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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. január 27.-én 16.00 órakor megtartott 

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 

 

Wingendorf János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az 

ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban megküldött 

napirendeket tárgyalja. Javasolja, hogy Hoór Kálmánra tekintettel az egyebek napirendi ponttal 

kezdjenek és a településrendezési terv módosítással kapcsolatos kérdést vitassák meg. 

  

1.) 2017. évi ülésterv és rendezvényterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

2.) Polgármester és alpolgármester illetményének rendezése 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

3.) Belső ellenőrzési megbízási szerződés jóváhagyása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

4.) Orvosi ügyelettel kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

5.) Falugazda beszámolója 

Előadó: Kakuk József falugazda 

6.) Egyebek 

 

A javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János:  Átadom a szót Hoór Kálmánnak. 

 

Hoór Kálmán: Köszöntöm a képviselőket. Jelentős állomásához érkezett a településrendezési eljárás 

folyamata. Lezárult az egyeztetés időszaka. A Pocsok Katalin tervező által elkészített előterjesztés 

részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos információkat. Ha az előterjesztést a testület elfogadja 

– javaslom, hogy fogadja el-, akkor egy kérelmet kell benyújtani a Megyei Főépítészhez, melyhez 

csatolni kell az egyeztetési eljárás dokumentumait. Ha a főépítésznek nem lesz kifogása elérkezünk 

az utolsó lépéshez a rendeletalkotáshoz és határozathozatalhoz. 

 

Wingendorf János: Amennyiben nincs kérdés, javaslat, kérem az előterjesztés elfogadását. 

 

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

1/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Aldebrő Község Településrendezési eszközeinek a település 

részterületeire vonatkozó módosítása (2016-17) véleményezési 

szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 39.§ (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök 

tekintetében, a mellékletben foglalt véleményeket megismerte, az 

azokra adott válaszokat elfogadja. 

2. A Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakasz a Korm. 

rendelet 39.§ (3) bekezdés alapján a jelen döntés közzétételével 

lezárul. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában 

kezdeményezze a Korm.rend. 40.§-a szerinti végső szakmai 

véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészhez 

benyújtandó dokumentációval.  

Felelős:  Wingendorf János polgármester  

Határidő:  azonnal 
 

Wingendorf János: Az Egyháztanács elutasította a Parókai kert megvásárlására vonatkozó 

kérésünket. Kérdezem a főépítész urat, megvegyük-e környező kerteket? 

 

Hoór Kálmán: Erre a kérdésre most felelősséggel sem igent, sem nemet nem lehet mondani. Tudni 

kell először is, hogy milyen településfejlesztési elképzelései vannak az önkormányzatnak. 

Amennyiben e faluközponti terület felhasználására konkrét döntés lesz, akkor lehet a kérdésre 

felelősen válaszolni. 

 

Uzelman Zoltán: Igen Én is ezt mondom már régen. Döntsük el mit akarunk ezzel a mostani jobb 

anyagi lehetőséggel tenni a falu javára, mert már látszik, hogy a pénz egy részét elveszik tőlünk. 

 

Hinervádli Erzsébet: Az Egyháztanács mivel utasított el bennünket? 

 

Wingendorf János: A szavazás eredménye 4 nem, 4 tartózkodás és 1 igen szavazat volt. 

Felajánlottam a Plébános Úrnak, hogy elmegyek az ülésre, de azt kérte ne menjek. 

 

Hinervádli Erzsébet: Pedig amikor Plébános Úr nálunk volt, támogatta az elképzelésünket. 

 

Uzelman Zoltán: Meg kellene hívni őket, hátha úgy meg lehetne győzni őket.  

 

Wingendorf János: Meg lehetne próbálni a tartós bérletről tárgyalni velük. Térjünk rá a 

napirendekre. 
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1.) Napirend: 2017. évi ülésterv és rendezvényterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: A jegyző úr által készített munkatervet kiegészítettem, programtervvel és 

rendezvénytervvel. Néhány módosítást is beletettem. Van- e más javaslat? 

 

Uzelman Zoltán: Több olyan közös ügyünk van Tófaluval – például az Egészségház biztosítása – 

ami indokolna egy együttes ülést. Volt is már ilyen. 

 

Gulyás Imre: Kedden fogadta el Tófalu is az üléstervét. Ott is felmerült együttes ülés tartásának 

szükségessége Aldebrővel. Egyeztetni kell majd egy időpontot. Az üléstervet természetesen lehet év 

közben is módosítani. 

 

Wingendorf János: Bódis Béla munkarendjéhez igazodunk. Március 24.-én tartjuk a 

közmeghallgatást. Ha nincs más javaslat, kérem, fogadjuk el az előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

2/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

önkormányzat 2017. évi feladat-és üléstervét, valamint 

rendezványtervét. 

( Jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 

2.) Napirend: A polgármester és az alpolgármester illetményének rendezése 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Három év után a régi illetmények lettek visszaállítva. 

 

Gulyás Imre: Először a polgármester illetményéről kell dönteni, ez lényegében kötelező, mint ahogy 

az előterjesztésben is leírtam. Az alpolgármester illetmény emelés nem kötelező. Van-e kérdés? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérem, fogadja el a képviselő- testület ez előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület  

3/2017.(I.24.) KT. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wingendorf 

János polgármester illetményét 2017. január 1-től, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 71.§ (4) d.) pontja, valamint (5) és (6) 

bekezdései alapján 398.800 Ft-ban, költségtérítését 59.800 Ft-

ban állapítja meg.  

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy az alpolgármester úr ügyében most ne döntsünk. Szeretnék 

előtte egyeztetni Zoltánnal.   
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3.) Napirend: Belső ellenőrzési megbízási szerződés jóváhagyása 

 Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre: Többször beszéltünk már a belső ellenőr személyében történt változásról. Inczédy- 

Kovács Krisztina kérte, hogy vállalkozási szerződést a képviselő- testületek is hagyják jóvá. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

 

Wingendorf János: Fogadjuk el a szerződést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

4/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzési 

feladatok 2017. január 1 nappal történő ellátására – a Kápolnai 

Közös Önkormányzati Hivatalon Keresztül – Inczédy – Kovács 

Krisztina (sz.n: Inczédy- Krisztina, szül: Eger, 1980.12.18. a.n: 

Géczi Piroska, 3245 Recsk, Szent István u 12. szám alatti lakos, 

adószám: 67103605130, vállalkozói nyilvántartási szám: 

43350286) mint egyéni vállalkozóval végzi. 

A vállalkozó 2017.01.01.-től – 2019.12.31.-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan havi bruttó 35.000 Ft-ot, azaz Harmincötezer 

forintot számláz a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

részére. 

Meghatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására. 

 

4.) Napirend: Orvosi ügyelettel kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: A közelmúltban volt egy tanácskozás az orvosi ügyelet ügyében Verpeléten. 

Farkas Sándor polgármester elmondta, hogy valószínűleg az Agria Ügyeletet bízzuk meg a feladat 

ellátásával. Ez április 1-től lesz valószínűleg.  A társulás a nyáron szűnik csak meg, de erről majd 

időben kapunk értesítést. Az Agria Ügyelet ugyanannyi díjért – 40 Ft/hó/ lakos – vállalja az 

ügyeletet, mint a mostani díjszabás.  

Javaslom, döntsünk arról, hogy Aldebrő április 1-től a fenti díjszabásért az Agria Ügyelettel kötünk 

szerződést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

5/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete 2017. április 1.-től az Agria 

Ügyelettel biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást havi 40 Ft/lakos 

díjazásért. 

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés 

aláírására. 

5.) Napirend: Falugazda beszámolója 

 

Wingendorf János: Mivel Kakuk József falugazda nincs jelen, így javaslom, ezt a napirendet 
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halasszuk el a következő ülésre. A javaslattal minden jelenlévő egyetértett. 

 

6.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János:  Folytassuk a tavak környékén a termőföld részletek megvásárlását. Stekkelpach 

György tulajdonrészére tegyünk vételi ajánlatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

6/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy vételi ajánlatot tegyen Stekkelpach György 

Aldebrő, Grassalkovich út. 16. szám alatti lakos, aldebrői 

053/12  hrsz. alatti erdő, területe 6,7840 ha 685/3799-ed részét 

685.000 forint – azaz hatszáznyolcvanöt forint - összegben. 

Meghatalmazza a polgármestert az adás- vételi szerződés 

aláírására. 

 

Wingendorf János: Felmerült, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületet újjá kellene szervezni. 

 

Birgenstok István: Igen ez így van és katasztrófavédelem segítene ebben, kiképzésben és technikai 

eszközökkel is. Van egy felhívás, hogy ahol van jól működő polgárőrség arra is lehetne alapozni.  

 

Uzelman Zoltán: Emlékszem pályáztunk katasztrófa védelmi őrs kialakítására. Lett abból valami? 

 

Wingendorf János: Abból nem lett semmi. Javaslom, próbáljuk újjászervezni az önkéntes tűzoltó 

egyesületet. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

7/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy Aldebrőn 

újjászervezi az önkéntes tűzoltó egyesületet. 

 

Wingendorf János: Ide tartozik, sok régi, már nem használható eszköz van raktáron. Ezek 

selejtezésével bízzuk meg Birgenstok István képviselő- társunkat. A javaslattal mindenki 

egyetértett. 

 

Uzelman Zoltán: Meg lehetne hirdetni az eszközöket a Vaterán, még bevétel is lehet belőle. 

 

Wingendorf János: Lehet csatlakozni a Rákóczi Szövetséghez. Ez most talán nem aktuális. ( A 

javaslattal mindenki egyetértett. ) 

 

Wingendorf János: A jövő héten én is és az alpolgármester úr egy Erdélyi kiránduláson veszünk 

részt. Lesz egy egyeztetés a kerékpárút pályázattal kapcsolatban, ahol képviseltetni kell magunkat. 

Javaslom, hogy képviseletünkben Hinervádli Erzsébet vegyen részt és hatalmazzuk fel 

nyilatkozattételre. 
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A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

8/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete megbízza Hinervádli 

Erzsébet képviselőt, hogy a kerékpárút projekt jövő heti 

egyeztetésén Aldebrő község önkormányzatát képviselje és ott 

nyilatkozzon. 

 

Wingendorf János: Kaptunk meghívást testvér településünkről, Mezőgecséről a böllér versenyre. 

Kinek van útlevele? Nekem van. El kell gondolkodnunk azon akarjuk-e fenntartani ezt a 

kapcsolatot. Mert most csak papíron létezik. Gondoltam rá, hogy nyáron vendégül láthatnánk 

mondjuk 10 gyermeket. A Horgásztanyán megszállnának és programok is adódnának. Felveszem a 

kapcsolatot Derecske polgármesterével, ők is testvér települése Mezőgecsének. Javaslom, tartsuk 

meg a testvér kapcsolatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

9/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete megerősíti, hogy fenntartja 

a testvérkapcsolatot Mezőgecse településsel. 

 

 Wingendorf János: Kaptunk egy felhívást megyei Közbiztonsági Díj jelölésre. Van-e javaslat?    ( 

Nem volt. ) Döntsünk arról, hogy most nem teszünk javaslatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

10/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete nem tesz javaslatot Heves 

Megye Közbiztonságáért Díjra. 

 

Wingendorf János: Úgy néz ki átalakul a LEADER Egyesület. Többen – közöttük én is – lemondtak 

a vezetőségből. Reméljük az újonnan választott vezetőség több kormányzati támogatást kap majd. 

 

Bódis Béla: A kölcsönünket visszafizették-e? 

 

Wingendorf János: Igen és kamatot is fizettek. 

 

Wingendorf János: Megkerestek bennünket az ultizók, hogy támogassa az önkormányzat az ulti 

versenyt 72.000 Ft-al, melyből díjat vásárolnának. Én támogatom a kérést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

11/2017.(I. 27..) határozata 

Aldebrő Község Képviselő-testülete 72.000 Ft-al – azaz 

hetvenkettő- ezer forinttal – támogatja az ulti versenyt. 
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Wingendorf János: A gépbeszerzési és útfelújítása pályázat beadás előtt áll. Eddig is több 

határozatot hoztunk ez ügyben, de a pályázatíró javasolja, hogy fogadjunk el még egyet. mely 

jobban megfelel a kiírásban foglaltaknak. Aki egyetért szavazzon. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

12/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő  Község Önkormányzatának képviselő- testülete az 

alábbi döntést hozta: konzorciumi együttműködésben, Tófalu 

Község Önkormányzatával, indulni kíván a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-

16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

című pályázaton. A megpályázni kívánt keretösszeg 

gépbeszerzés esetén maximum nettó 20 millió forint. A 

konzorciumvezető Aldebrő Község Önkormányzata.  

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület pályázatot 

nyújt be utak karbantartására 10 millió forintos összeggel. A 

15%-os pályázati önrészt költségvetésében biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt 

elkészítse, a pályázatot benyújtsa." 

 

Wingendorf János: Tájékoztatom a testületet, hogy megkaptuk a választ a Járási Földhivataltól a 

kérdéseinkre, de nem vagyok vele megelégedve. 

 

Wingendorf János: Kimérik a műfüves futballpályát, amely 12 X 29 méteres lesz. Lehet, hogy 2-3 

fát ki kell majd vágni. 

 

Wingendorf János: Újból megjelent a Bethlen Gábor Alapítvány pályázata testvér települési 

együttműködés, rendezvény tartás támogatására. Tavaly ezen sikerült nyernünk. Javaslom az idén is 

pályázzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

13/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő  Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapítványhoz testvér 

települési kapcsolatokat ápoló rendezvény megrendezésének 

támogatásáért. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

Wingendorf János: Kiss Attilának van egy kérése a Grassalkovich úti közvilágítás 

meghosszabbítására vonatkozóan. 4-5 oszlopról lenne szó. Levelet ír az ÉMÁSZ-nak hogy mit 

szólnak ehhez.  

 

Gulyás Imre: szerint évekkel korábban már volt erről szó, de valami miatt ez abbamaradt. 
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Wingendorf János: Több ház előtt van sitt. Ezeket a személyeket – Godóné, Hoór Andi – fel kell 

szólítani, hogy szállítassák el. Tavasszal egyébként is rendbe kell tetetni a közterületeket. 

 

Wingendorf János: Van egy könyvtár fejlesztési pályázati lehetőség. Klubhelyiség kialakítása, zenei 

próbaterem kialakítása, projektort lehet beszerezni és szoftvereket beszerezni. Javaslom, 

pályázzunk. 

 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

14/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő  Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

pályázatot nyújt be könyvtár fejlesztésére. Klubhelyiség 

kialakítása, zenei próbaterem kialakítása, projektort és 

szoftvereket beszerzésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

Wingendorf János: Ismerteti Tasi István kérelmét, melyben lakhatásához kéri az önkormányzat 

segítségét. Ős is fizetné a havi 30.000 Ft bérleti díjat. Most a Macz Jenőné háza eladó az Arany 

János út közepén.  

 

Hinervádli Erzsébet: Emberileg nehéz helyzet, de mindenki gondját nem fogjuk tudni megoldani. 

 

Wingendorf János: Nézzük meg először érdemes-e megvenni. 

( A javaslattal mindenki egyetértett.) 

 

Wingendorf János: Ismerteti Szabó Erzsébet Gondozási Központ vezető kérését, melyben elavult 

számítógépük cseréjét kéri. Kellene nyomtató is, mely 46.000 forintba, monitor ami 24.000 forintba 

kerülne. Tudomására jutott, hogy egy cég Geowiev Light 6.000 forint befizetés esetén biztosít 

asztali számítógépeket. Javasolja, hogy pályázzanak erre. S ha nem nyernek akkor más megoldást 

kell keresni. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

15/2017.(I.27.) határozata 

Aldebrő  Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

pályázatot nyújt be a GEOWIEV LIGHT céghez 6.000 forint 

befizetésével asztali számítógép konfiguráció elnyerésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

Wingendorf János: Az FM Trade Network cég felajánlotta, hogy díjazás ellenében biztosít hirdetési 

lehetőséget. Én nem javaslom. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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