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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. április 21.-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, Eötvös Sándor rendőr alezredes Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság vezető helyettese, Gyetvai Árpád mezőőr, 

 

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.) Rendőrségi beszámoló a 2016. évről. 

  Előadó: Eötvös Sándor r. alezredes  

2.)  Egyebek 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

 

1.) Napirend:  Rendőrségi beszámoló a 2016. évről. 

    Előadó: Eötvös Sándor r. alezredes  

 

Wingendorf János: Köszöntöm Eötvös Sándor alezredes urat. Át is adom a szót. 

 

(Birgenstok István távozott, a képviselő- testület 4 fővel határozatképes.) 

 

Eötvös Sándor: Köszöntöm a képviselőket. Aldebrőn könnyű számot adni a közbiztonság 

helyzetéről, mivel a járás települései közül talán itt a legjobb a közbiztonság.  Gál Roland körzeti 

megbízott nem tud annyi időt a településen dolgozni, mivel a migráció miatt a Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság állományából is rendszeres a vezénylés a déli határra. Ennek ellenére a körzeti 

megbízottnak jó a kapcsolata a helyi polgárőrséggel, önkormányzattal. Tudja, hogy a településen 

gondot jelent az áthaladó kamion forgalom, ezért lehetőség szerint végeznek sebesség és súly 

ellenőrzést. Megköszönöm az önkormányzat és a polgárőrség ezirányú munkáját.  

 

Fükő László: Örül, hogy Aldebrőn kevés a rendőrség munkája. Maradjon ez így. Aldebrő egy 

élhető település, egy gyöngyszem a Tarna mentén. A lakosság összetétele a legjobb a környéken. A 

SZEM mozgalmat tudatosítani kell. Tájékoztatni kell főként az időseket, a trükkös lopások 

veszélyére. Nagyon fontos a nappali rendőri és polgárőri jelenlét biztosítása. A polgárőrség részt 

vesz a helyi rendezvények biztosításában, több alkalommal működnek együtt a rendőrséggel akár 

más településeken is. 
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Eötvös Sándor: A trükkös lopás 50.000 Ft alatt szabálysértés, a fölött bűncselekmény. Ismertet több 

ismertté vált bűnözői kört és módszereket. Fontosnak tarja a településeken a köztéri kamera 

rendszerek kiépítését. 

 

Wingendorf János: Ami 6-7 éve kiépült kamera rendszer, rossz minőségű, elavult rendszer. Most 

szeretnének pályázati pénzből egy új korszerű rendszert kiépíteni. Június 24.-én nagy rendezvény, 

Derelye Fesztivál lesz a községben, s e napon lesz a lakodalom is. A forgalom szabályozásához kéri 

a rendőrség segítségét. 

 

Eötvös Sándor: A rendezvényeket időben jelentsék be a kapitányság felé és segíteni fognak, úgy 

tervezik a napi vezénylést.  

 

(Birgenstok István képviselő visszajött, a testület 5 fővel határozatképes.) 

 

Uzelman Zoltán: A határvadász kiképzés hol tart, mikortól veszik át a rendőrségtől a déli határon a 

határ őrzését? 

 

Eötvös Sándor: Féltávnál tart a kiképzés, május 1.-én áll egy részük szolgálatba. A rendőri jelenlét 

nem szűnik meg azonnal, így a vezénylések sem. 

 

Gyetvai Árpád: A kerítést elbontatja Brüsszel? 

 

Eötvös Sándor: E kérdésben politikusok döntenek. Rendészeti szempontok alapján ez a legjobb 

határvédelmi megoldás. 

 

Fükő László: Egy szirénázó jelzést adó biztonság technikai eszközt ismertetett. 

 

Eötvös Sándor: Számos ilyen eszköz kapható, a biztonság elsődleges biztosítéka, hogy senki 

idegennek ne nyissunk ajtót. Legyünk kellően bizalmatlanok, ez a legfontosabb. 

 

Wingendorf János: Ha nincs több kérdés, megköszönöm a beszámolót, a rendőrség munkáját. 

Remélem, a jövőben jól együtt tudunk működni. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

40/2017.IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja 

a közbiztonság 2016. évi helyzetéről készített rendőrségi 

beszámolót. 

 

(Eötvös Sándor távozott.) 
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2.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János: Jegyző úr készített egy rendelet tervezetet anyakönyvi szolgáltatások ügyében, 

melyet kiküldtünk mindenkinek. Kiküldtük ez egyben tett Kormányhivatali törvényességi 

észrevételt is. 

Hinervádli Erzsébet: Én támogatom, inkább azon csodálkozom, hogy eddig miért volt minden 

ingyen. 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, hozzászólás, javaslom fogadjuk el  a rendelet tervezetet. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta az 5/2017 (IV.24.) 

önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről 

 

Wingendorf János: Van lehetőség a települési könyvtár fejlesztésére. A pályázatot a megyei Bródy 

Sándor Könyvtár készítené el nekünk. Az önrész 10%-os. 

Hinervádli Erzsébet: Próbáljuk meg, Én támogatom. 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslom a pályázat benyújtását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

41/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a „települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c 

pályázatra.  

A pályázat keretében a könyvtár jelenlegi 90 m2 területét 50 m2 -

rel bővíti. 

A 10%-os pályázati önrészt költségvetésben biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, s a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye 

 

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően 

Felelős: Wingendorf János polgármester  

 

Wingendorf János: Van egy másik pályázat, melynek a fő mottója „egész életen át tartó tanulás” 

Maximum 60 millió forintra lehet pályázni. Ennek keretében a Népházban szerveznénk nyelvi és 

tánc képzést, kézimunka szakkört, szabadegyetemet. 

 

Hinervádli Erzsébet: 100%-os támogatottságú a pályázat. 

 

Wingendorf János: Úgy tudjuk, hogy igen. 

 

Uzelman Zoltán: Szakmát adó képzés tartható-e? 

 

Wingendorf János: Ilyen nem tartható. Ha nincs több kérdés javaslom, szavazzunk. 



 5 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

42/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

pályázatot nyújt be az „egész életen át tartó tanulás” pályázatra a 

Népházban megvalósuló nyelvoktatás, táncoktatás, kézimunka 

szakkör és szabadegyetem tárgyi és személyi feltételeinek 

megteremtésére. A maximális pályázati összeg 60 millió forint. 

 

Megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és 

benyújtásával, valamint a benyújtáshoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételével. 

 

Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Szó van továbbá egy közterületi kamera rendszer kiépítéséről. A közbiztonsági 

beszámoló során is elhangzott, hogy milyen fontos lenne. Felmérettem az elképzelésem szerinti 

rendszert és 3,3 millió forintba kerülne. Erre egyelőre, nincs kiírt pályázat. A LEADER pályázati 

céljai között ez is szerepel. 

 

Uzelman Zoltán: Akkor térjünk vissza erre, he lesz kiírt pályázat.  

 

Fükő László: Én is részt vettem a javaslattételben. Azt mondom legyen inkább kevesebb, de jobb 

minőségű a kamera rendszer, legyen nagy tárolási kapacitása. Megfelelően biztosítani kell az 

áramellátást, jobban mint az előzőnél. 

 

Wingendorf János: Én akkor is megcsináltatnám, ha nem lesz rá mégsem pályázati támogatás. 

 

Uzelman Zoltán: Én meg azt mondom, akkor járnánk rosszul, ha megcsináltatjuk és utána mégis 

kiírják a pályázatot e témában. A LEADER-nek adtunk kölcsönt a működéshez, most lehetnének 

nagyvonalúak velünk szemben. 

 

Wingendorf János: Jó akkor úgy szavaztatom meg, hogy elsősorban LEADER támogatással 

valósuljon meg, de akkor is megcsináltatjuk, ha nem lesz támogatás. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

43/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy új közterületi kamera rendszert építtet ki a 

településen. Ennek számított költsége 3,3 millió forint. A 

beruházást elsősorban LEADER pályázati támogatással tervezi 

megvalósítani, de ha erre nem lesz lehetőség akkor is 

végrehajtja a projektet. 

 

Megbízza a polgármestert a beruházás előkészítésével 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 
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Wingendorf János: A Colas útépítő cégtől kapott levélben értesültünk róla, hogy elkészül a 25 

számú út. A követ Kisnánáról a községünkön keresztül fogják szállítani. Kérik a hozzájárulásunkat. 

Ez ügyben tartottam egy egyeztetést Feldebrő és Tófalu polgármestereivel. Megegyeztünk, hogy 

közösen válaszolunk és tiltakozunk. Javaslunk más útvonalakat a szállításhoz. Én is elkészítettem 

egy válaszlevelet. Kérem a jegyző urat ismertesse. 

 

Gulyás Imre: Felolvasta a levelet. 

 

Wingendorf János:  Május 5.-én Verpeléten lesz egy egyeztetés, melyre el fogok menni. Ott ismét 

szó lesz arról, hogy a Verpeléti vasútállomáson felújítják az átrakót és onnan vonattal szállítanák a 

követ. Egy vonatszerelvény 40 kamionnyi követ tudna szállítani. Én ott is a falu érdekét fogom 

képviselni. Kérek erre felhatalmazást. Beszélni akarok Nyitrai és Horváth képviselő urakkal, hogy 

vegyék figyelembe a Tarna menti települések érdekeit is. 

Kérem fogadjátok el a levél tartalmát és bízzatok meg a képviselettel. 

 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

44/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

jóváhagyja a Colas cégnek írott válaszlevelet a tervezett 

kőszállítás elleni tiltakozásul. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy május 5.-én Verpeléten ez ügyben képviselje Aldebrő 

érdekeit. 

 

Fükő László: Jól fog kinézni, a rengeteg kamion mellett készül majd a kerékpárút. De most másról 

akarok beszélni. Tudom a helyiektől, hogy régebben a gyerekek tanultak célba lőni. Ezt mi 

polgárőrök megszerveznénk. Ezek gázfegyverek, nem baleset veszélyesek, persze ezekkel is 

vigyázni kell. Ehhez kérnénk támogatást. Biztosítson az önkormányzat 3 puskát és 2 pisztolyt. Én 

már ki is néztem ezeket. Tarthatnánk továbbá KRESZ oktatást is a gyerekeknek. Kialakítanánk egy 

tanpályát, táblákkal, ezt is szerveznénk és csinálnánk. Megint elmondom, hogy legyen közterületi 

WIFI. 

 

Wingendorf János: Mi már egyeztettünk erről a polgárőrökkel, Én jó dolognak tartom. Most arra 

teszek javaslatot, hogy vegyük meg a 3 gázpuskát és a 2 gázpisztolyt. 

 

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

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

45/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy gyermekek lövészeti képzésére – melyet a helyi 

polgárőrség vállal biztosítani – vásárol 3 gázpuskát és 2 

gázpisztolyt. 

 

Wingendorf János: WIFI ügyben már tárgyaltam illetékesekkel, remélem meg tudunk egyezni. 
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Gulyás Imre: Ismerteti, hogy az ASP rendszer jelenleg rendkívül rosszul működik, mivel nem 

megfelelő az internetes adatátviteli sebesség. A közelmúltban jártak a Nemzeti Információs 

Szolgálat emberei Kápolnán. Tőlük olyan információt kapott, hogy a NISZ hálózata egyelőre csak a 

székhely településen épül ki, de azt sem tudják, hogy mikor. Aldebrőn és Tófaluban tehát saját 

erőből kell ezt a problémát megoldani. Az UPC látszik kézenfekvőnek, hiszen most lettek kész egy 

fejlesztéssel. Erre még az együttes ülésen lesz szó, csak azért mondtam el, hogy a képviselők 

képben legyenek ezügyben. 

 

Wingendorf János: Tekintettel, hogy Albertzky Zoltánék végül is nem vették használatba az általuk 

bérelni kívánt önkormányzati helyiséget és az állattartás sem úgy történik ahogy azt ígérték, 

mondjuk fel a bérleti szerződést. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

46/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy a szerződésben foglaltak szerint felbontja az 

Albertzky Zoltánnal az Aldebrő, Arany János út. szám alatti – 

korábban boltként működtetett – ingatlanra kötött helyiség 

bérleti szerződést, tekintettel arra, hogy a bérlő a bérleményt 

nem foglalta el, s abban semmilyen tevékenységet nem végez. 

 

Wingendorf János: Már szóltam a települési arculati kézikönyv – TAK – elkészítésének törvényi 

kötelezettségéről. Nem sok építész van, aki erre alkalmas. Szerencsénkre Hoór Kálmán ilyen. 

Várhatóan 600.000 – 1.000.000 forint támogatást kapnak erre a községek. Javaslom, hogy Őt bízzuk 

meg, s annyiért amennyi támogatást kapunk majd. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

47/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy Hoór Kálmán települési főépítészt kéri fel a 

települési arculati kézikönyv és rendelet elkészítésére. 

 

Wingendorf János: Térjünk vissza az Arany János út. 35. szám alatti ingatlan bérbeadására Nagy 

Dániel részére. De előtte átadom a szót a jegyzőnek, hogy tájékoztassa a képviselőket Tasi Istvánnal 

kapcsolatban. 

 

Gulyás Imre: Tasi István büntető és polgári kártérítési perrel fenyegetőzik. Levélben fordultam 

Macz Józsefnéhoz, hogy igaz-e Tasi István azon állítása, hogy megvásárolta a bútorokat? Őszerinte 

a neki fizetett összeget visszaadta. Leírta. hogy számára a bútorok értéktelenek, azokat elszállítani 

nem tudja, tegyen vele az önkormányzat amit akar. A jövőben nem kíván foglalkozni Tasi úr és az 

önkormányzat vitájával. Szerinte, Tasi Istvánnak semmilyen valós követelése nem lehet. Ha mégis 

bírósághoz fordul, akkor erről Macznénak nyilatkoznia kell. 

 

Wingendorf János: Utasítottam Kakuk József falugazdát, hogy a bútorokat szállítsa el, azokat most 

is meg lehet nézni. Bérbe adjuk-e az ingatlant Nagy Dánielnek? 
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Fükő László: Ha elkészítenénk a település korfáját, láthatnánk amit egyébként így is tudunk, hogy a 

község elöregedőben van. Sürgősen fiatalításra van szükség. Úgy tudom ez egy 3 gyermekes család. 

 

Hinervádli Erzsébet: Én azt nem látom, hogy biztosan tudja-e fizetni a bérleti díjat. A jelenlegit sem 

tudja. Kereseti igazolást is kérnék. Hiszen most máshol dolgozik. Egyáltalán lesz-e munkája. Csak 

Ő állítja, hogy igen és ha mégse sikerül Neki? 

 

Wingendorf János: Én azt mondom, próbáljuk meg, s ha mégsem tud fizetni, kitesszük. 

 

Hinervádli Erzsébet: Magad sem gondolhatod komolyan János, hogy egy 3 gyerekes családit csak 

úgy ki lehet tenni. Ilyen helyen dolgoztam, tudom, hogy megy ez. Várjuk meg, míg felveszik 

Visontára. Lipkovics György is szeretné bérbe venni, Én inkább neki adnám. Meg is kérdezem, ki 

kinek adná inkább? Uzelman Zoltán: Lipkovics György, Bódis Béla: Nagy Dániel? Birgenstok 

István: Nagy Dániel. Polgármester úr akkor Te döntesz, mert most 2-2 az állás. 

 

Wingendorf János: Még átgondolom. 

 

Wingendorf János: Kápolnára kaptam egy meghívást szerdára, de Egerben is van akkor programom, 

ki menne el helyettem? 

 

Birgenstok István: Én vállalom. 

 

Wingendorf János: A Szüreti Nap szeptember 9 helyett 16.-án lesz. Feldebrő nem közösködik 

velünk. A lovasok nem tudnak egyszerre mind a két helyre menni, ezért el kell tolni egy héttel. 

Lizák Sándornak is (zenész) így felelne meg. Javaslom, így változtassuk meg az időpontot. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

48/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy Szüreti Napot szeptember 9. helyett 16.-án rendezi 

meg. 

 

Wingendorf János:  Javaslom, támogassuk a Német Nemzetiségi Egyesületet. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

49/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

támogatja a Német Nemzetiségi Egyesületet. 

 

Wingendorf János: Javaslom, emeljük a képviselői tiszteletdíjak mértékét. Először csak arról 

szavazzunk, hogy ki ért egyet elviekben a javaslattal. 

 

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

50/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

egyetért a képviselői tiszteletdíjak emelésével. 

 

Wingendorf János: Akkor javaslatom az, hogy 2017. január 1-re visszamenőleg a tiszteletdíj 

mértéke nettó 32.871 Ft legyen. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 6/2017.(IV.27.) 

önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(Megérkezett Lipcsik György és Jónás Krisztina) 

 

Wingendorf János: Amennyiben kéritek a Tiétek lehet bérbe az Aldebrő, Arany János út. 35. szám 

alatti ingatlan. Mit tudtuk ajánlani? 

 

Lipcsik György: Igen érdekel bennünket a ház. Polgármester úrral beszéltünk már erről. A bérleti 

szerződés aláírásakor átadunk 1 millió forintot, vállaljuk a havi 30.000 forintos bérleti díj 

megfizetését, és azt, hogy 2019. december 31.-ig megfizetjük a vételárat. 

 

Wingendorf János: Ha nem láttátok belülről az ingatlant elmehetünk megnézni, addig ülésezik a 

német nemzetiségi önkormányzat. 

 

(Wingendorf János, Lipcsik György és Jónás Krisztina távoztak, majd visszaérkezésüket követően 

folytatódott a települési önkormányzat ülése.) 

 

Wingendorf János: Javaslatom a következő: Lipcsik Györgynek és Jónás Krisztinának adjuk bérbe 

az ingatlant május 1-től. A bérleti díj 30.000 Ft/hó. A bérleti szerződés aláírásakor átadnak 1 millió 

forintot. Az ingatlant 2019. december 31.-ig vásárolhatják meg, a vételár 3,2 millió forint. A 

vételárba a most átadandó 1 millió forint és a befizetett bérleti díjak beszámítódnak. Ha nem kerül 

sor az adás- vételre az 1 millió forintot visszakapják, a bérletid díjat nem. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

51/2017.(IV.21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának képviselő- testülete dönt 

arról, hogy Lipcsik Györgynek és Jónás Krisztinának adja bérbe 

az Arany János út. 35. szám alatti ingatlant 2017. május 1 

nappal. A bérleti díj 30.000 Ft/hó. A bérleti szerződés 

aláírásakor átadnak 1 millió forintot. Az ingatlant 2019. 

december 31.-ig vásárolhatják meg, a vételár 3,2 millió forint. A 

vételárba a most átadandó 1 millió forint és a befizetett bérleti 

díjak beszámítódnak. Ha nem kerül sor az adás- vételre az 1 

millió forintot visszakapják, a bérletid díjat nem. 

 

Felhatalmazza a képviselő- testület a polgármestert a bérleti 

szerződ aláírására. 
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