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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. március. 24.-én 17.00 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 meghatározott napirendeket tárgyalja. 

 

1.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

 Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

 2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előadó: Wingendorf János polgármester 

 Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

3.) Polgármester szabadságolási tervének elfogadása 

 Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

4.)  Falugazda beszámolója 

Előadó: Kakuk József falugazda 

 

5. Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Wingendorf János: Az ülés előtt megtekintettük az Aldebrő, Arany János út. 2. szám alatti ingatlant. 

Felmerült, hogy esetleg megvásárolhatná az önkormányzat. A falu központjában található szemben 

a Községházával. Jó lenne akár parkolónak, akár piac kialakításának. Szóba jöhet az eladás és a 

bérbeadás is. Javaslom, napirend előtt ezt a kérdést vitassuk meg. Az ingatlant a tulajdonos 

eredetileg 4,2 millió forintra tartotta, de lehet alkudni. Átadom a szót Hoór Kálmán főépítész úrnak, 

hogy mondjon véleményt az ingatlanról. Érdemes-e megvásárolni az önkormányzatnak.? 

 

Hoór Kálmán: Ez esetben nem az épület milyensége a meghatározó, hanem inkább a telek fekvése. 

Mint polgármester úr is utalt rá, falu központi fekvésű területről van szó, aminek számos 

hasznosítási lehetősége adódik. Parkolási gondok vannak itt hivatal körül, közösségi térnek, 

piacnak, búcsúsok árusító helyének is megfelelne. Az épületek vonatkozásában a következő a 

helyzet. Az utca felőli első épület jó állagú, a toldalék épület állapota közepes és a melléképületek 

felújításra szorulnak. Az, hogy a telek vásárlása megéri-e az önkormányzatnak, arról a testületnek 

kell dönteni. 
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Hinervádli Erzsébet: Rólam tudott, hogy nem támogatom ezeket a házvásárlásokat, ezt sem fogom. 

Most személy szerint minden képviselőt megkérdezek, hogy ki hogyan látja. Béla, Te támogatod a 

vételt. 

 

Bódis Béla: Igen támogatom. Már most tudok olyan máshol élő fiatal házaspárt, aki szívesen 

ideköltözne Aldebrőre.  

 

Hinervádli Erzsébet: Helyesnek tartod, hogy közpénzen lakást vásároljunk magánszemélynek és Ő 

ezt 30.000 forinttal törlessze? 

 

Bódis Béla: Igen. Határozottan egyetértek ezzel, ha tisztességes becsületes, gyermekes családokat 

tudunk így Aldebrőre vonzani. 

 

Hinervádli Erzsébet: István Te egyet értesz ezzel? 

Birgenstok István: Igen, egyetértek, hasonló okból mint Béla képviselőtársam. 

 

Bódis Béla: Egyébként a bánya 2024.-ig biztos, hogy bányászatot folytat e területen, tehát az 

iparűzési adóval számolhatunk ilyen távon. 

 

Hinervádli Erzsébet: Akkor azt mondom, azután döntsünk, ha kikértük a lakosság véleményét, 

döntsön a lakosság. 

 

Wingendorf János: Rendben, de most az eladásról volt szó, pedig más lehetőségek is adódnak. 

 

Hinervádli Erzsébet: Mennyien kérnek Aldebrőn szálláshelyet? 

 

Wingendorf János: A Horgásztanyára mindig van foglalás. Mikor legyen falugyűlés? 

 

Hinervádli Erzsébet: Ez a telek egyébként nem alkalmas piacnak, WC sincs. 

 

Gulyás Imre: Azért kér szót, mert törvényességi ügy merült fel. A falugyűlés nem alkalmas arra, 

hogy döntést hozzon a képviselő- testület hatáskörébe tartozó ügyekben. A korábbi önkormányzati 

törvény az 500 lakos alatti települések esetében ezt lehetővé tette. Ez a lehetőség megszűnt, 

másrészt Aldebrő lakossága 696 fő, így eleve nem alkalmazható. A falugyűlés arra alkalmas, hogy a 

képviselők megismerjék a lakossági véleményeket, de a döntést a képviselőknek kell meghozni. 

 

Hoór Kálmán: A népesség megtartása igenis feladata az önkormányzatnak. Az 5.000 főnél 

népesebb önkormányzatok pályázhatnak lakások felújítására, kialakítására. Füzesabony pályázik 8 

lakás kialakítására az ÉMÁSZ régi épületében.  

 

Uzelman Zoltán: Füzesabonyban vannak munkahelyek, Aldebrőn nincsenek. Mi a garancia, hogy 

Bánya meddig működik? 

 

Bódis Béla: Mondtam a 2024-es dátumot. Egyébként pedig fiatalokat kell ide csábítani.  
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Uzelman Zoltán: Most tárgyaljuk majd az Iskola átszervezési tervezetét. Az sem jó, ha átkerül a 

székhely Kápolnára, de ha nem változik a helyzet 3 év múlva megszűnik a felső tagozat, s az lesz az 

igazi baj. 

 

Hinervádli Erzsébet: Nem tudom elfogadni, hogy előítéletek alapján döntsünk. Arról volt szó, hogy 

lesz egy 5 millió forintos alap. Abból veszünk házat és hasznosítsuk. Ha abból bejön a pénz, 

vehetünk újabb házat. Ez benne van a jegyzőkönyvben is. 

 

Uzelman Zoltán: Szavaztunk arról is, hogy munkahely teremtő beruházást indítunk. 

 

Wingendorf János: Többször mondtam már, konkrét elképzelést várok el. 

 

Hinervádli Erzsébet: Volt szó arról, hogy megnyithatnánk a Sóderbányát, igaz először vinné a 

pénzt. 

 

Birgenstok István: A vállalkozáshoz a feltételeket előre meg kell teremteni. 

 

Uzelman Zoltán: Két lehetőségünk van, házakat veszünk és ezzel lakhatáshoz segítünk, vagy 

munkahelyet teremtünk. Mind a két esetben jönnek az emberek a faluba. 

 

Hoór Kálmán: Erről beszéltem. Több megoldás is szóba jöhet. Most azonban a lakásvásárlás van 

terítéken, erről kell dönteni. Legyen egy testületi ülés amikor ilyen település stratégiai kérdésekről 

essék szó. Egyébként pedig az ülést a polgármester vezesse és kapja meg az illő tiszteletet. 

 

Hinervádli Erzsébet: Ez oda vissza érvényes. 

 

Wingendorf János: A munkahely teremtéssel kapcsolatban tegyetek le végre egy konkrét, 

kidolgozott tervet. 

 

Uzelman Zoltán: Elelve elutasíttatok mindent. 

 

Hoór Kálmán: Egy települést hogyan lehet fejlődő pályára állítani, komoly kihívást jelent. El kell 

készíteni egy tanulmányt. Számba venni az erősségeket és a gyengeségeket, lehetőleg objektíven, 

mutatókkal alátámasztva. Ki fogja ezt megírni, ennek költsége van, erre áldozni kell. 

 

Uzelman Zoltán: Erzsike nem véletlenül mondja, amit mond. 

 

Hinervádli Erzsébet: Nekem elmondják az emberek, hogy elégedetlenek a házvásárlásokkal. 

 

Wingendorf János: Nekem mást mondanak az emberek. Kakuk József falugazdát kérdezem, hogy 

van-e elég tárolási hely az önkormányzat gépeinek? 

 

Kakuk József: Az ingatlanunkon még lenne hely, de lesz új traktor akkor már nem lesz. Én azt 

mondom a régi, sokat meghibásodott gépeket elkell adni.  
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Wingendorf János: Jó, akkor szavazásra teszem fel, hogy vásároljuk meg az Aldebrő, Arany János 

út. 2. szám alatti ingatlant 3 millió forintért. 

 

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

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

29/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megvásárolja az aldebrői 410 helyrajzi számú 

lakóház, udvar, kert ingatlant Simon Imréné Aldebrő, Arany 

János út. 2. és Simon Imre 5000 Szolnok, Kassai út 88 szám 

alatti lakosoktól. 

 

(Természetben: 3353 Aldebrő, Arany János út 2.)  

 

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: Javaslom, hogy a most megvásárolt ingatlannal kapcsolatban piac kialakítására 

nyújtunk be pályázatot. 

 

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

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

30/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy pályázatot nyújt piac kialakítására a most 

megvásárolt Aldebrő, Arany János út.2. szám alatti 

ingatlanon. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy napirend előtt tárgyaljunk a településrendezési tervünk 

módosításártól. Megérkezett ugyanis Fajcsák Dénes Úrnak, Heves Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészének HE/ÁF/52-2/2017 számon kiadott állásfoglalása a településrendezési tervünk 

módosításával kapcsolatban. Ezért kértem meg Hoór Kálmán települési főépítészünket, hogy legyen 

jelen e napirend tárgyalásánál. 

A főépítészi állásfoglalás ismeretében a TOPO PLAN Kft elkészítette a településszerkezeti tervünk, 

illetve a helyi építési szabályzatunk módosításához az előterjesztéseket, melyeket most be kívánok 

nyújtani tárgyalásra és elfogadásra a tisztelt képviselő- testületnek. 

 

Kérem érsünk egyet a téma napirend előtti tárgyalásával. 
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A javaslattal a képviselő- testület egyhangúan egyetértett. 

 

Wingendorf János : Az Főépítész Úr állásfoglalását ezennel ismertem. Kiemelem, és idézem az 

alábbi mondatot: 

 

„A településrendezési eszközök tárgyi felülvizsgálatát – figyelembe véve az R 28. § - 41. § szerint 

lefolytatott véleményezési eljárás eredményét – nem kifogásolom. „ 

Átadom a szót Hoór Kálmán települési főépítészünknek. 

 

Hoór Kálmán: Köszöntem a képviselő- testületet és köszönöm a meghívást. Az Állami Főépítészi, 

lényegében támogató állásfoglalással megnyílt a lehetőség arra, hogy a mai napon a képviselő- 

testület elfogadhatja Aldebrő község településszerkezeti tervének módosításáról szóló határozatot, 

majd a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet. Az eddigi 

előkészítés során minden szakhatósági véleményt beszereztünk, minden érintettet tájékoztattunk. A 

határidőket megtartottuk. A tervezéssel és az előkészítéssel megbízott TOPO PLAN Kft, élen 

Tóthné Pocsok Katalin tervezővel,  jó munkát végzett. Mindenki megkapta azt az két előterjesztést, 

melyet a törvények értelmében a polgármester terjeszt a képviselő- testület elé. A magam részéről 

javaslom mind a település szerkezeti terv módosítására vonatkozó határozati javaslat, mind a helyi 

építési szabályzat módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását. 

 

Wingendorf János: Én is megköszönöm a tervezők és Hoór Kálmán szakmai munkáját és segítségét. 

Először kérdezem, a településszerkezeti tervet módosító előterjesztéssel és határozati javaslattal 

kapcsolatban van- e kérdés, hozzászólás. 

 

Uzelman Zoltán: Elég régóta várunk már arra, hogy elfogadhassuk ezeket az előterjesztéseket. 

 

Wingendorf János: Javaslom Aldebrő Község Településszerkezeti tervéről szóló 64/2002.(V.23.) 

számú határozat módosítására beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2017. (III.24.) sz. HATÁROZATA 
64/2002. (V.23.) sz. Kt. határozattal megállapított,  

a 46/2012. (VIII. 30.) sz. és a 95/2015. (XII. 15.) sz. Kt. határozattal módosított  
Településszerkezeti terv módosítására 

 
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Aldebrő Község 
Településszerkezeti tervéről szóló 64/2002. (V.23.) sz. Kt. határozattal megállapított határozatának 
módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület Aldebrő Község Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: 
1.1. A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező Külterület szerkezeti terve a jelen 

határozat mellékletét képező TSZT K1 jelű Fedvény tervlappal módosul, a módosítás 
területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen.  
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1.2. A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező Belterület szerkezeti terve a jelen 
határozat mellékletét képező TSZT B1, TSZT B2, TSZT B3 és TSZT B4 jelű Fedvény 
tervlapokkal módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen.  

1.3. A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező Külterület szerkezeti terve és 
Belterület szerkezeti terve jelmagyarázata a jelen határozat mellékletében leírtak, 
ábrázoltak szerint kiegészül. 

1.4. A Településszerkezeti terv szöveges munkarészét képező településszerkezeti terv leírása 
nem módosul. 

2. A Képviselő-testület rögzíti, miszerint a Településszerkezeti Tervéről szóló 64/2002. (V.23.) 
számú határozat jelen határozatban foglalt módosításaira vonatkozó – az integrált 
településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
előírtaknak megfelelően a véleményezési-egyeztetési folyamat megtörtént, a véleményezési 
eljárás e jogszabály rendelkezései szerint befejezett. 

3. Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ b) bekezdés szabályaira, jelen 
határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba. 

 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Gulyás Imre Jegyző 
 

Aldebrő, 2017. március 27. 

................................................................ 

Wingendorf János 

polgármester 

 
................................................ 

Gulyás Imre 

jegyző 

 

 

Wingendorf János: Kérdezem a képviselő- testület tagjait, hogy a helyi építési szabályzatunkról 

szóló 7/2002.(V.24.) önkormányzati rendeletünk módosítására vonatkozó előterjesztéssel és a 

rendelet tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Hinervádli Erzsébet: Fogadjuk el. 

 

Wingendorf János: Ha nincs más kérdés, javaslat, kérem az előterjesztés és módosító rendelet 

elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogatta a 3/ 2017. (III.27.) 

számú rendeletét az Aldebrő Község helyi építési szabályzatról szóló, a 10/2012. (IX.3.) sz. és a 

14/2015. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelettel módosított, 7/2002. (V.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

 

Wingendorf János: Még egyszer megköszönöm mindenki munkáját, aki részt vett ezen feladat 

megoldásában.  Ezzel ezt a napirend előtti napirendet lezárom és térjünk át az elfogadott napirendek 

tárgyalására. 
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1.) Napirend: Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

  Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Az előbb döntöttünk a piac kialakításáról és arról, hogy erre pályázatot fogunk 

beadni. A további pályázatokról folyamatosan tájékoztatom a képviselő társaimat. 

 

2.) Napirend:  2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Wingendorf János polgármester 

  Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: A Tarna menti kerékpárút projekt esetében elfogadtunk egy közbeszerzési tervet 

2017.-re. Ez év közben módosítható. Várható, hogy ez eddig beadott egyéb pályázataink esetében is 

eredményhirdetésre kerül sor. Ezek között lesz olyan, mely közbeszerzési eljárás hatálya alá 

tartozhat. Akkor majd módosítjuk a tervet. Most azt javaslom, hogy erősítsük meg, hogy a 

kerékpárút projekthez elfogadott rendezési terv egyben ez évi alap tervünk is. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

   

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

31/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Tarna 

menti kerékpárút projekttel kapcsolatban elfogadott 

közbeszerzési tervet a település 2017. évi alap közbeszerzési 

tervként megerősíti. Szükség szerinti módosításáról majd 

intézkedik. 

 

3.) Napirend:  A polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása 

  Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Remélem mindenki megkapta a tervet. 

 

(Több képviselő jelezte, hogy nem kapta meg elektronikusan a tervet, ezért azt a jegyző felolvasta. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

A szabadságolási tervet a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

32/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja Wingendorf János polgármester 2017. évi 

szabadságolási tervét. 

 

4.) Napirend:  Falugazda beszámolója 

  Előadó: Kakuk József falugazda 

 

Kakuk József: Szalóki Dániel munkába állása nagy segítséget jelentett. Az Ő szakértelme és a 

munkához való hozzáállása jó hatással volt a többi dolgozóra is. De nem hallgatható el, hogy a 

közmunkások munka moráljával voltak gondok. 
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Wingendorf János: Ez utóbbit sajnos csak megerősíteni tudom. Az az igazság, hogy több dolgozó 

elmehetne úgymond „ rendes” munkahelyre is dolgozni, de valahogy nem is törekszenek erre. Pedig 

többen jó szakmával is rendelkeznek. 

 

Uzelman Zoltán: Kakuk Jóskától kérdezem, hogy gyermekei itt telepednek-e meg Aldebrőn, mit 

terveznek? 

 

Kakuk József: Erről így nem volt szó a családban, ez sok mindentől függ. Azt tudom, hogy nagyon 

várják már, hogy műfüves pálya elkészüljön. 

 

Wingendorf János: Ha nincs más kérdés a falugazdához, javaslom fogadjuk el a beszámolót.  

 

A szabadságolási tervet a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

33/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a falugazda 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

5.) Napirend:  Egyebek 

 

Wingendorf János: Van egy pályázati lehetőség testvér települési rendezvény megtartására. Tavaly 

ezen nyertünk támogatást. Úgy 2,2-2,4 millió forintra nyújtanánk be.  Ez évben 25 éves a 

testvérkapcsolat Nagykenddel. 

Ha nincs kérdés, javaslom szavazzuk meg. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

34/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy pályázatot nyújt be testvér települési rendezvény 

és program megtartására. A pályázat összege 2,2 – 2,4 millió 

forint.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Wingendorf János: A Népház felújítására is tudnánk pályázni. Ennek 100%-os a támogatottsága. A 

tervezés és a pályázatírás költségét viszont akkor is ki kell fizetni, ha nem nyer a pályázat. Ebben ez 

kockázat. 

 

Uzelman Zoltán: Ilyen támogatottság mellett, ennyi kockázatot bevállalhatunk, Én támogatom. 

 

Wingendorf János: Ha nincs más kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel, ki támogatja? 

 

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

35/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy pályázatot nyújt be a Népház felújítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

benyújtására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Wingendorf János: Tájékoztattak bennünket polgármestereket arról, hogy egy EFOP pályázat 

keretében több lehetőségre, pl. hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására lehet pályázni. Az 

anyagot kiküldtük. A pályázat keretében Káltól Aldebrőig együttműködnek a települések. A gesztor 

Kál lenne. Arról kell dönteni, hogy részt veszünk-e a pályázaton és ha igen elfogadjuk-e, hogy Kál 

legyen a gesztor. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

36/2017.(III.24.) határozata 
1. Aldebrő Önkormányzat egyetért az EFOP-1.5.3-16 kódszámú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű 

konstrukció keretében benyújtani kívánt pályázattal, ennek 

megfelelően részt kíván venni a támogatási kérelem benyújtására és 

annak támogatása esetén a projekt megvalósítására irányuló 

konzorciumban. A Képviselő-testület támogatja, hogy a támogatási 

kérelem benyújtására és annak támogatása esetén a projekt 

megvalósítására irányuló konzorcium vezetője Kál Nagyközségi 

Önkormányzat legyen. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a beadandó 

pályázatnak a konzorcium tagjaival történő véglegesítésére, továbbá 

a pályázat határidőre történő benyújtására. A pályázathoz Aldebrő 

Községi Önkormányzat önrészt nem biztosít. 

 

2. Aldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a pályázat beadására és megvalósítására 

vonatkozó konzorciumi megállapodást aláírja, a projekthez 

kapcsolódóan a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 

dokumentumokat aláírja, a támogatási igényt előkészítse, 

összeállítsa és benyújtsa, amennyiben szükségessé válik a pályázat 

hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket megtegye, illetve a 

kapcsolódó Támogatási szerződést aláírja a Képviselő-testület 

utólagos tájékoztatása mellett. 

 

Felelős: Wingendorf János Aldebrő Község polgármestere 

 

   Gulyás Imre a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Wingendorf János: Tájékoztatom a testületet, hogy a Debrői hárslevelű bekerült a megyei 

értéktárba. 
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Hinervádli Erzsébet: Lehetne nyitni egy boltot ahol ezt a hírnevet ki tudnánk használni. 

 

Wingendorf János: Mi az akadálya? Most átadom a szót a jegyző úrnak. 

 

Gulyás Imre: ismerteti, hogy a mezőőri járulék beszedésének határidejét 2 hónappal javasolja 

későbbre tenni, hogy az ne essen egybe a helyi adók beszedésének időpontjával. Így az 

ügyintézőnek módja és lehetősége lesz a munka megfelelő beosztására. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslom a rendelet elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 4/2017.(III.27.) 

önkormányzati rendeletét az Aldebrő Község Mezei Őrszolgálatáról és a Mezőőri Járulékról szóló 

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

Wingendorf János: Jótékonysági bál lesz az Iskolában. A bevételt járda felújításra fordítanák. 

Gondoltam rá, hogy esetleg mi is adhatnánk támogatást, illetve elvégezhetnénk a kivitelezést. 

 

Kakuk József: A 3 belső járdaszakaszt felmértük, az 240 m2 és 180 méter szegélyre lenne szükség. 

 

Uzelman Zoltán: Kiegészítjük a báli bevételt. Térjünk rá vissza később.  

 

Wingendorf János: Mindenki megkapta a Tankerületi Központ tájékoztatóját az Iskola tervezett 

átszervezéséről. Én megfogalmaztam egy levelet, melyet most felolvasok. Kérdezem, hogy ezzel a 

nemleges álláspontot tartalmazó levéllel egyetértetek-e? 

 

A felolvasott levél tartalmával a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

37/2017.(III.24.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete nem ért 

egyet az Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola tervezett 

átszervezésével. A polgármester által megszövegezett 

válaszlevélben foglaltakkal egyetért. 

 

 

Wingendorf János: Az Iskola és az Ifjúság utcák vízelvezetésének megoldatlansága miatt felmerült, 

hogy célszerű lenne az Iskola út 2/1 szám alatti telek megvásárlása. Ennek végében ugyanis 

található egy árvízvédelmi csapóajtó a Kígyós patak depóniájában. Az utcák vizét így el lehetne 

vezetni a patakba. Beszéltem a telek tulajdonosával Ő a 1082 m2 telekért 1000 Ft/m2 árat kér. Ezt 

Én sokallom, legfeljebb 300 – 400 ezer forintot adnánk érte. Feltéve, ha a műszaki elképzelés 

megoldást jelent. Bízzuk meg Bírgenstok Istvánt a műszaki megoldási lehetőségek vizsgálatával. 

 

Gulyás Imre: Mivel ott lakom, én nagyon örülnék egy jó megoldásnak, de el kell mondanom, hogy 

ez a megoldási lehetőség már több mint 10 éve is felmerült. Létesült ott egy árok is, de kiderült, 

hogy a csapóajtó magasabban van, mint a terület terepszintje. 

 

Birgenstok István: Beszélek vízügyes kollégákkal és majd meglátjuk mit lehet tenni. 
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