán: Egyetértek, de írhatnánk egy levelet a Műemlék Felügyelőségnek és kérjük a 

segítségüket. 

 

Wingendorf János: Az Egészségház klíma beszereléssel kapcsolatban a jegyző úr kért 3 ajánlatot, 

melyre ketten válaszoltak. A Kovács Gábor ajánlatát körbeadom. Igaz ezt Tófaluval közösen kell 

megoldani, majd visszatérünk rá. Katona Sándor központi fűtés szakember elmondta, hogy a fűtés 

jelenleg 3%-on megy, de így is meleg van. Ezzel is tennünk kell majd valamit. 

 

(Hoór Kálmán 17.00-kor távozott.) 
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2.) Napirend: Rövid beszámoló a Tarna menti orvosi ügyelet orvosainak kéréséről 

Ea: Wingendorf János 

 

Wingendorf János: Verpelét polgármestere meghívta a társulás polgármestereit egy tanácskozásra, 

ahol közölték velünk, hogy az ügyeletet adó orvosok írásban közölték, hogy Ők már akarnak jelen 

formában ügyeletet adni. Többen már nyugdíjasok, nem bírják úgy a terhelést. Problémát jelent, 

hogy ki vannak téve agressziónak is. Többen közölték, hogy ha továbbra is ügyelniük kell, inkább 

felhagynak a praktizálással. Márpedig ha ez bekövetkezne aligha kapnánk orvosokat, hiszen 

mindenki tudja mi a helyzet. Egyébként a megyében már ez az egyetlen társulásos ügyelet. 

Mindenhol máshol, erre szakosodott cég látja el orvosaival az ügyeletet. Valószínűleg ez vár ránk 

is. Ez esetben valószínűsíthető, hogy duplájába kerül az önkormányzatoknak az ügyelet 

működtetése. Megbíztuk Farkas Sándort, Verpelét polgármesterét, hogy tárgyaljon az érintettekkel 

és dolgozzon ki javaslatot a megoldást illetően. 

 

Uzelman Zoltán: Én is úgy tudom, hogy már csak itt van ilyen ügyelet. Verpelét dolgozzon ki 

megoldási lehetőséget. Egyébként meg az ügyelet ne telefonon utasítgassa a beteget, hogy mit 

csináljon, mert tudok ilyenről. 

 

3.) Napirend: Egyebek 

 

Gulyás Imre: Pocsok Katalin település tervező elkészített egy előterjesztést a településrendezési 

tervünkkel kapcsolatban. Ennek kényege, hogy arról javasolja, hogy döntsön az önkormányzat, 

hogy nem látja indokát részletes környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásának. Ez természetes, 

hiszen ennek valós oka valóban nincs. A hatásvizsgálat meghosszabbítaná az amúgy is 

hosszadalmas eljárást és jelentős többletkiadással járna. Az előterjesztést és a határozati javaslatot 

mindenki megkapta. 

 

Wingendorf János: Javaslom fogadjuk el az előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

112/2016.(X.27.) határozata 

környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, Aldebrő 

Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási terve részterületekre 

vonatkozó 2016. évi módosításához kapcsolódóan 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, Aldebrő 

Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási terve részterületekre 

vonatkozó 2016. évi módosításához kapcsolódóan az 

alábbi döntést hozza: 

1. Aldebrő Község Önkormányzata a részéről megfogalmazott 
településrendezési szempontok miatt a hatályos 
településrendezési eszközök - a 64/2002. (V.23.) sz. Kt. 
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határozatával megállapított Településszerkezeti Terve és a 
7/2002. (V.24.) önkorm. rendeletével jóváhagyott helyi építési 
szabályzata és szabályozási terve - módosítását az 1. számú 
mellékletben szerepeltetett területrészekre vonatkozóan, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szerinti teljes 
eljárásban, a Korm. rendelet 37.§.-ában foglalt előírásoknak 
megfelelően megindította. 

2. A településrendezési eszközök módosításának területi hatálya 
Aldebrő Község közigazgatási területének 1-4. számú területére 
terjed ki.  

3. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 

hatálya alá tartozik. 

4. A KV. Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. 

számú melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat 

megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét 

a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe 

tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet 

illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e 

a környezeti vizsgálat lefolytatása. 

5. A Környezet védelméért felelős szervek – kivéve a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály a BO/16/8398-2/2016. 

ügyiratszámú előzetes véleményében – tekintettel a tervezett 

módosítások jellegére, nem tartották szükségesnek a 

környezeti vizsgálat lefolytatását (a környezeti értékelés 

készítését).  

Az Önkormányzat a végleges döntését megelőzően az 

indokok tisztázása érdekében megbeszélést hívott össze 2016. 

július 27-re az érintett szervekkel (az egyeztetés helyszíne: 

3353 Aldebrő, Vörösmarty út 2. Gondozási Központ). A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

képviselője a megbeszélésen nem vett részt és írásos 

véleményt sem küldött, így az egyezetés tárgyában egyetértő 

államigazgatási szervnek tekinti a Képviselő testület.  

6. A Képviselő-testület összhangban a környezet védelméért 

felelős szervek véleményével, valamint az ügyben 

összehívott tárgyalás eredményével, a környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartja szükségesnek, tekintve, hogy a 

módosítások megvalósulása esetén várható környezeti 

hatások nem jelentősek. 
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Wingendorf János: Mindenkinek megküldtem az ÉMÁSZ Hálózati Kft által felajánlott 

együttműködési megállapodást. Ez konkrét kötelezettségeket nem tartalmaz. Lényegében 

együttműködésről szól, arról, hogy az önkormányzat és a cég egyezteti a villamos energia hálózat, 

közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit. 

Javaslom, kössük meg ezt a megállapodást. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

113/2016.(X.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy együttműködési megállapodást köt az ÉMÁSZ 

Hálózati Kft-vel.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Wingendorf János: Több cég is megkeresett Karácsonyi közterületi díszkivilágítás ügyében. Eddig 

anyagiak hiány miatt erre a díszkivilágításra nem volt lehetőségünk.  

 

Hinervádli Erzsébet: Én jónak tartanám ezt a dolgot. Más településeken is látom a kivilágítást és 

szépnek tartom. Most pénzünk is lenne rá. 

 

Wingendorf János: Javaslom, bízzuk meg Erzsébetet, hogy tegyen javaslatot erre. ( Ezzel láthatóan 

mindenki egyetértett.) 

 

Wingendorf János: Ismerteti az Iskola testnevelő tanárának levelét, melyben sporteszközök 

vásárlására kér támogatást, 100.000 forint értékben. Támogatja a kérést, adjanak 50.000-et, Tófalu 

adja a másik felét. 

 

Hinervádli Erzsébet: Én nem várnék Tófalura, látom, hogy milyen nehézkesen megy egy. Javaslom, 

adjunk mi 100.000 Ft-ot, az iskolások megérdemlik, nem olyan nagy összeg ez. 

 

Wingendorf János: Jó én ezt is támogatni tudom, kérem, szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

114/2016.(X.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 100.000 

forint támogatást nyújt a Tarnavölgye Általános Iskola ( 

Aldebrői székhely intézménynek ) sportszerek vásárlására. 

 

Wingendorf János: Hinervádli Erzsébet képviselő Asszony, felvetette, hogy emeljünk a 

falugazdánk, Kakuk József fizetésén. 
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Hinervádli Erzsébet: Valóban én beszélgettem Kakukkal aki elmondta, hogy mivel nagykorúvá 

váltak gyermekei az adózás változása miatt jelentősen csökkent a kézhez kapott fizetése. Húsz év 

körüli munkaviszony után keres 151.300 forintot. Ezt én igenis kevésnek tartom. 

 

Pék Erika: Mint iskola vezető, gyakran fordult elő az évek alatt, hogy Kakuk Jóskától kértem 

segítséget karbantartási és más ügyekben. Mindig rendkívül korrekt és segítőkész volt. Ez igaz az 

iskolai rendezvények esetében is. Én csak javasolni tudom a béremelést. 

 

Gulyás Imre: Tudni kell, hogy a közszférában sok éve nem volt általános és egységes béremelést. A 

közszolgálatban lévő bértáblák alapjául szolgáló „ sarokszámok” nem változnak. A Kormányok 

egy- egy dolgozói kör esetében hajtanak végre béremelést – például pedagógusok, rendvédelmi 

dolgozók stb. -, de aki nem tartozik, e körbe annak a bére csak évek alapján járó átsoroláskor 

emelkedik minimális mértékben. Kakuk József munkáját én is régóta ismerem és csak elismeréssel 

tudok szólni róla. A Közalkalmazotti törvény értelmében az önkormányzati dolgozók esetében az 

önkormányzat állapíthat meg saját pótlékot, kiegészítést, az emelésnek teát törvényes akadálya 

nincs. Én is javaslom a béremelést. 

 

Wingendorf János: Magam sem vagyok az emelés ellen, de azt azért elmondom, hogy nekem már 

volt kifogásom a Jóska munkájával szemben. Javaslom, hogy Kakuk József bruttó illetmények 

november 1-től havi 170.000 Ft-ra emeljük. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

115/2016.(X.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete Kakuk 

József falugazda illetményét 2016. november 1-től havi 

bruttó 170.000 forintra emeli. 

Megbízza a polgármestert, mint munkáltatót, hogy a 

végrehajtásról intézkedjen. 

 

Wingendorf János: Szintén Hinervádli Erzsébet vetette fel a következő ügyet. Átadom a szót. 

 

Hinervádli Erzsébet: Igen, ezt vállalom. Arról van szó, hogy a faluban sokan kérdőre vontak, hogy 

Stadler Zsófi milyen címen vett részt ingyenesen az iskolások Erdélyi kirándulásán? Ha ez így volt 

az engem is felháborít. 

 

Pék Erika: Mint igazgató- helyettes azt tudom erre mondani, hogy a kirándulásra egy Határon túli 

kapcsolattartás programú nyertes pályázat keretében került sor. A pályázatot Veres Tünde 

készítette, de mellette Stadler Zsófi is rengeteget dolgozott az előkészítésben és szerepet szántam 

neki a végrehajtásban is. Három kísérő mehetett a gyerekekkel és Ő az eredeti elképzelésben is 

benne volt. Igaz, hogy közben elment az iskolából, de bennem fel sem merült, hogy emiatt 

kimaradjon. 

 

Uzelman Zoltán: Kilépett a munkahelyéről, mégis mehetett. Nem értek egyet. 

 

Hínervádli Erzsébet: Ha már nem dolgozott ott, nem kellett volna mennie. 

 

Pék Erika: Elmondtam az előbb az egész történetet, ami egyébként szerintem így volt korrekt. 

Felém senki nem élt semmilyen kifogással ezzel kapcsolatban. 
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