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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. május 29.-én 14.00 órakor megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

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

alpolgármester, Birgenstok István, Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi 

tanácsos, Juhász Józsefné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kiss Erika MOL EL Zrt. 

üzletkötő, 

 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban javasolt ügyeket tárgyalja: 

1. Beszámoló Aldebrő község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási 

rendelet elfogadása. 

 Előterjesztés: írásban 

 Előadó: Wingendorf János polgármester,  

 Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

2. Egyebek 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Wingendorf János: Bemutatom Kiss Erikát a MOL EL Zrt. marketing menedzserét és kérem, hogy, 

napirend előtt hallgassuk meg ajánlatát. 

 

Kiss Erika: Köszönöm a polgármester úrnak a meghívást, s hogy lehetővé tette az Önök 

tájékoztatását egy energia megtakarítási lehetőségről. Cége, - szerződéskötés esetén – 2017. 

augusztus 1-től alacsonyabb áron tudná biztosítani az önkormányzati intézmények gázellátását. 

Ismerteti az erre vonatkozó számításait. Az ajánlat legalább 3 év futamidejű szerződés esetére 

vonatkozik. Lakossági fogyasztókra ajánlatuk nem vonatkozik.  

 

Uzelman Zoltán: Ha Önök is a MOL-tól szerzik be a gázt, hogyan tudják olcsóbban adni? 

 

Kiss Erika: Ennek számos összetevője van, most nem részletezném, az Önök számára ez nem is 

fontos ez mi üzleti stratégiánk része. 

 

Wingendorf János: Az Iskola és az Óvoda ügyében úgy is egyeztetnünk kell Tófaluval is, ezért most 

nem döntsünk, csak ha velük már tárgyaltunk erről. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket 

ajánlatával. 

 

(Kiss Erika távozott.) 
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1.) Beszámoló Aldebrő község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról, a 

zárszámadási rendelet elfogadása. 

            Előterjesztés: írásban 

             Előadó: Wingendorf János polgármester,  

             Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

 

Wingendorf János: Katika részletes anyagot állított össze, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Lipkovics Katalin: Mivel rohammunkában készült a beszámoló, így néhány helyen pontatlanság, 

illetve pontosításra szoruló adat is került az először kiküldött anyagba, ezért akinek tudtam e-

mailben küldtem a javított változatot. Akik papír alapon kapták azoknak kiosztom a módosításokat. 

Hangsúlyozom, hogy nem alapvető, hanem apró elírásokról van szó csupán. Ezeket most szóban is 

ismertetem. 

 

Uzelman Zoltán: Nagyon részletes anyagot kaptunk, Én már most megszavazom. 

 

Hinervádli Erzsébet: Egyetértek, szavazzunk. 

 

Wingendorf János: Jó, ha nincs más kérdés akkor először a 2016. évi költségvetési rendeletünk 

módosítására vonatkozó előterjesztést teszem fel szavazásra. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal elfogadta a 7/2017.(V.30.) 

önkormányzati rendeletét, Aldebrő község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletének II. sz. módosításáról 

 

Wingendorf János: Aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, 

kérem, szavazzon. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal elfogadta a 8/2017.(V.30.) 

önkormányzati rendeletét Aldebrő község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi 

gazdálkodásáról 

 

Gulyás Imre: A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a beszámoló tárgyalásakor kell elfogadni az 

előző évre vonatkozó belső ellenőri beszámolót. Ezt mindenkinek megküldtük. Vannak 

hiányosságok, de minden forinttal el tudtunk számolni és ez a lényeg. A szabályzatokra vonatkozó 

előírások olyan gyakran változnak, hogy nem tudunk ezzel lépést tartani. 

 

Wingendorf János: Ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, javaslom a 2016. évi belső ellenőrzési 

beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

55/2017.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2016. évről szóló belső ellenőrzési jelentést. 

(Jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2.) Napirend: Egyebek 

 

Hinervádli Erzsébet: Javaslatot kívánok tenni a költségvetésünk módosítására. Elgondoltam, hogy 

amikor valaki beteg lesz és orvosokhoz, kórházakhoz kell járni, az sokba kerülhet. Sokan nem is 

fordulnak hozzánk segélyért, mert talán szégyellik is, de ilyen esetben mit segít az az 5.000 forint 

amit adni szoktunk. Semmit. Javaslom, hozzunk létre egy pénzalapot és ebből akár jelentősebb 

összegekkel is tudnánk támogatni azokat, akiket erre érdemesnek ítélünk. Remélem ennek nincs 

jogi akadálya? 

 

Gulyás Imre: Ennek jogi akadálya nincs. Ezért még csak módosítani sem kell feltétlenül a települési 

támogatásról szóló rendeletet. A támogatás mértékét a képviselő- testület egyedileg határozhatja 

meg. Van lehetőség arra, hogy egy személy több havi részletességgel részesüljön támogatásban. 

 

Wingendorf János: Szerintem a szociális bizottság tegyen javaslatot erre. Szerintem legyen feltétel 

5-10 év helyben lakás. 

 

Hinervádli Erzsébet: Falugyűlésen is megkérdezhetnénk erről az emberek véleményét. 

 

Lipkovics István: Az első lakáshoz jutóknak korábban is nagyobb összegű támogatást kívántunk 

adni, de nem mindig volt erre pénz. Most úgy tudjuk van pénze az önkormányzatnak. 

 

Hinervádli Erzsébet: Lehetne egy havi 6.000 forintos támogatás.  

 

Wingendorf János: Rendes ellátást kell megállapítani, dolgozza ki a részleteket a bizottság. 

 

Uzelman Zoltán: Egy keret összeget meg kellene határozni. 

 

Wingendorf János: Legyen 1 milliós az alap, a támogatás 50-100 ezer forint, de a részletekre a 

szociális bizottság tegyen javaslatot. Aki egyetért szavazzon. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

56/2017.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy 1 millió forintos alapot hoz létre a váratlanul 

nehéz élethelyzetbe került lakosok megsegítésére. Ebből 

jelentősebb összegű – 50.000 – 100.000 forint – támogatás 

adható. A részletek kidolgozásával a szociális bizottságot 

bízza meg. 

 

Gulyás Imre: Hulladék szállítás ügyében ismét változás lesz. Az Egri cég nem kapta meg a 

minősítést ezért fel kell mondanunk a szállítási szerződés, de ők kötelesek továbbra is szállítani. 

Kicsit katyvasz ez az egész, nehéz követni. Az a lényeg, hogy továbbra is elvszik a szemetet. 

Ismertetem a megküldött határozat tervezeteket. 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslom mind a három határozati javaslat elfogadását. 

 

A javaslatokat a képviselő testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

57/2017.(V.29.) határozata 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a Ht. 33-37/B. §-

ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és 

hatásköröket, így különösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató kiválasztására, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megkötésére, módosítására 

vonatkozó feladat- és hatáskörét a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza át. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 

megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

58/2017.(V.29.) határozata 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester a 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 

társulási tanácsülésén támogassa a társulásba új 

tagönkormányzatok felvételének szándékát. 

 

Határidő: soron következő társulási tanácsülésen, illetve 

értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

59/2017.(V.29.) határozata 

A Képviselő-testület az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft-vel kötött 2016.09.01. napjától hatályos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37.§ (1a) 

bekezdésére, valamint a szerződés XI. pontja c.) pontjára 

hivatkozással, 2017.06.01. napján kezdődő egy hónapos 

felmondási idővel felmondja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére a szerződés felmondása 

kapcsán. A Képviselő-testület felhívja az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 45. § (3) bekezdése 

alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot az 

új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a 

lássa el. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: A Települési Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatban is felgyorsultak az 

események. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

 

Gulyás Imre: Rohan az idő és gyorsan el fog telni az október 1-ig tartó időszak is. Eddig kell ezt a 

feladatot végrehajtani. Eddig arról döntött a testület, hogy Hoór Kálmán építészt bízza meg e feladat 

ellátásával. Szó volt róla, hogy az önkormányzatok támogatást kapnak erre. Egy millió és 

hatszázezer forint közötti összegről kaptunk írásban tájékoztatást Fajcsák Dénes megyei főépítész 

úrtól. Aldebrő esetében azonban, még az is előfordulhat, hogy semmilyen támogatást nem kap, a 

magas helyiadó bevétel miatt. Erről is hallani újabban. Hoór Kálmántól kaptunk egy csomagot, 

melynek 3 eleméről dönteni kell a testületnek. Kell egy döntés Hoór Kálmán megbízási 

szerződéséről. A szerződésben a megbízott teljeskörű kötelezettséget vállal az egyeztetési folyamat 

koordinálásért, a jogszabályok betartásáért, a rendelet tervezet és az Arculati Kézikönyv tervezet 

elkészítéséért. A megbízási díj 1 millió forint, ez akkor érvényes, ha a település megkapja ezt az 

összeget. Telefonon egyeztettem a Főépítész úrral, aki természetesnek találja, hogy ha a támogatott 

összeg kevesebb, akkor a megbízási díj is ennek megfelelően kevesebb lesz. 

A másik döntés a projekt indításáról szól. Ez természetes. 

Kaptunk egy rendelet tervezetet, mely a projekt folyamatát szabályozza. Milyen partnereket von be 

az önkormányzat a vélemények megkérése, az milyen formában és módon biztosítja. Hogyan 

rögzíti a beérkezett javaslatokat. Mi lesz a be nem épülő javaslatok sorsa. 

 

Wingendorf János: Nem tartom igazságosnak, hogy nekünk erre nem adnak pénzt, de a rendeletet 

meg kell hozni, a munkát el kell végezni. Egyeztetni fogok Hoór Kálmánnal, meg fogunk egyezni. 

Wingendorf János: Akkor először javaslom, a projekt indításáról szóló határozattervezetről 

döntsünk. 

 

A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

60/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt úgy 

határoz, hogy a jogszabályban önkormányzati feladatként 

előírt Településképi arculati kézikönyvet és településképi 

rendeletet elkészíti. Felhatalmazza polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János Javaslom, hogy fogadjuk el a Hoór Kálmánnal kötendő vállalkozási szerződést 

azzal, hogy a vállalási ár megegyezik az önkormányzatnak e célra nyújtandó állami támogatás 

összegével, ha nem kapunk támogatást akkor hatalmazzatok fel erre vonatkozó megállapodásra. 

 

A javaslattal a képviselők 4 igen szavazattal egyetértettek. 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

61/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

vállalkozási megállapodást köt Hoór Kálmán települési 

főépítésszel a Települési Arculati Kézikönyv valamint 

önkormányzati rendelet elkészítéséra. 

A megállapodás 3. pontjában meghatározott vállalási ár 

megegyezik majd a településnek az e célra adott állami 

támogatás összegével.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. Ha a település erre nem kap támogatást, akkor 

felhatalmazza a polgármestert, hogy erre vonatkozóan 

egyezséget kössön Hoór Kálmánnal. 

 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Javaslom a partnerségi rendelet tervezet elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta a 9/2017.(V.30.) 

önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 

stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet 

partnerségi egyeztetés szabályairól. 

 

Gulyás Imre: Telefonon megkeresett Kiszály Mária a Verpeléti Közös Önkormányzati hivatal 

jegyzői feladatokat ellátó aljegyzője és az orvosi ügyelet megszűnése tárgyában még egy határozat 

elfogadását kéri. Ezt ismertetem. 

 

Wingendorf János: Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

62/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarna-

menti Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2017. június 30-i 

megszüntetéséről szóló megállapodást tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül jóváhagyja, az abban foglaltakat önmagára 

nézve kötelező rendelkezésként fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármester a megszüntető megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Wingendorf polgármester 

 

Wingendorf János: Javaslatot teszek könyvvizsgáló alkalmazására. Nem régen voltam egy 

értekezleten, ahol ezt ajánlották a polgármestereknek. Én szeretném, ha kívülálló könyvelő, vagy 

cég is átvilágítaná az önkormányzat gazdálkodását. Erre nem sajnálom a pénzt. A gazdálkodásért 

Én felelek, pedig nem vagyok ebben szakember. Biztos akarok lenni abban, s ezt másoknak is 

bizonyítani tudjam, hogy nálunk rendben mennek a pénzügyek. 
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Uzelman Zoltán: A belső ellenőr nem tudja ezt megoldani? 

 

Gulyás Imre: Nem mert Ő mindig csak egy- egy részterületet vizsgál. A könyvvizsgáló az egészet 

vizsgálja és felelősséget vállal azért, hogy elfogadja-e, vagy nem fogadja el az önkormányzat 

beszámolóját. 

 

Wingendorf János: Kérem támogassátok az elképzelésemet és hatalmazzatok fel a könyvvizsgáló 

kiválasztásával. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

63/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

polgármestert abban, hogy az önkormányzat gazdálkodásának 

átvilágítására és szabályszerűségének ellenőrzésére 

könyvvizsgálót bíz meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgáló kiválasztására. 

Felelős: Wingendorf polgármester 

 

Wingendorf János: Rátkai János Kápolnáról jár hozzánk dolgozni. A munkájával meg vagyok 

elégedve, sok mindenhez ért. Elmondta, hogy közmunkás bérért viszont nem vállalja a további 

munkát. Javaslom, hogy augusztus 1-től fő állásúként alkalmazzuk és a bére nettó 120.000 Ft 

legyen. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

64/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rátkai 

János közfoglalkoztatottat augusztus 1-től fő állásúként 

alkalmazza. Illetményét nettó 120.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Wingendorf János: Megkeresett Horváth Andor, aki már többször is dolgozott nálunk, hogy ismét 

visszajönne dolgozni. Jó munkaerő, csak gyakran váltogatja a munkahelyeket. Bérigénye, családi 

pótlékkal együtt érje el nettó 120.000 forintot. Ki támogatja? 

 

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

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

65/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 

Andor foglalkoztatásra vonatkozó kérését elutasítja. 

 

Wingendorf János: Megkerestek a rendőrségtől, melyben ahhoz kérnek támogatást, hogy rendőrök 

első lakáshoz jutását támogatni tudják. Jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, ne rontsuk el. Pénzünk is 

van, javaslom adjunk 100.000 Ft-ot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

66/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000 Ft-

al támogatja a rendőrséget abban, hogy első lakáshoz jutó 

rendőrt megsegítsenek. 

 

Wingendorf János: Tegyünk még egy javaslatot a Takarékszövetkezet üresen álló épületének 

megvásárlására, melyet KMB irodának alakítanánk ki. Az ajánlatom 1 millió forint. Ki ért ezzel 

egyet? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

67/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten 

vételi ajánlatot tesz a Takarékszövetkezet üresen álló épületének 

megvásárlására, 1 millió forintért. Az épületben KMB irodát 

kíván kialakítani. 

 

Wingendorf János: Tájékoztatta a képviselőket a Népház pályázat állásról. 

 

Uzelman Zoltán: Szociális szövetkezet ügyében beszéltem Harmati Péterrel, aki eljön majd az 

ülésünkre és ott elmondja konkrét elképzeléseit. 

 

Hinervádli Erzsébet: Kifogásolom, hogy az ivóvíz hálózat tisztításánál elfolyó vizet a 

fogyasztóknak kell megfizetni. A temetőnél lévő konténert ki kell üríteni. 

 

Birgenstok István: Megkerestek, hogy családi ballagási ünnepséghez sör sátrat és 6 db. sör padot 

tudunk-e adni és mennyiért. 

 

Wingendorf János: Javaslom adjunk, de kérjünk 20.000 Ft kauciót. A padokért kérjünk 10.000 Ft-

ot. Ki ért ezzel egyet? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

68/2017.(V.29.) határozat 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy családi rendezvényhez sör sátrat és 6 db. sör padot biztosít.  

A padokért kért díjat 10.000 Ft-ban állapítja meg. A kaució: 

20.000 Ft. 

 

Gulyás Imre: Javaslatot terjesztek be a helyi adó adóról szóló rendeletünk módosítására. Ennek 

lényege, hogy a háziorvos és védőnő mentesül az adófizetés alól, ha az éves adóalapja a 20 millió 

forintot nem haladja meg. Ismertetem a helyi adókról szóló törvény erre vonatkozó módosítását. Ez 

egy lehetőség háziorvos és a védőnő megtartására. Tudjuk, hogy sok helyen nincs hosszú ideje sem 

háziorvos sem védőnő. Az önkormányzatnak olyan nagy adóbevétel kiesést nem jelentene. A 

rendelet tervezetet elkészítettem. 
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