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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. február. 24.-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, Gyetvai Árpád mezőőr, 

Macz Péter mezőőr, Tasi István kérelmező. 

 

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

ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban meghatározott napirendeket tárgyalja. 

 

1.) Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére 

Előterjesztés: írásban 

      Előadó: Wingendorf János polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

      Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

  2.Mezőőri beszámoló 

      Előadók: Gyetvai Árpád és Macz Péter. 

 

   3. Falugazda beszámolója 

 Előadó: Kakuk József falugazda 

 

4. Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy napirend előtt tárgyaljunk Tasi István kérelméről, aki eljött az 

ülésünkre. Át is adom neki a szót. 

 

Tasi István: Köszöntök mindenkit és köszönöm a lehetőséget. Lakás problémám megoldásához 

kérném az önkormányzat segítségét. Az Arany János út. 35. szám alatti házat szeretném 

megvásárolni. Jelenleg azonban ehhez nem rendelkezem kellő anyagiakkal. Halottam arról, hogy az 

önkormányzat vásárol házat és azt kiadja bérletbe és azt később meg is lehet vásárolni. Ez a dolog 

nekem is tökéletesen megfelelne. Építőiparban dolgozom, most és Szlovákiában. Több mindenhez 

értek, épületgépészet, víz- gázszerelés és sok egyéb, ami épületek felújításához kell. Egyedül 

nevelem 10 éves kislányom. Neki van egy ingatlana, melyet eladunk és az árat beforgatjuk ebbe a 

vásárlásba. Jól keresek tudnám fizetni a bérleti díjat. 

 

Wingendorf János: 2019 végéig meg kell venni a lakást, ha nem akkor csak bérleményként 

használta. Ha viszont megveszi, az addig befizetett bérleti díj beszámítódik a vételárba. 

 



 3 

Tasi István: Nekem, mint mondottam, ez megfelel és azt tervezem, hogy havonta többet is 

befizetek, hogy hamarabb meglegyen a vételár. 

Hinervádli Erzsébet: Részletfizetésben gondolkodik? 

 

Tasi István Igen, úgy van. Egyébként a testvérem a faluban él és amikor itt jártam már megtetszett a 

község. 

 

Wingendorf János: Megköszönöm Tasi Úrnak, hogy eljött. Mi akkor ezt a kérdést megtárgyaljuk és 

a jegyző majd értesíti Önt a döntésünkről. 

 

(Tasi István távozott.) 

 

Wingendorf János: Az ülés előtt megtekintettük a házat. Először Hoór Kálmán települési főépítészt 

kérdezem, megér-e a porta 3 millió forintot? 

 

Hoór Kálmán: Elöljáróban elmondhatom, hogy jelenleg Aldebrőn érték alatt cserélnek gazdát az 

ingatlanok. A telken 2 traktusos beépítés található, ami egyébként Aldebrőn jellegzetesség volt 

régen.  A portán van egy nagyobb és vele szemben egy kisebb lakás. A falazat vegyes, tégla és 

vályog. A gazdasági épületek is jó állapotban vannak. Tufából van jól kialakított pince. Kell rá 

fordítani. A Vörösmarty úti ingatlanhoz viszonyítva a tető rosszabb állapotban van. A gáz az egyik 

épületben be van kötve. Véleményem szerint a 3 millió forintot megéri. Bérlő és majdani vevő is 

van rá. De visszaadom a kérdést, döntsön a képviselő- testület ez az ő feladata. 

 

Uzelman Zoltán: Az ára annyi, amennyit adunk érte. Eddig nyertünk a hasonló ügyleteken. De így 

lényegében kölcsönt adunk, mint egy bank.  

 

Wingendorf János: Adhatjuk drágábban is. Csak hol van a szociális érzékenység. 

 

Uzelman Zoltán: He egy árban adjuk mint ahogy vettük, lényegében kamatmentes kölcsönt adunk 

lakásvásárláshoz. 

 

Hinervádli Erzsébet: Korábban nem így indult ez a program. Arról volt szó, hogy a házat 

megvesszük, felújítjuk, eladjuk. Mindenki lakás gondját nem tudjuk megoldani.  

 

Birgenstok István: Ha fiatalok veszik meg, a gyerekeik ide járnak iskolába, oda pedig kellenek a 

gyerekek. 

 

Hinervádli Erzsébet: Ő is akar segíteni, de egy 5 millió forintos keretben állapodtak meg.  

 

Wingendorf János: A bérbeadásokból folyamatosan jön a bevétel. 

 

Hinervádli Erzsébet: Jön a bevétel, de csak a bérleti díj. Márpedig arról volt újabb lakást csak akkor 

veszünk, ha a bevételből, vagy az eladásból lesz újból pénz. Nem úgy, hogy minden évben 

elköltünk 5 milliót erre.  
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Wingendorf János: Szerintem nem így állapodtunk, majd megnézzük a jegyzőkönyveket. Kérlek ne 

forgasd ki a szavaimat. Egyébként a vételekről nem egyedül döntök, minden esetben a képviselő- 

testület hozza a döntést. 

 

Hinervádli Erzsébet: A vevő testvére évekig nem fizetett bérleti díjat és most is így járunk? 

 

Wingendorf János: Ez majd elválik, ha fizet maradhat, ha nem mennie kell. A szerződésünkben 2 

hónap elmaradás van erre meghatározva.  

 

Hoór Kálmán: Kidobott pénz vagy sem? Szerintem az, hogy a képviselő- testület jó irányba akarja 

befolyásolni, hogy kik költözzenek Aldebrőre, ez méltányolható szándék. A testület a közjó 

érdekében cselekszik.  

 

Hinervádli Erzsébet: Megvettünk egy házat, hármat, de mindet nem tudjuk megvenni. Szerintem 

ezzel a most jött plusz adó pénzel jobban kellene gazdálkodnunk, hasznosabb dologba fektetni, mint 

megoldani néhány ember lakás gondját. 

 

Gyetvai Árpád: Aldebrő egy szép kis sziget a környező települések gyűrűjében. Akik idejönnek, 

bizony megnézik, milyen a falu lakosságának összetétele. Akár tetszik ez egyeseknek akár nem, ez 

attól még így van. A korábbi testületek is próbáltak tenni ezért, de nekik nem volt erre pénzük. 

 

Hinervádli Erzsébet: Olyanba kellene befektetni, ami munkahelyet teremt a településen. Ez az igazi 

megtartó vonzerő. 

 

Uzelman Zoltán: Én is ezt mondom már mióta. 

 

Hoór Kálmán: A két dolog nem egyébként nem zárja ki egymást. 

 

Wingendorf János: Akkor javaslom, hogy vegyük meg 3 millió forintért. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

18/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megvásárolja az Aldebrő belterület 289 hrsz. alatt 

nyilvántartott lakóház udvar megjelölésű, 4965 m2 területű 

ingatlant a hozzátartozó alkotórészekkel együtt, úgy amint az 

a természetben megtekintett állapotban Aldebrő, Arany János 

út 35. szám alatt található meg. 
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Az eladó: Macz József (születési név: Macz József, születési 

hely és idő: Tódebrő, 1952.11.06. szsz: 1 521106 2114 an: 

Márton Katalin, adóazonosítójel: 8313551011, szig.sz: 

989231 HA, lakcímnyilvántartó szám: 975260 ML) 3200 

Gyöngyös, Warga L. út. 20. I/5 szám alatti lakos. 

 

Az ingatlan vételára 3.000.000 Ft - azaz hárommillió forint -. 

 

Meghatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Az ingatlanvárlás költségeit számítsuk be a majdani vételárba, mennyi legyen? 

 

Hinervádli Erzsébet: A polgármester döntse el, lehetne 200.000 Ft. 

 

Uzelman Zoltán: Lehetne 500.000 Ft is. 

 

Wingendorf János: Akkor 300.000 Ft-ot javaslok, a bérleti szerződés legyen hasonló a többihez, 

Tasi István legyen a bérlő ki támogatja? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

19/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy bérbe adja az Aldebrő belterület 289 hrsz. alatti, 

Aldebrő Arany János út 35. szám alatti ingatlant Tasi 

Istvánnak, hasonló feltételekkel, mint a korábban bérbeadott 

ingatlanok. 

Az ingatlan vételi árát 3.300.000 Ft-ban határozza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Napirend: 1.) Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére 

Előadó: Wingendorf János polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi 

tanácsos 

        Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Megkérem a gazdálkodási előadót, hogy fűzön szóbeli kiegészítést az 

előterjesztéshez. 

 

Lipkovics Katalin: Részletesen ismertette és indokolta a költségvetési előterjesztésben 

foglaltakat. Kiemelte a helyi iparűzési adó bevételt, valamint a kerékpárút kiépítésére már 

előlegként megkapott és a költségvetésben szerepeltetett pénzösszegeket. 
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Gulyás Imre: Ismertette, hogy az ülést megelőzően, február 15.-án Kápolnán ülésezett az 

Óvoda és Konyha társulás, ahol a társulási tanácsok elfogadták a társulások és a fenntartott 

intézmények költségvetéseit. A kötelező béremelés okán az Óvodához jelentősebb összegű 

hozzájárulást várnak el a fenntartó önkormányzatoktól. A Konyhához nyújtandó támogatás 

csökken a tavalyihoz képest. A Közös hivatalhoz nem kell támogatást adni. 

 

Hinervádli Erzsébet: Már korábban is mondtam, hogy nyissunk egy elkülönített számlát, 

amelyen a jelenlegi költségvetésünk 60-65%át helyezzük el és azt csak munkahelyteremtő 

beruházásra fordíthassuk. Ha nem tesszük el fog folyni a pénzünk és nem tudunk mit 

felmutatni a választóknak. Szerintem erről döntöttünk. 

 

Wingendorf János: Erről beszéltünk, de nem volt szavazás. 

 

Uzelman Zoltán: Egyetértek Erzsikével. Én is azt mondom, így elfolyik ez plusz adóbevétel, 

ami egyébként nem lesz mindig így és mit mondunk az embereknek, mire költöttük. 

 

Wingendorf János: Nem igaz, hogy elszórjuk a pénzt, minden egyes fillérről közösen 

döntünk. Csak ezért felesleges külön számlát nyitni, ami egyébként szintén pénzbe kerülne. 

 

Uzelman Zoltán: A pályázati gépbeszerzés összege szerintem rosszul szerepel az 

előterjesztésben. 

 

Gulyás Imre: Arra kéri a képviselőket, hogy előterjesztésben fellelhető esetleges kisebb 

hibák ellenére is fogadják el a költségvetési előterjesztést. Negyedévente úgy is felül kell 

vizsgálni és akkor lesz mód korrekcióra. 

 

Wingendorf János: Ha nincs más hozzászólás, vagy módosító javaslat, kérem a 2017. évi 

költségvetési előterjesztés elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen és 1 tartózkodással elfogadta az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletét. 

 

 

Napirend: 2.) Mezőőri beszámoló 

Előadó: Gyetvai Árpád és Macz Péter mezőőrök 

 

Macz Péter: Helyesnek tartom, hogy az önkormányzat védi a lakosságot a nemkívánatos 

személyektől. Aldebrőn olyan emberek laknak akikkel együtt lehet élni. Ezt mi is tapasztaljuk a 

munkánk során a határban.  

 

Uzelman Zoltán: Mia gazdák baja, ha építési törmelékkel javítjuk az utakat? 

 

Macz Péter: Ezzel csak egy gazdának volt problémája. Szerintem, ha az átnézett anyag és nincs ben 

ne olyan dolog ami kiszúrhatná a traktor kerekét, csak javítaná az utat. 

 

Gyetvai Árpád: Havi rendszerességgel tartunk kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel 

együttműködünk. Magunk is polgárőrök vagyunk. Részt veszünk a községi rendezvények 

biztosításában is. A katasztrófavédelmi terveket pontosítani, aktualizálni kell. 
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Wingendorf János: Köszönjük a tájékoztatást, ha nincs más kérdés, javaslom, fogadjuk el a 

beszámolót. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

20/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a mezőőrök 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

Napirend: 3.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Most a falugazda beszámolója következne, de Kakuk József most sem tudott 

eljönni, így ezt majd a következő ülésen tárgyaljuk. Most térjünk rá az egyebekre. 

 

Az orvosi ügyelet körüli változásokról már korábban is volt szó. Mi már döntöttünk is egyszer, 

hogy április 1-től az Agria Ügyelettel kötünk szerződést. Most egyújabb határozatot kér Tőlünk 

Verpelét. Ez tartalmazza azt is, hogy a Társulás 2017. június 30.-al megszűnik. 

Ha nincs kérdés, javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta, 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

21/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kezdeményezi, hogy a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás az orvosi ügyeleti ellátást 2017. március 31-i 

hatállyal megszüntesse. Felhatalmazza a polgármestert hogy 

az orvosi ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása érdekében 

2017. április 1. napjával feladat-ellátási szerződést kössön az 

AGRIA-ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. 

(székhely: Eger, Deák Ferenc u. 23. , adószám: 11938318-2-

10) 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kezdeményezi a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás - Társulási megállapodás 15.4.b) pontja alapján – 

2017. június 30. napjával közös megegyezéssel történő, 

jogutód nélküli megszüntetését.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulás megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokra, a 

szükséges dokumentumok előkészítésére. 

 

Gulyás Imre: Szintén egészségügyi téma következik. Emlékeztetek rá, hogy egyszer már tárgyalta a 

testület az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet tervezetét. Ezt véleményezésre meg 

kellett küldeni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. A vélemény megérkezett és kifogást nem 

emel a rendelet tervezettel szemben, így az elfogadható. 

 

Wingendorf János: Javaslom, a rendelet elfogadását. 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 2/2017.(II.28.) 

önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 

 

Gulyás Imre: A kerékpárút pályázattal, illetve annak megvalósításáéhoz kapcsolódóan minden 

résztvevő önkormányzatnak el kell fogadni egy egyedi közbeszerzési szabályzatot. Ez most csak 

erre a beruházásra vonatkozik, de később is felhasználható lesz. Az előző évben már elfogadott erre 

vonatkozó szabályzatot az önkormányzat, de változott a közbeszerzési törvény és ehhez kell 

igazítani a szabályzatot is. 

 

Wingendorf János: Javaslom, az új egyedi közbeszerzési szabályzat elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

22/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

TOP-3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzéseket szabályozó eseti 

közbeszerzési szabályzat módosítását és az egységes szerkezetű 

szabályzatot. 

Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű eseti 

közbeszerzési szabályzat aláírására. 

 

Gulyás Imre: Ide kapcsolódik, hogy el kell fogadni a közbeszerzési tervet is. A javaslat elkészült. A 

terv év közben természetesen módosítható. 

 

Wingendorf János: Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

23/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Tarna- menti Kerékpárút Konzorcium – TOP-3.1.1. „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés” - 2017. évi közbeszerzési tervét. 

( Az elfogadott terv e határozat 1. sz. melléklete. ) 

 

Wingendorf János: Az „ Öregfalusi” temetőnél tervezett parkoló ügyében változás történt. Új 

tulajdonosa lett több ottani ingatlannak Macz Péter személyében. Ő nem zárkózik el ingatlan 

cserétől és attól, hogy ott az önkormányzat parkolót biztosítson. Számára viszont szabad átjárást 

kell biztosítanunk, hogy a pincelejáratot megközelíthesse. Most arra kérem a testületet, hogy 

elviekben értsen egyet az ingatlanok cseréjével. Ha egyetért a testület akkor megbízok egy 

ügyvédet, hogy készítsen erről egy megállapodást. Az ingatlanok azonos értéken szerepelnének, 

pénz nem mozogna. Aldebrő önkormányzatáé a 259 hrsz, Macz Péteré a 258 és 260 hrsz.-ú 

ingatlanok. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

24/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező 259 

hrsz.-ú ingatlanát elcserélje a Macz Péter tulajdonában álló 258 

hrsz-ú és 260 hrsz.-ú ongatlanokra. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyvéddel elkészíttesse a 

megállapodás tervezetét. 

 

Wingendorf János: Folytatni szeretném a Horgásztavaknál lévő idegen tulajdonban lévő 

földterületek megvásárlását. Stekkelpach Györgynek 600.000 Ft-ot ajánlottam, Ő 1.500.000 Ft kér. 

Javaslom, térjünk vissza erre később. 

 

Wingendorf János: Köztudott, hogy változtak a kéményseprőkre vonatkozó előírások. A lakossági 

szolgáltatás ingyenes, de az önkormányzatnak szerződést kell kötni szolgáltatóval. A területünkön 

három szervezet láthat ilyen feladatot. Kettő adott árajánlatot. Javaslom, hogy FŐKÉTÜSZ nevű 

céggel kössünk megállapodást.  

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

25/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő 

feladatok ellátására a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 

KFT 1067 Budapest, Eötvös u. 21. - bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a keretmegállapodás aláírására.  

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy erősítsük meg szándékunkat a Nagykenddel és Balavásárával 

kötött testvér települési megállapodás megújítására. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

26/2017.(II.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 

hogy megújítja testvér települési megállapodását Nagykenddel és 

Balavásárával. 

 

Wingendorf János: Van egy elképzelésem, mely szerint minden évben a három testvér település 10-

10 gyermekét vendégül látnánk. Erre a Horgásztanya is megfelelő helyszín lehetne, ha megfelelően 

helyreállítjuk. 

 

Wingendorf János:  Március 3.-án lesz a polgárőr közgyűlés, aki tud vegyen részt rajta. 

 

Wingendorf János: Lenne egy jó munkaerő Kápolnáról. Nevet most nem mondanék, 56 éves 

lakatos, de több mindenhez ért. Felvegyük-e? 

 

Uzelman Zoltán: Térjünk vissza rá később. 

 

Gulyás Imre: A Vízmű megállapodást kiküldjük a képviselőknek. 
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