
 
 

     12.      8.         13. számú 

                                               

2017. június 29.-én megtartott együttes nyílt üléséről készült 

j e g y z ő k ö n y v 

 

Rendelet száma:    Tárgya 

Aldebrő 11/2017.(VI.30.)  Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

Kápolna 8/2017.(VI.30.)   Hulladékgazdélkodási rendelet módosítása 

Kápolna 9/2017.(VI.30.)  Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

Tófalu 8/2017.(VI.30.)   Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

 

Határozat száma:  Tárgya 

 

Aldebrő 81/2017.(VI.29.) A gyermekvédelmi ellátásról szóló beszámoló elfogadása 

Aldebrő 82/2017.(VI.29.) Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

Aldebrő 83/2017.(VI.29.) Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői beszámoló 

elfogadása 

Aldebrő 84/2017.(VI.29.) Hulladékgazdáslkodási társulási megállapodás módosítása 

Aldebrő 85/2017.(VI.29.) Esélyegyelőségi program felülvizsgálatáról 

 

Kápolna 55/2017.(VI.29.) KT. A gyermekvédelmi ellátásról szóló beszámoló elfogadása 

Kápolna 56/2017.(VI.29.) KT. Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

Kápolna 57/2017.(VI.29.) KT. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői beszámoló 

elfogadása 

Kápolna 58/2017.(VI.29.) KT. Hulladékgazdáslkodási társulási megállapodás módosítása 

Kápolna 59/2017.(VI.29.) KT. Esélyegyelőségi program felülvizsgálatáról 

Kápolna 60/2017.(VI.29.) KT. Szigetközi László megválasztása a Kápolna Községért 

Közalapítvány Kuratóriumába 

Kápolna 61/2017.(VI.29.) KT.  Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntető okiratának elfogadása 

 

Tófalu 36/2017.(VI.29.) A gyermekvédelmi ellátásról szóló beszámoló elfogadása 

Tófalu 37/2017.(VI.29.) Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

Tófalu 38/2017.(VI.29.) Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői beszámoló 

elfogadása 

Tófalu 39/2017.(VI.29.) Hulladékgazdáslkodási társulási szerződés módosítása 

Tófalu 40/2017.(VI.29.) Esélyegyelőségi program felülvizsgálatáról 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

Készült Aldebrő, Tófalu, Kápolna Községek Önkormányzatának Közös Képviselő-

testületi ülésén 

2017. június 29.-én16.00 órai kezdettel 

 

Jelen vannak:  

Aldebrő: 

Wingendorf János Polgármester 

Uzelman Zoltán Alpolgármester 

Birgenstok István Képviselő-testületi tag 

Hinervádli Erzsébet Képviselő-testületi tag 

 

Kápolna: 

Dr. Berecz Kálmán Polgármester 

Szalóki Péter Alpolgármester 

Herceg Lajos Ferenc Képviselő-testületi tag 

Majorné Kiss Krisztina Képviselő-testületi tag 

Bertóti Tamás Képviselő-testületi tag 

Tófalu:  

Ignácz Szabolcs Polgármester 

Bori Kálmánné Képviselő-testületi tag 

Csathó Zoltán Képviselő-testületi tag 

Váczy Lajos Képviselő-testületi tag 

Meghívottak:    

Mezey Anita Családgondozó 

Kerékgyártó Andrea Kápolnai Tündérkert Óvoda vezető 

Gulyás Imre Jegyző 

Kosik Gabriella Pénzügyi tanácsos 

Urbánné Kovács Jusztina Jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Berecz Kálmán: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy évben legalább egyszer 

közösen összeülünk, hogy megtárgyaljuk a legfontosabb kérdéseket. A döntéseket a közös 

intézmények esetében a társulási tanács hozza meg, de vannak olyan kérdések, amiket meg 

kell, hogy beszéljünk ilyen körben is, mert mindenkit érint. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom 

Urbánné Kovács Jusztinát, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

A javaslatot a képviselők egyhangúan elfogadták. 



Dr. Berecz Kálmán: Szavazzunk a napirendi pontokról. Javaslom a meghívóban megküldött 

napirendek tárgyalását: 

1.) Gyermekjóléti beszámolók (Aldebrő, Kápolna, Tófalu) 

Előadó: Mezey Anita családgondozó 

 

2.) Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2016. – 2017. évi működéséről 

Előadó: Kerékgyártó Andrea vezető óvónő, Kériné Szabó Ildikó Aldebrői 

tagintézmény vezető 
 

3.) Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

4.) Egyebek 

4.1.)  Tájékoztató a Tarna menti kerékpárút építése projekt állásáról 

 Előadó: Dr. Berecz Kálmán Kápolna polgármestere 

4.2.)  Tájékoztató a hulladékgazdálkodási feladatokról 

 Előadó: Dr. Berecz Kálmán Kápolna polgármestere 

 

A napirendi javaslatot mind a három képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirendi pont:  Gyermekjóléti beszámolók (Aldebrő, Kápolna, Tófalu) 

Előadó: Mezey Anita családgondozó 

 

Dr. Berecz Kálmán: A meghozott döntések után a határozatszámok mindenkinek a sajátja 

szerint mennek tovább. Sok szeretettel köszöntöm a gyermekjóléti beszámoló kapcsán Mezey 

Anitát. Mindhárom településen Ön a családsegítő munkatárs. Elég részletes tájékoztatót 

kapott mindenkit, megkérném, hogy a főbb elemeket emeljük ki, ha van még kérdés föl lehet 

tenni. 

Mezey Anita: Először bemutatkoznék, Mezey Anita vagyok, Aldebrőn, Tófaluban, Kápolnán 

és Nagyúton látom el a gyermekjóléti feladatokat. Az ügyintézés elég bürokratikus lett. Mi az 

alapszolgáltatást biztosítjuk, a gyámhivatallal közvetlen kapcsolatban nem állunk. A központ 

esetmenedzserével működünk együtt. Jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki az óvodával, 

iskolával, védőnővel. Az óvodából kevesebb jelzés érkezik. Kiemelkedően jó a kapcsolat a 

Tarna mentén.  

Dr. Berecz Kálmán: Úgy gondolom elég kimerítő volt a beszámoló. Van-e kérdés? Átlagban 

a Tarna mentén a megyéhez képest milyen a helyzet? 

Mezey Anita: Aldebrő egyáltalán nem problémás, Tófalu és Kápolna átlagosnak mondható, 

kezelhetőek a problémák. Főként iskolai hiányzásokról kapunk jelzéseket, amit a szülők 

örülnek, ha jelezzük.  

Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük szépen a munkáját. 

Bertóti Tamás: Igazolatlan hiányzás miatt védelembe vettek már valakit? 

Mezey Anita: Kápolnán és Aldebrőn nem volt ilyen eset, Tófaluban két gyermek volt. 



Dr. Berecz Kálmán: Úgy gondolom kimerítő és részletes beszámolót kaptunk. Szavazzunk a 

gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról. 

Aldebrő 4 igen szavazattal elfogadta, Tófalu 4 igen szavazattalelfogadta, Kápolna 5 igen 

szavazattal elfogadta 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

81/2017.(VI.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról szóló  beszámolót. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

36/2017.(VI.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról szóló  beszámolót. 

 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

55/2017.(VI.29.) határozata 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról szóló  beszámolót. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük szépen és további jó munkát kívánunk.  

(Mezey Anita elhagyta a termet.) 

2. Napirendi Pont: Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2016.-2017. évi 

működéséről 

Dr. Berecz Kálmán: Folytatjuk az óvodai beszámolóval. A témákat amiket most tárgyalunk, 

illetve a tájékoztatók már elhangoztak, de nem árt, ha a teljes testület képet kap róla. A vezető 

óvónő beszámolóját mindenki megkapta, Kerékgyártó Andrea ki akarod-e egészíteni 

valamivel? 

Kerékgyártó Andrea: Úgy gondolom részletes volt a beszámoló, nem szeretném 

kiegészíteni. 

Bertóti Tamás: Sikerült-e a mester minősítés? 

Kerékgyártó Andrea: Igen, köszönöm. 

Dr. Berecz Kálmán: Több ilyen kolléga is volt, akinek sikerült. Áttérünk a költségvetésre és 

a beszámolóra. Először a tavalyi éves beszámolóról beszélnénk. Kértem a pénzügyes 

kolléganőt, hogy emelje ki a legfontosabb dolgokat. Külön jogi személy az óvoda, külön 

számlaszámmal rendelkezik. A kapott összegeket először áttesszük a társulás számlájára, 

utána az óvodáéra és onnan mennek a kifizetések, a bérek és minden egyéb tekintetében. Pici 

eltérés mindig van.  



A rezsi költségekhez mindig hozzájárulunk. Amikor a társulást létrehoztuk csak a béreket és 

legszükségesebb minimális költségeket tudtuk finanszírozni. Amikor kialakítottuk az új 

intézményrendszert, azt kérték, hogy a rezsiszámlák az óvoda nevére menjenek. A tavalyi 

évet úgy zártuk, hogy volt egy 1374 ezer Forintos hozzájárulás, Aldebrő 187 e, Kápolna 886 

e, Tófalu 274 e. Erre jön a Kápolna által átadott rezsiösszeg: 2691e Ft. Ennyit még pluszba be 

kellett finanszírozni. A 2017. éves költségvetésnél egy igen komoly kezdeti hiánnyal kellett 

számolnunk. Ezek a bérek finanszírozásából adódtak. A pénzt azóta sem adták át erre, ezért 

11 millió Forintos hiánnyal kellett elfogadnunk a költségvetést. Van egy várható módosított 

terv, amely szeptemberben kerül elfogadásra. 6.900 ezer forint körüli összegre leszorítható 

lenne így a hiány. Minden település havonta átutal egy bizonyos összeget. Az eredetileg 

elfogadott hiányt osztjuk szét. Ha meglesznek a pontosabb számok, akkor látható az a 

felosztás, ami a táblázat végén található. Aldebrő 745 ezer forint, Kápolna 3.525 ezer forint, 

Tófalu 1.092 ezer forinttal járul hozzá. Itt gyereklétszám alapján osztjuk meg a költségeket. 

Így állna össze a hiány finanszírozása. A végleges adat szeptemberben lesz látható. Tavaly 

kedvező hiánnyal tudtuk elfogadni. Fel kellett emelni a béreket a dajkáknál és garantált 

bérminimum kiegészítés is történt. A hiány jelentős részét beletettük a REKI-be. Ha ezzel is 

kompenzálni tudnánk a hiányt, akkor jól alakulna a költségvetés. Ezek a számok 

folyamatosan alakulnak. Ez az óvoda tavalyi és idei működésének rövid és tömör 

tájékoztatása. Mi most nem döntünk, csak elfogadjuk a tájékoztatót.  

Bertóti Tamás: Az elszámolásban az önkormányzatok között nincs elmaradás? 

Dr. Berecz Kálmán: Most nincs. Régen volt rá példa, de most már nincsen. Ha nincs kérdés, 

javaslom, hogy a tájékoztatót fogadjuk el.  

Kápolna 5 igen szavazattal elfogadta, Tófalu 4 igen szavazattal elfogadta, Aldebrő 4 igen 

szavazattal elfogadta. 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

56/2017.(VI.29.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2016-2017. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

37/2017.(VI.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2016-2017. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

82/2017.(VI.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2016-2017. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 

 



 

3. Napirendi pont: Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi működéséről 

Dr. Berecz Kálmán: Áttérünk a hivatalra. Jegyző úr elkészítette a beszámolóját, amit a 

társulási tanácsi ülésen már megbeszéltünk. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? A 2016. évi 

beszámolóval kapcsolatban rövid tájékoztatást kértem. A tavalyi költségvetést 1.122 ezer 

forintos hiánnyal zártunk. Ennek lakosság arányos felosztása szerint, 278 e Ft Aldebrő, 611 e 

Ft Kápolna, 232 e Ft Tófalu. Arra próbálunk törekedni, hogy a lehető legjobban kijöjjünk a 

pénzből. A feladatfinanszírozás megnehezítette a gazdálkodásunkat. Csak arra költhetjük el a 

pénzt, amire kaptuk, másra nem lehet. Megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy minél 

kevesebbet kelljen visszafizetni. Ezért volt tavaly, hogy átadtunk rezsi hozzájárulás címén 

pénzt. Az idei évet teljesen fedik a bevételek és kiadások. Év vége felé lehet pontosabban 

látni, hogyan alakulnak a számok. 

Uzelman Zoltán: Jegyző Úr írta a beszámolóban, hogy a jegyzőkönyvvezetés sok feladatot 

igényel. Nem akarja-e átadni a feladatot? 

Gulyás Imre: Próbáltuk már többször, ha Aldebrőn adódik olyan személy, aki meg tudja 

csinálni úgy, ahogy kell, akkor rendben van. Azért nem próbálkoztam vele, mert régen a 

jegyzőkönyv kontírozásával több idő ment el, mint a jegyzőkönyv megírásával.  

Wingendorf János: Van nálunk egy kolléganő február végéig, ő szerintem alkalmas lenne 

erre a feladatra. Jegyző Úr el van havazva, a Német Önkormányzatok jegyzőkönyvei is nagy 

megterhelést jelentenek, szerintem egy próbát megérne. Lenne egy javaslatom, hogy a 

legközelebbi belső ellenőr ezt is megnézné. 

Dr. Berecz Kálmán: A következő belső ellenőrzési tervben nem lehet ezt elfogadni? 

Gulyás Imre: Bele lehet tenni a következő ellenőrzési tervbe. 

Dr. Berecz Kálmán: Van-e kérdés? Ha nincs, javaslom a beszámoló elfogadását. 

Aldebrő 4 igen szavazattal elfogadta, Tófalu 4 igen szavazattal elfogadta, Kápolna 5 igen 

szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

38/2017.(VI.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői beszámolóját a 2016. évi munkáról. 

 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

57/2017.(VI.29.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői beszámolóját a 2016. évi munkáról. 

 



 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

83/2017.(VI.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői beszámolóját a 2016. évi munkáról. 

 

Kosik Gabriella: Annyival még kiegészíteném, hogy a munkabéreket és dologiakat illetően a 

teljesítés május 31-ig 45% körüli. 

(Kerékgyártó Andrea és Kosik Gabriella elhagyta a termet.)  

4. Napirendi Pont: Egyebek 

4.1. Tájékoztató a Tarna menti kerékpárút építése projekt állásáról 

Dr. Berecz Kálmán: Következő napirendi pontunk tájékoztató a kerékpárúttal kapcsolatosan. 

Kiválasztásra került a szemléletformálási kampány megbízására a cég, név szerint az  One 

Online Kft. A szemléletformálási kampányba a marketing, a tájékoztatás, a táblák és a 

települési programok tartoznak. Javasoltuk, hogy melyik települési programra települjenek ki. 

Interaktív, versenyszerű programok lennének ajándékokkal illetve körbebicikliznénk a 

kerékpárúton. Azt javaslom, hogy a jövő évi rendezvényekre hívjuk meg őket. Az engedélyes 

terv folyamatban van. A kiviteli terv elkészítésére lehet közbeszerzést kiírni. Jövő évben lehet 

a kivitelezést elkezdeni. 

Wingendorf János: Amikor a mérnökkel beszéltünk azt mondta, hogy a következő héten 

kijön és a problémás helyeket megbeszéljük. Aldebrőn az Arany János úton az 

árokrendszerrel egybekötve készítené el. A nyomvonal tájékoztatást is csak szóban közölte, 

nem tért ki rá, hogy miért megy arra. Szeretnénk, ha valamit látna a képviselő testület is, hogy 

mit fogadnak el.  

Dr. Berecz Kálmán: Fog menni hozzátok a tervező, az árokrendszert már egyeztették, Fekete 

Györggyel fogják elvégezni a munkálatokat.  

Wingendorf János: A nyomvonal is közben változott. Az iskola nyert 1.200 ezer Forintot 

térkövezésre és tudni akarják, hogy mennyire megy be a kerékpárút az iskola területére.  

Dr. Berecz Kálmán: Ezt mondani fogom neki, hogy írja össze és küldje meg jövő héten. 

Van-e más kérdés? (Nem volt.) 

4.2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási feladatokról 

 

Dr. Berecz Kálmán: Áttérünk a hulladékgazdálkodásra. Minden egyes hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatónak föl kell mondani a szerződést. Nem lesz minden településnek ugyanakkor 

vége. Három megyében egy nagy szolgáltató lesz és alvállalkozóként fogják ezek a cégek 

továbbműködtetni. Valószínűleg nálunk maradnak az egriek. Kápolna részéről közös 

megegyezéssel szüntetjük meg a szerződést. 2017. szeptember 30-i hatállyal vége kell, hogy 



legyen. Erre vonatkozóan már hoztunk döntéseket. A társulási megállapodást ennek 

megfelelően módosítanánk. A társulás azért alakult meg, mert egy nagyon nagy projektet 

akartak megvalósítani. Ez Hejőpapiban el is készült, melyet akkor az AVE nyert meg. Ebből 

volt egy nagy vita, felmondták a szerződést az AVE-nak. Ők beperelték a társulást, hogy nem 

szállítottunk be annyi szemetet, amennyi az előírás volt. Több milliárd forintos per van 

folyamatban a társulás és az AVE között. Ennek a kimenetele kétes. Az AVE nem tudja 

bizonyítani az állítását, nincsenek mérlegjegyek. Erre a projektre a hulladéklerakó bővítését is 

beadták. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést beindították. Ennek keretében osztottuk a 

sárga kukákat. Csak az 1500 fő feletti települések esetében osztottak ilyen kukákat. Jött egy 

állásfoglalás, hogy azok a kukák, amik nem szabványosak le kell cserélni 2017. március 31-

ig. Ezt visszavonták. Olyan ígéretet kaptunk, hogy lesz újabb kukaosztás, ami mindenkit érint. 

Lesz egy sárga kuka és lesz egy normál kuka. Sajnos erre nem tudunk garanciát adni. Ez a 

társulás ezért jött létre, mert sok pályázatot hajtottunk végre közösen. Az új rendszer, ami 

kialakulóban van, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye egy nagy cég alá fog 

betömörülni. Nem ez a cég fogja kiszámlázni a dolgokat, hanem az NHKV. Ebből adódóan 

volt sok csúszás, számlák már jó ideje nem jöttek.  

Wingendorf János: Nekünk jött fizetési felszólítás a káli cégtől. 

Dr. Berecz Kálmán: A társulási megállapodást is módosítanunk kell, ezt minden társulási 

tagnak el kell fogadnia. Átalakul az egész, lesz egy központi cég, a megállapodás is e 

tekintetben módosul. Leszerződik az újonnan alakult céggel az egri cég. Egyéb tekintetben 

nem változott. Átadnám a szót Jegyző Úrnak. 

Gulyás Imre: Ma volt jegyzői értekezlet. Mint mondani szoktam, a jogszabályok elég 

gyakran változnak. Arra hívták fel a figyelmünket, hogy korábban ki kellett vennünk egy „g” 

pontot a rendeletből. Ez a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak kezelésére 

vonatkozott. Ez most visszakerült a törvénybe. Mert lassan senki nem tudja, hogy ki számláz, 

ki végzi a szolgáltatást. Eddig tudtuk, hogy ki szállíttat. Ezt eddig kivettük a rendeletből, most 

azt kérték, hogy tegyük vissza. Vállalom, hogy a rendeletek szövegét visszatesszük. Eddig azt 

mondták, hogy nem kezelhetjük az adatokat. Ők országos szervként ezt nem tudják pontosan 

kezelni.  

Dr. Berecz Kálmán: A társulási megállapodás módosítását fogadjuk el, a másik pedig, hogy 

visszatesszük a „g” pontot a saját rendeletünkbe.  

Kápolna 5 igen szavattal elfogadva, Tófalu 4 igen szavazattal elfogadva, Aldebrő 4 igen 

szavazattal elfogadva.  

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

58/2017.(VI.29.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a határozat mellékeltét 



képező 2017. május 29-i módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Berecz Kálmán polgármester 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

39/2017.(VI.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a határozat mellékeltét 

képező 2017. május 29-i módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

84/2017.(VI.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a határozat mellékeltét 

képező 2017. május 29-i módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta 

8/2017.(VI.30.) rendeletét a a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi 

igénybevételéről szóló 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal elfogadta 

8/2017.(VI.30.) rendeletét a a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi 

igénybevételéről szóló 6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal elfogadta 

11/2017.(VI.30.) rendeletét a a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi 

igénybevételéről szóló 6/2015. (IV.01..) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

Dr. Berecz Kálmán: Egy határozat és egy rendelet került elfogadásra. Rossz rendszer volt, 

hogy az önkormányzat döntötte el a díjat. Kénytelenek voltunk elfogadni, amit ők ajánlottak. 

Ha nem fogadtuk volna el, akkor azt mondták volna, hogy a különbözetet fizessük ki. Nem 

tartottam korrektnek. Jó ha állami kézben van, de a folyamat lehetne jobban átgondolt. 

Következő napirendi pontunk a HIPA rendelet módosítás. Átadom a szót Jegyző Úrnak. 

Gulyás Imre: Ez a rendelet csak Kápolnát érinti. Korábban is követte az önkormányzat, hogy 

az egészségügyben dolgozók részére kedvezményt lehet adni a HIPA kapcsán.  

(A rendelet felolvasása történt.)  

Gulyás Imre: Javaslom, hogy így módosítsa Kápolna a helyi iparűzési adó rendeletét. Ez az 

önkormányzat által nyújtható adómentesség. 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta 

9/2017.(VI.30.) rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 13/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Dr. Berecz Kálmán: Következő napirendi pontunk a partnerségi rendelet. 

Gulyás Imre: Ez szintén a mai jegyzői értekezlet eredménye. 27-én megjelent a Magyar 

Közlöny 100. száma. Bekerült egy olyan passzus, ami lehetőséget ad arra, hogy 

megalkossunk egy olyan rendeletet, ami már meg van alkotva. Ebben benne van, hogy a 

településrendezési terv kapcsán kiket kell meghallgatni, hogyan kérjük ki a lakosok 

véleményét, ezeket hogyan dolgozzuk fel. Ezt a rendeletet mindhárom község meghozta. Ez 

így a Belügyminisztérium szerint kevés volt. Az osztályvezető úr is hosszasan ecsetelte, hogy 

miért alakult így, mégis azt tanácsolja, hogy a korábbi rendeletét helyezze hatályon kívül és 

hozzon meg egy újat. Ez törvényhely viszont csak augusztus 31-én lép hatálya. A rendeletet 

viszont csak szeptemberben lehet elfogadni, október 1-el le kell folytatni és el kell készíteni a 

településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet. Most még tennivalónk nincs. 

A folyamatnak mennie kell, jelenleg van egy rendeletünk, ami a Belügyminisztérium szerint 

nem jó, mert nincs rendelet alkotási felhatalmazás. 

Wingendorf János: Nem lehet csak módosítani a rendeletet? 

Gulyás Imre: Nem, mert ez a paragrafus még nincs hatályban, csak a Magyar Közlönyben 

jelent meg.  

Dr. Berecz Kálmán: Van rendezési tervünk, amelyben minden le van írva. Az arculati 

kézikönyv egy általános dolog lenne.  Véleményem szerint ez a rendezési tervbe beépíthető 

lett volna. Október 1-i határidőnk van, egy hónappal előtte módosítanunk kell a rendeletünket. 

egyetértek azzal, hogy folytassuk a munkát. Állítsuk össze a kérdőívet és küldjük ki a 



lakosoknak, mert ez fontos része lenne pl. fák, növények ügyében. Van olyan információnk, 

hogy 37.000 Forint/fő, ami az augusztusi normatívával érkezik.  

Gulyás Imre: A főépítész Úr küldött egy új rendelet mintát. 

Dr. Berecz Kálmán: Ez csak egy tájékoztató volt.  

Gulyás Imre: Az esélyegyenlőségi programról már beszéltünk. Azokat az intézkedéseket kell 

tartalmaznia, amiket meg akarunk valósítani. Szerepeltetni kell benne a pályázatokat. A Helyi 

Esélyegyenlőségi Programról már döntöttünk, hogy hatályban tartjuk, de jelezték, hogy ki 

kellene egészíteni a pályázatokkal. Minden település vonatkozásában beletesszük a 

pályázatokat, amiket már megnyertünk és amiket a jövőben szeretnénk beadni. Ettől nem 

fogunk jobban pályázni, de nem szeretnénk, ha probléma lenne belőle.  

Dr. Berecz Kálmán: Ha nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el. 

Aldebrő 4 igen szavazattal elfogadta, Tófalu 4 igen szavazattal elfogadta, Kápolna 5 igen 

sazavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

85/2017.(VI.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 34/2013.(VI.23.) számú határozatával fogadta 

el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 

képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a 

kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 

határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését 

elfogadta. 

A beadott pályázatok miatt esedékessé vált 

változtatásokat elvégezte és megállapítja, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program az abban megjelenített 

módosításokkal kiegészítve lép hatályba. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

40/2017.(VI.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

67/2013.(VI.25.) számú határozatával fogadta el a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselőtestület 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt 

áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 

megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadta. 



A beadott pályázatok miatt esedékessé vált 

változtatásokat elvégezte és megállapítja, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program az abban megjelenített 

módosításokkal kiegészítve lép hatályba. 

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

59/2017.(VI.29.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 49/2013.(VI.26.) KT. számú határozatával 

fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 

képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a 

kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 

határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését 

elfogadta. 

A beadott pályázatok miatt esedékessé vált 

változtatásokat elvégezte és megállapítja, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program az abban megjelenített 

módosításokkal kiegészítve lép hatályba. 

Dr. Berecz Kálmán: Elnézést kérek az Aldebrői és a Tófalui képviselőktől, de Kápolnának 

van két egyszerű, de döntést igénylő ügye. Ez perc az egész. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Gulyás Imre: A Kápolna Községért Közalapítvány kuratóriuma esetében Dománszki József 

halála miatt új tag ajánlása történt. Szigetközi László lenne az új tag. Javaslom fogadjuk el az 

ajánlást. Az Önkormányzat működteti a Közalapítványt, ezért kell róla dönteni. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Kápolna község Önkormányzati Képviselő-

testülete  

60/2017.(VI.29.) KT. határozata  

Kápolna Község Képviselő- testülete Szigetközi 

Lászlót (sz: Kál, sz: 1941.07.10. an: Tóth Anna) 

3355 Kápolna, Petőfi u. 8, szám alatti lakost a 

Kápolna Községért Közalapítvány Kuratóriuma 

tagjává megválasztja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás 

bejelentése ügyében az illetékes Bíróságon 

eljárjon. 

 

Gulyás Imre: Verpelét város aljegyzője kéri az orvosi ügyeleti társulásban részt vevő 

önkormányzatokat, hogy a megszűnésről és a megszüntető okirat elfogadásáról is hozzanak 

egy utólsó döntést. Az előzmények mindenki előtt ismertek. 



 

 



 


