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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2017. december 21.-én 18.00 órakor tartott 

nyilvános 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 

 

Wingendorf János: Köszönti a megjelenteket. 

 Megállapítja, hogy mind az öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Javasolja, hogy testület a meghívóban meghatározott napirendeket tárgyalja. 

 

1.) Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

Előadó: Hoór Kálmán önkormányzati főépítész 

2.) Településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Hoór Kálmán önkormányzati főépítész 

3.) Egyebek 

 

A napirendet a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirend: Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

 

Wingendorf János: Hoór Kálmán egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az 

ülésünkön. Az egyeztetéssel kapcsolatos anyagokat a jegyző tudtommal mindenkinek 

megküldte. Ha lesz kérdés akkor Én vagy a jegyző válaszolunk a kérdésekre. 

 

Hinervádli Erzsébet: Én elfogadom a kézkönyvet és a rendeletet is csak sokallom azokat az 

észrevételeket, melyeket az állami főépítész tett. 

 

Gulyás Imre: Hoór Úr ezt követően egyeztetett az állami főépítész Úrral, végül is elfogadásra 

tesz javaslatot. 

 

Wingendorf János: Most el kellene fogadnunk és a későbbiekben is lehet módosítani. 

(További kérdés, hozzászólás nem volt.) 

Javaslom a települési arculati kézikönyv elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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elfogadja Aldebrő Község településképi arculati 

kézikönyvét. 

 

2.) Napirend: Településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása 

 

Wingendorf János: Hasonló a helyzet, mint a kézikönyvvel. Hoór Kálmánék mindent 

elkészítettek. Van-e kérdés, hozzászólás? 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja az 

14/2017.(XII.22.) önkormányzati rendeletét Aldebrő Község településképének 

védelméről. 

 
3.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János: Először átadom a szót a Jegyző Úrnak! 

 

Gulyás Imre: 2018. január 1.-én hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény. Ez időre a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatalban is meg kell 

teremteni az elektronikus ügyintézés feltételeit. 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

valamint az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) kormányrendelet 

részletes szabályozást nyújt e kérdéskörben.  

A jelenleg hatályos államigazgatási eljárási törvény – 2004. évi CXL törvény, (röviden: Ket.) 

– szerint azonban az önkormányzatok helyi rendeletükben szabályozták az elektronikus 

ügyintézés lehetőségét, vagy annak kizárását.  

A jogharmonizáció megteremtése érdekében javaslatot teszek a jelenleg hatályos rendelet és az 

azt módosító rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

Hinervádli Erzsébet: Ha úgysem lehet ellentétes a törvénnyel a helyi rendelet, mi szükség erre. 

 

Gulyás Imre: Önkormányzati rendeletet, önkormányzati rendelettel lehet hatályon kívül 

helyezni. 

 

Wingendorf János: Fogadjuk el a jegyző előterjesztését. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja a 

15/2017.(XII.22.) önkormányzati rendeletét a közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok 

végrehajtásáról szóló 8/2005.(IX.23.) és az ezt módosító 13/2005.(XII.16.) önkormányzati 

rendeletének hatályon kívül helyezéséről. 

 



Gulyás Imre: Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr javaslatot tett a vele kötött megbízási 

szerződés módosítására. Ennek lényege, hogy önkormányzatonként 2.000 forinttal – összesen 

6.000 Ft-al – kéri emelni a megbízási díj összegét. Javaslom, ezt elfogadni. 

 

Wingendorf János: Javaslom elfogadni. 

 

 A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 
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egyetértett Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr 

megbízási díjának önkormányzatonként 2.000 Ft-os 

emelésével. A megbízási díj havi összege 2018. január 1-

től havi 41.000 Ft – azaz negyvenegyezer forint -.  

 

Gulyás Imre: Többször szóltam már az ASP programra való átállás nehézségeiről. Lipkovics 

Katalin távozásával nehéz helyzetbe kerültünk. Viktória még nem tud ebben a rendszerben 

megkövetelt módon jelenteni az államkincstárnak. Folyamatosan bírságolnak bennünket, s ez 

mára már 1,5 millió forintra nőtt. Ma voltunk Kápolna és Aldebrő polgármesterével az Igazgató 

Úrnál. Ígéretet kaptunk arra, hogy amennyiben pótolni tudjuk a hiányosságokat kb. 1/8-ára 

csökkenhet a bírság összege. A Kápolnán dolgozó ügyintézők már tudják a helyes ügymenetet. 

Az Ő segítségükkel bízom a bírság mérséklésében. Sajnos az ASP rendszer 2 hétre leáll, így 

nem lehet benne dolgozni. 

 

Wingendorf János: Nagy megtiszteltetés érte Aldebrőt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztériumban tartott díjátadón. Mondhatni, hogy rólunk szólt a díjátadó ünnepség. Száz főre 

készítettünk fojtottat és sült derelyét. Mind a két termék elnyerte a HÍR védjegyet. Mindenkinek 

nagyon ízlett. A Magyar Bor és Pezsgő napi rendezvényünk, melyet a Derelye Fesztivállal 

együtt rendeztünk elnyerte nem csak a régió, hanem az országos fődíjat is. Így Aldebrő 

Magyarország Legkedveltebb Borvidéki Települése lett. Köszönet illett mindenkit, aki ebből 

az országos sikerből kivette a részét. 

(Taps a megjelent helyi lakosok részéről.) 

 

Kérem továbbá a képviselőket, hogy legkésőbb 2018. január 10.-ig tegyenek javaslatot a jövő 

évi munkatervre. 

 

Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy 39 millió forintot nyertünk a Népház felújítására és 

eszközökre, illetve 119 millió forintot a belső vízelvezetésre. 

 

Hinervádli Erzsébet: Hogyan történik majd a kivitelező kiválasztása. 

 

Gulyás Imre: Ilyen összegnél már kötelező a közbeszerzési eljárás. 

 

Uzelman Józsefné: Milyen elképzelés van a Népház felújítására, van-e terv? 

 

Wingendorf János: Van terv, de nincs végleges döntés. Vásárlunk székeket, eszközöket, 

hangosítást, 3 ember bére. 

 

Hinervádli Erzsébet: Hogy-hogy 3 ember bére? Kik lesznek Ők? 



 

 


