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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. június 9.-én 17.00 órakor megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Birgenstok István, 

Bódis Béla, Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Bóta László SKC Konsulting 

területi üzletkötő, Pék László Cseralja Vadásztársaság elnöke, Herman István Cseralja 

Vadásztársaság földtulajdonosi képviselő, Seszták Ernő helyi lakos, vadász 

 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

A rendkívüli ülés összehívása telefonos értesítés útján történt. Ennek két oka van. Van lehetőség 

szociális szövetkezet alakítására ennek működéséhez pályázati támogatás igénybe vételére. Mivel 

ez utóbbi határidő hamarosan lejár, ezért soron kívül kell foglalkozni a kérdéssel. 

A másik ügy pedig a Cseralja Vadásztársaság kérése az önkormányzat felé, melyet majd az elnök úr 

és a földtulajdonosi közösség elnöke ismertet. Kérem, fogadjátok el ezt a két napirendet. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

1.) Napirend: Szociális szövetkezet alakításának lehetősége 

 

Wingendorf János: Felvette velünk a kapcsolatot Harmati Péter úr, aki lehetőséget lát arra, hogy 

Aldebrőn szociális szövetkezet alakuljon, önkormányzatunk részvételével. Ő most nem tudott 

eljönni, de eljött Bóta László úr, aki maga is tagja ilyen szövetkezetnek. Át is adom a szót, kérem 

ismertesse a lehetőségeket és az elképzelését. 

 

Bóta László: Köszönöm polgármester úrnak a lehetőséget. Az SKC cég területi igazgatója vagyok. 

E minőségemben Harmati Úr cégei részére számos pályázatot készítettünk elő, illetve veszünk részt 

közös projektekben jelenleg is. Én magam is II. ciklusban vagyok Ostoroson önkormányzati 

képviselő. Elmondom, hogy jelenleg két szociális szövetkezetnek is tagja vagyok és végzek ott 

munkát. Harmati Péter barátom eldöntötte, hogy jó lenne Aldebrőn létrehozni szociális 

szövetkezetet. Ilyen szövetkezetet akár 2 magánszemély is létrehozhat, de ez esetben nem jogosult 

pályázati támogatásra. Támogatásra csak az a szövetkezet jogosult, melynek legalább 2 fő 

közfoglalkoztatott tagja van, illetve tagja a települési önkormányzat. Minimum 5 évig kell 

működtetni, melyből az utolsó 18 hónapot önerőből kell finanszírozni, arra az időre nem jár 

támogatás. Egyebekben a szövetkezetekre vonatkozó szabályok az érvényesek. A tagok a tagi 

részjegy erejéig felelnek a szövetkezett kötelezettség vállalásaiért. Ennek javasolt összege 10.000 

Ft. A Harmati család kellő menedzsment képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy a szövetkezet 

rentábilisan működjön.  
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A végzendő munka, élelmiszer előállítás, étrend kiegészítő gyártás, fűnyírás, takarítás lenne. A 

szövetkezet alakításához szükséges okmányokat Egri ügyvéd pár nap alatt elkészíti és benyújtja 

bírósághoz bejegyzésre. 

 

Wingendorf János: Nálunk már nem találni olyan közfoglalkoztatottat aki bevonható lenne egy 

ilyen projektbe. Már most is Kápolnáról jár át 3-4 fő. Máshonnan is lehet alapítót bevonni. 

Számomra kérdés, hogy a 18 hónap finanszírozása hogyan oldható meg? Lesz-e annyi haszna a 

működésnek, hogy az ekkor fizetendő bért és egyéb költségeket fedezze. Mi lesz ha nem fedezi? 

 

Bóta László: Álláspontom szerint az önkormányzat a szövetkezettel csak jól járhat. Munkahelyet 

teremt 2-5 embernek. Nekik nem kell szociális ellátását adni, Ők magukat tartják el ezután. A 

működésért az elnök felel, nem az önkormányzat. Az elmondottakon kívül más UNIÓS pályázatok 

is várhatóak. Ha az üzleti számítások nem vállnak valóra a szövetkezet fel is oszlathatja magát. 

 

Wingendorf János: Ha az igen mellett döntünk, akkor Harmati Péternek kell vinni a napi ügyeket. 

Nekünk ebben jártas emberünk nincsen. Kérdezem, hogy egy önkormányzat hány szövetkezetben 

vehet részt? 

 

Bóta László: Maximum kettőben. 

 

Wingendorf János: Mivel Harmati Úr nem tudott eljönni a mai ülésre. Javaslom írja le konkrét 

elképzeléseit és juttassa el hozzánk. Jövő hét kedden ismét tartanánk egy rendkívüli ülést azon 

döntenénk ebben a kérdésben. Jó lesz így? 

 

A polgármester javaslatával mindenki egyetértett. 

 

(Bóta László Úr távozott.) 

 

2.) Napirend: Cseralja Vadásztársaság kérésének megtárgyalása 

 

Wingendorf János: Üdvözlöm ismételten Pék László és Herman István urakat és kérem adják elő 

mondandójukat. 

 

Herman István: Kérni jöttem és nekem nehezemre esik, mert inkább adni szeretek. Tagnaptól 4000 

ha területen gazdálkodhat a Cseralja Vadásztársaság. A társaság elnöke Pék László, én pedig a 

földtulajdonosi közösség elnöke lettem. Tehát most alakult ki az a jogi helyzet, hogy kérésünket 

előadhatjuk. Igaz, ennek van előzménye, mert én beszéltem már Tófalu polgármesterével arról, 

hogy a vadásztársaság megvásárolná a Horgásztanyában lévő 1/3-ad tulajdonrészüket. Ezért 

meglepetésként ért a hír, hogy május végén Tófalu mégis eladta Aldebrőnek ezt a tulajdonrészt. Az 

1,2 millió forintot a vadásztársaság is megfizette volna, de korábban nem volt tiszta a jogi helyzet. 

A vadászati jogot most 20 évre kaptuk meg. Szeretnénk ide, Aldebrőre kötni a jövő 

vadásztársadalmát. Számos rendezvényt terveznek idehozni, vadásznapot, szeptemberben lehetne 

tartani Szt. Hubertusz szentmisét. Meghívni a környező vadásztársaságokat. Pezsgő életet 

kialakítani, mely vonzaná a településre az érdeklődőket. Ezáltal fejlődhetne a falusi vendéglátás. 
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Összefogásra van szükség a Horgásztanya fenntartásában, üzemeltetésében. Ebben jó partner lehet a 

vadásztársaság. A Horgászegyesület, „alvó társ” jelenleg ebben a tulajdonközösségben. Ők 

szeretnének itt egy hűtőkamrát elhelyezni, trófeákat kihelyezni. Jó lehetőséget látok külföldiek 

vadásztatásában. Hagyományossá tehetnénk a fafaragó tábort. Mi szeretnénk itt vadászházat 

kialakítani, de úgy, hogy ide bárki eljöhessen úgy mint eddig. közösségi rendezvényeket lehet 

tartani mint eddig. Jó együttműködéssel, őszinte partnerséggel minden megbeszélhető, rendezhető. 

A helyszín, közel a faluhoz, jól megközelíthetően, de mégis nem a faluban, hanem ahhoz közel, a 

természetben, tökéletes erre a funkcióra. 

 

Hinervádli Erzsébet: Ha idejönnek a vadászok, biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz vita, hogy 

mikor ki jöhet ide? 

 

Herman István: A részleteket ki kell dolgozni, azt le kell fektetni és mindenkinek betartani. Persze 

itt kocsma, meg találkahely nem lesz. Ezzel remélem mindenki egyetérthet. Ez a hely, ez az épület 

többet érdemel, ne legyen tivornya telep. 

 

Pék László: Tegnapi közgyűlésen hozott döntésekkel 20 éves jövő megalapozása vált lehetővé. 

Keresik a közösség helyét. Az Aldebrői Horgásztanya az elsődlegesen számba jöhető helyszín. 

Látták a nagy leépülést, most itt a lehetőség a fejlődésre. Nem kisajátítani akarják az épületet. A 

lakosság ugyanúgy jöhetne ide, csak együtt kellene működni a vadászokkal. Ha itt nem találnak 

meghallgatásra, más helyszíneken kell gondolkodniuk. 

 

Herman István: Mindenki tudja rólam, hogy a szívem csücske Aldebrő, a szülőfalum. Látszik a 

demográfiai apály. Fel kell rázni a települést. Ehhez jó anyagi alapot ad a Bánya iparűzési adója. 

Lépni kell az idegenforgalom, a borturizmus felé.  

Ne csak sodródjunk az árral, merjünk nagyot álmodni. Kalandparkot lehetne kialakítani, a vizeket 

jobban kihasználni. Mi ebben lennénk partnerek. 

 

Hinervádli Erzsébet: A Horgászegyesület a 3. fél, velük is meg kellene állapodni. 

 

Seszták Ernő: Ez nem lenne nehéz, a vadászok vannak olyanok akik horgászok is. 

 

Pék László: A Horgászegyesülettel is leülünk tárgyalni, de ennek akkor lesz értelme, ha nekünk is 

lesz tulajdonrészünk. 

 

Herman István: Tulajdonostársak lennénk és mindenben megállapodnánk, az 1/3-ad tulajdonrészt 

adák el nekünk. Elfogadnánk egy szervezeti és működési szabályzatot és elvárnánk, hogy azt 

mindenki tartsa be. 

 

Pék László: Most azt szeretnénk megtudni, hogy az önkormányzat egyetért-e szándékainkkal, mert 

ez határozza meg a mi további döntési lehetőségeinket is. 
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Bódis Béla: A Horgásztanyával eddig az volt az önkormányzati szándék, hogy az ingatlant 

vendéglátásra hasznosítsuk, szállást adunk, vendégeknek biztosítunk lehetőséget. Gyerekekkel is ki 

lehessen menni, játszani, szabadban időt eltölteni. Ha itt vadászház lesz, ezek a lehetőségek 

megmaradnak-e? 

 

Herman István: Feldebrőn is lenne lehetőség e célra az Olajosoknál, de mi Aldebrőt szeretnénk. 

 

Wingendorf János: Tófalu kellemetlen helyzetbe hozott bennünket. Ebből látszik, hogy nem jó 

dolog a közösködés. De ha már így alakult, nekünk az a jó minél nagyobb szavunk van a 

döntéseknél. Nem javaslok tulajdonrész eladást, de a vadászokkal eddig is jó volt a kapcsolat, 

remélhetően ez azután is így lesz. A vadásztársaság fektessen le egy tervet 2016-18-ra, hogy milyen 

rendezvényeket akarnak itt tartani. Ingyenesen biztosít lehetőséget erre az önkormányzat. Az 

önkormányzat ez évben már 3 millió forintot költött az épületre és még van teendő. Nagyné Balogh 

Irént megbízták a gondnoki teendőkkel. Kezd kialakulni egyfajta rend, ezt nem lenne jó felborítani. 

A hűtőt is elhelyezhetik, ez sem probléma. 

 

Herman István: Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy mi is résztulajdonosok lehessünk, semmit nem 

kérünk ingyen. 

 

Birgenstok István: Javaslom, gondoljuk át és a jövő héten döntsünk. 

 

Herman István: A Horgászegyesület semmit sem ad, pedig nekik van pénzük. Ha az önkormányzat 

100%-os tulajdont akar, az nekünk nem elfogadható. Ide szeretnénk jönni, de nem minden áron. 

 

Bódis Béla: Miért nem próbálják meg megvenni a Horgászegyesület 1/3-át?  

 

Pék László: Először azt kell tisztázni, hogy az általunk elmondott hasznosítási cél elfogadható-e az 

önkormányzatnak, ha nem, akkor nincs értelme tulajdonrészt vennünk. 

 

Wingendorf János: S ha felajánlunk 15%-os tulajdonrészt megvételre? 

 

Herman István: Mi nem legyőzni akarunk bárkit, mi partnerséget ajánlunk, ez az ajánlat nekünk 

nem felkel meg. Akkor majd várjuk az önkormányzat döntését. 

 

(Herman István és Pék László távozott.) 

 

3.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János: Már ismertettem, hogy aki korábban vállalta a vízelvezetési koncepció 

kidolgozását, nem végezte el a munkát. Van egy új ajánlat, Fekete György tervezőé. Mindenkinek 

megküldtem. Kérem fogadjátok el. 

 

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

73/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

belvízelvezetési koncepció elkészítésével Fekete György 

3300 Eger, Sólyom u. 22. egyéni vállalkozót bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Wingendorf János: Régóta beszélünk a veszélyes fák kivágásáról. Most ismét felmérettem Kakuk 

József falugazdával. A temetőnél ennek költsége 470 ezer forint lenne, az egyház, Plébános Úr nem 

akar ebbe beszállni, nincs pénzük. Döntsünk most, vagy még gondolkozzuk? 

 

Hinervádli Erzsébet: Úgyis meg kell csinálni. Nem várhatunk amíg egy kidőlt fa tönkretesz sírokat. 

 

Wingendorf János: Jó akkor döntsünk a legveszélyesebb fák kivágásáról. Amit lehet saját 

kivitelezésben. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

73/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt a 

legveszélyesebb fák kivágásának előkészítéséről. 

 

Wingendorf János: Többször többen szóvá tették már nekem, hogy esős vagy téli időben a 

temetőknél a parton nagyon nehezen lehet felmenni a sírokhoz. Javaslom, hogy legalább az Újfalusi 

Temetőhöz készítsünk gyeprácsot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

75/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

gyeprács készítéséről az Újfalusi Temetőnél. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy kulturális megállapodást kössünk az Egri Zenészek 

Egyesületével, amelynek az általunk jól ismert Gonda László Úr az elnöke. 

 

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

76/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy kulturális együttműködési megállapodást köt az 

Egri Zenészek Egyesületével – 3300 Eger, Ady Endre utca 

10., elnök Gonda László -. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Wingendorf János: Az előző ülésen nem döntöttünk gáz vásárlás ügyében. Változtatunk, vagy 

maradunk a régi szolgáltatónál a régi áron? 

 

Hinervádli Erzsébet: Én azt mondom, hosszú távon nincs értelme váltani, olyan sokat nem nyernénk 

rajta és ki tudja mi lesz később. 

 

Birgenstok István: Emlékezzünk, hogyan jártunk a telefonnal. Ott is meg volt az ígéret azután 

mégsem jártunk jobban. 

 

Wingendorf János: Jó, akkor úgy teszem fel a kérdést ki támogatja azt, hogy ne változtassunk? 

 

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

  

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

77/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy nem vált gázszolgáltatót az önkormányzati 

intézmények vonatkozásában. 

 

Wingendorf János: Többen panaszkodtak nálam a sok szúnyog miatt. Levelet írtam a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak ez ügyben. Ugyanis van ahol ők végzik a szúnyogírtást. Máshol 

az önkormányzatok. Kunmadarasról 4-500. ezer forintért végeznék el. A Sarudi polgármestertől 

tudom, hogy a Tisza tónál rendszeresen végeznek szúnyogírtást. Ők most Tiszanánával együtt 1,5 

millió forintért végeztetnek. Társulhatnánk hozzájuk. Foglalkozzunk a kérdéssel? 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

  

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

78/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megvizsgálja a szúnyogírtás lehetőségét a 

településen. Megbízza a polgármestert, hogy ezzel 

kapcsolatban egyeztessen a katasztrófavédelemmel, valamint 

Sarud polgármesterével. 
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Wingendorf János: Megkeresett Nagy Ádám és levélben ajánlatot tett mobil telefon barát weboldal 

elkészítésére. A levelet felolvasom. Javaslom, kérjünk árajánlatot az nem kerül semmibe és 

kötelezettséggel sem jár. Ennek ismeretében majd eldöntjük a kérdést. 

 

A javaslattal mindenki egyetértett. 

 

Wingendorf János: Ismertetem Fükő László Úr levelét, melyben a madarak támogatására hív fel 

bennünket. Én jónak tartom az elképzelést. 

 

Hinervádli Erzsébet: Én eddig is adtam diót és magvakat a madaraknak, ezután is fogok. 

 

Wingendorf János: Van-e újabb vélemény szociális szövetkezet ügyben? 

 

Bódis Béla: Én nem támogatom, mert egyelőre nem látom értelmét. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy ne adjunk el 1/3-ad tulajdonrészt a Cseralja 

Vadásztársaságnak. Térítésmentes használati lehetőséget ajánlunk 2016-2017-re. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

78/2017.(VI.9.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy nem adja el Horgásztanya 1/3-ad – nem régen 

Tófalu Önkormányzatától megvásárolt – tulajdoni hányadát a 

Cseralja Vadásztársaságnak. Felajánlja, hogy 2016- 2017-ben 

térítésmentes használati lehetőséget biztosít. 

 

Wingendorf  János: Mi ez évben 3 millió forintot költöttünk rá és ennek még nincs vége. Az lenne a 

legjobb, ha a teljes hányad a mienk lehetne. 

 

Wingendorf János: A szociális szövetkezet pályázatról mikor döntsünk? 

 

Hinervádli Erzsébet: Abban maradtunk, hogy tartunk erről még ülést. Én még szívesen átnézném, 

hogy mik is a konkrét elképzelések. 

 

Wingendorf János: Jó akkor találkozunk jövő héten kedden 13 órakor. 

 

Wingendorf János Lényegében már döntöttünk, de a Piac pályázat benyújtásához kérnek újabb 

határozatot. Ismertetem. Kérem szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
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