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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2018. január 3-án 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, Lipkovics István társadalmi 

tanácsadó szociális testület elnöke, Kakuk József falugazda, Macz Péter és Gyetvai Árpád 

mezőőrök, Juhász Józsefné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

Az ülésen 25-30 fő érdeklődő helyi Lakos jelent meg. 

 

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.) Falugazda beszámolója a 2017. évben végzett munkáról 

Előadó: Kakuk József falugazda 

2.)  Mezőőri beszámoló 

 Előadók: Gyetvai Árpád és Macz Péter mezőőrök 

3.) Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2018. évi Feladat-, ülés-és 

rendezvénytervére 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

4.) Egészségi okokból váratlan élethelyzetbe került emberek megsegítéséről szóló rendelet 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Hinervádli Erzsébet képviselő, Lipkovics István felkért véleményező testület 

elnöke 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

5.) Szociális társadalmi bizottság ügyében érkezett törvényességi észrevétel  

Előadó: Gulyás Imre jegyző, Wingendorf János polgármester 

6.) Egyebek 

 

A napirendet a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Falugazda beszámolója a 2017. évben végzett munkáról 

Előadó: Kakuk József falugazda 

 

Wingendorf János: Kérdezem Kakuk József falugazdát, van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Kakuk József: Nincs, ha lesz kérdés, igyekszem megválaszolni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Idéz a beszámolóból olyan felsorolásokat, melyek a Horgásztanyán 

végzett munkákról szólnak. Ezeket kik csinálták. 

 

Kakuk József: Amikről szó van Én és a közmunkások. A gipszkartonozást is mi csináltuk. 



Hínervádli Erzsébet: Akkor továbbra sem értem mit takar a MACÉL Bt. 4,5 millió forintos és 

715 ezer forintos számlája. 

 

Wingendorf János: Most a beszámoló van napirenden, most erről tárgyaljunk. Itt van Macz 

Péter és ülés után elmagyarázza, hogy Ő milyen munkákat végzett és mennyiért. Ha nincs több 

kérdés javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

7/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a falugazda 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

(Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kakuk József: Már elnézést kérek, hogy csak most a szavazás után mondom, de Én 2015 óta 

kérem, hogy vegyen már az önkormányzat egy rendes, akár használt pótkocsit. Amivel most 

vagyunk kénytelenek dolgozni, szerintem nem megfelelő. Hogy miért, itt most nem 

részletezem, de ha kell szívesen elmondom. 

 

Hínervádli Erzsébet: Felőlem lehet, Én nem ellenzem. 

 

Wingendorf János: Milyen árral lehet számolni? 

 

Kakuk József: Interneten nézelődtünk már, úgy 750.000 – 1.500.000 forint közötti az ár a felső 

összegért már újat is lehet venni. 

 

Uzelman Zoltán: Én is tudnám támogatni a vételt, de van egy beadott mezőgazdasági gép 

beszerzési pályázatunk, melynek része a pótkocsi is. Ez hol tart? 

 

Wingendorf János: A pályázatot befogadták, de eredmény még nincs. Javaslatom a következő: 

február 13.-án tárgyaljuk az ez évi költségvetést, ott döntsünk erről. Ha a vásárlásnál maradunk 

és a pályázat is nyer, akkor el is lehet adni a feleslegessé válót.  

Térjünk át a következő napirendre. 

 

2.)  Mezőőri beszámoló 

 Előadók: Gyetvai Árpád és Macz Péter mezőőrök 

 

Wingendorf János: Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Macz Péter: Nincsen. 

 

(Kérdése, hozzászólás nem volt.) 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslat, kérem a beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 



 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

8/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a mezőőrök 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

(Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

3.) Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2018. évi Feladat-, ülés-és 

rendezvénytervére 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Elkészítettem a feladat- és üléstervet. Sajnos csak egy javaslatot kaptam. 

Kérem, tekintsük ezt első változatnak. Az év folyamán ez módosulhat. Az ülések napirendjét a 

jegyző a kötelezően tárgyalandó témák szerint állította össze. 

 

Hínervádli Erzsébet: Elég sok rendezvényt tartunk, Én sokallom. 

 

Wingendorf János: Az önkormányzat csak négy rendezvényt tart, a többit a német nemzetiségi 

önkormányzat rendezi, illetve egyesületek, alapítvány, iskola, és magánszemélyek is. 

 

Hínervádli Erzsébet: Az is bajom a rendezvényekkel, hogy egyre kevesebb helybeli vesz részt 

rajta, egyre több az idegen. 

 

Fűkő László (helyi lakos): A Szüreti napon, mi polgárőrök alig tudtuk irányítani a parkolást 

annyian jöttek autóval is. Szerintem ezek a rendezvények, viszik a falunk jó hírét. 

 

Hínervádli Erzsébet: Falugyűlést nem láttam a munkatervben. 

 

Wingendorf János: A közmeghallgatás a kötelező, de ha van javaslat falugyűlésre, várok 

javaslatot. 

 

Hínervádli Erzsébet: A falugyűlésen lehetne tájékoztatni a lakosságot a dolgainkról. 

 

Wingendorf János: Mondtam, javaslatokat várok, lehetőleg írásban a következő ülésre. 

Áprilisban megjelenik az újságunk, abban lesz tájékoztatás. 

 

Hínervádli Erzsébet: Ne a facebookról értesüljünk a rendezvényekről. Egyébként ki dönti el, 

hogy kik lesznek a fellépők? 

 

Wingendorf János: A végső szót mi mondjuk ki, de van egy kulturális társadalmi tanácsadó 

csapatunk, az megbeszéléseik is nyilvánosak. El kell menni és javaslatokat tenni. 

 

Uzelman Zoltán: Egyetértek Erzsébettel, illene tájékoztatni a képviselőket az egyes 

rendezvények előkészületeiről. 

 

Herman István: Született Aldebrőiként remélem Aldebrőinek tartanak. Boldog az a ház amelyik 

vendéget tud fogani, tartja a mondás. Én örvendetesnek tartom, hogy a településen megpezsdült 

az élet, egyre több és egyre színvonalasabb rendezvényeket tartanak. Ezek viszik Aldebrő jó 



hírét szerte az országba. Nagyon jónak tartja, hogy Német nemzetiségi önkormányzat támogatja 

a német nyelvoktatást. Ez erősíti a német nemzetiségi identitást. 

 

Wingendorf János: Javaslom az Önkormányzat 2018. évi feladat- ülés és rendezvény tervének 

elfogadását.  

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

9/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2018. évi feladat- ülés és 

rendezvény tervét. 

(Terv jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

4.) Egészségi okokból váratlan élethelyzetbe került emberek megsegítéséről szóló 

rendelet megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Hinervádli Erzsébet képviselő, Lipkovics István felkért véleményező 

testület elnöke 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Elkészült a tervezet. Nekem annyi kifogásom van csupán, hogy vegyük ki 

a rezsiköltségek beszámítását. Ha valaki megengedheti magának az akár kétszáz ezer forintos 

rezsiköltséget is, azt szerintem nem kell támogatni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Tudod János, szerintem az a bajod a tervezettel, hogy Én készítettem. Hol 

van Aldebrőn olyan, akinek 200 ezer a rezsije? 

 

Uzelman Zoltán: Nem egészen értem miről folyik a vita, ismertessék. 

 

Gulyás Imre: Felolvasta a rendelet tervezet 2. § (2) bek. b. pontját, valamint a 4. § (2) 

bekezdését. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy a biztosítási díj is kerüljön ki. 

 

Herman István: Úgy látja nincs konszenzus a kérdésben. Javasolja, napolják el a döntést. 

Készítsék elő részletesebben a javaslatot. A költségeket be kell építeni a költségvetésbe, a 

fedezetet ott kell előirányozni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Nem értek egyet az elhalasztással. Az évi egy milliós keretről már 

döntöttünk. 

 

Havasi Klára (helyi lakos): Nekem a Kormányhivatalból már decemberben azt a tájékoztatást 

adták, hogy ezt a rendeletet már elfogadták. 

 

Wingendorf János: Én erről nem tudok, Jegyző Úr? 

 

Gulyás Imre: Engem ez ügyben nem kerestek a Kormányhivataltól. 

 

Wingendorf János: Javaslom a döntés elhalasztását, ki ért ezzel egyet? 



A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

10/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 

egészségi okokból váratlan élethelyzetbe került 

emberek megsegítéséről szóló rendeletről szóló döntést 

elhalasztja 

 

5.) Szociális társadalmi bizottság ügyében érkezett törvényességi észrevétel  

Előadó: Gulyás Imre jegyző, Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Mielőtt átadom a szót a Jegyző Úrnak megköszönöm a bizottság tagjainak 

munkáját, külön megköszönöm Lipkovics István elnök munkáját. 

 

Gulyás Imre: Már szóltam korábban arról, hogy Én ennek a tanácsadó testületnek a munkáját, 

mindig is nagyra értékeltem. Az általuk tett javaslatok 98-99%-át fogadta el a képviselő- 

testület. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény alapvető 

rendelkezései között a 2. § (2) bekezdésében rögzíti, hogy az önkormányzat széles körülő 

nyilvánosságot teremtve intézi a köz ügyeit. Az Aldebrőn eddig működtetett szociális tanácsadó 

testület erre az alapelvre épülve működött. Ennek ellentmond viszont a törvénynek az 

önkormányzat által alakítható bizottságokra vonatkozó szabályozása. Eszerint az 

önkormányzati bizottság elnökkel együtt számítottan tagjainak többségének képviselőnek kell 

lennie. Polgármester nem lehet bizottság tagja. Egy ilyen 5 fős képviselő- testület esetében a 

képviselők és a külsös tagok aránya a következő lehet: 4:3, 3:2, és 2:1. További kérdés, hogy 

ez esetben is tanácsadó, véleményező-e a testület vagy döntéshozó. A második esetben szociális 

ügyekben a bizottság dönt, ügy csak fellebbezés esetén kerül a képviselő- testület elé. Ilyen 

bizottság működik például Kápolnán. A Polgármester Úr azt kérte, olyan rendelet tervezetet 

készítsek, melyben a bizottságnak nincs önálló döntési jogköre.  

 

Hínervádli Erzsébet: Én már most kijelentem, ilyenben nem kívánok részt venni. 

 

Lipkovics István: Nem javaslom az új típusú bizottságot, döntsenek a képviselők. 

 

Gulyás Imre: Arra hívja fel a figyelmet, hogy nehogy az a helyzet álljon elő, hogy 

megszavazzák az SZMSZ módosítását, aztán mégsem tudnak bizottságot létrehozni, mert a 

képviselők nem vállalják a tagságot. 

 

Herman István: Nyilatkozzanak a képviselők. 

 

Wingendorf János: Emelje fel a kezét aki vállal bizottsági tagságot! 

 

(Birgenstok István és Bódis Béla jelentkezett.) 

 

Gulyás Imre: Ez esetben marad a két képviselő, egy külsös felállás lehetősége. 

 

Wingendorf János: Kérdezem Lipkovics Istvánt, hogy külsösként részt venne-e egy ilyen 

bizottságban? 

 

Lipkovics István: Már mondtam, hogy ezt nem tartom jó megoldásnak, nem vennék részt benne. 



Wingendorf János: Úgy látom, így nincs értelme bizottság létrehozásának, javaslom az 

előterjesztés elutasítását.  

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

11/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

szociális önkormányzati bizottság alakítására 

előterjesztett SZMSZ módosítási rendeleti 

előterjesztést elutasítja. 

 

6.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Tavaly döntöttünk arról, hogy Barta László festőt megbízzuk festési 

munkák elvégzésével. Elkészítette az árajánlatot 1.760 ezer forint. 

 

Hínervádli Erzsébet: Javaslom, kérjünk még két árajánlatot. 

 

Wingendorf János: Megjelent egy pályázat, melyben Legszebb Konyhakertre lehet pályázni, 

javaslom pályázzon a település. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

12/2018.(I.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

pályázik a „Legszebb Konyhakert” pályázaton való 

részvételre. 

 

Wingendorf János: A tervező benyújtotta a belvízi vizeltetés tervezési díj számláját 2.413. ezer 

forint. 

 

Hínervádli Erzsébet: Megnyertük ezt a pályázatot? 

 

Wingendorf János: Több mint 100 millió forintot nyertünk, ezt egyébként már ismerttettem. 

 

Nagy Tibor (helyi lakos): Az Ifjúság úton is rendezik-e mert a fóliákban áll a víz. Ha nem lesz 

megoldás, Én ások árkot, de akkor a szomszédokat elönti a víz. De az sem állapot, ami nálam 

van. Hogy akartak ott még utcát is nyitni? 

 

Wingendorf János: Majd a képviselőknek kell eldönteni, melyik utcák vízelvezetését oldjuk 

meg. Az utca nyitás a rendezési terv része, de arra nem fog sor kerülni.  

 

Uzelman Zoltán: Gondolom a mérnökök elkészítették a lehetséges változatokat, hiszen Ők a 

szakemberek és erre kaptak megbízást. 

 

Wingendorf János: Erre még vissza fogunk térni a jövőben. 

 



Gulyás Imre: Az Államkincstári bírságokkal kapcsolatban azt a tájékoztatást adom, hogy a 

kápolnai gazdálkodási előadók segítségével január 20.-ig valamennyi bírságolt 

adatszolgáltatási kötelezettségünket pótoltuk. Most az Államkincstári döntésre várunk, hogy 

csökkentik-e a minimálisra a bírságokat. 

 

Wingendorf János: Nagyné Balogh Irén gondnok elkészített egy listát, hogy milyen eszközökre 

lenne szükség a Horgásztanyán. Mi a véleményetek? 

 

Hínervádli Erzsébet: Én mielőtt erről véleményt mondanék, szeretnék szétnézni ott, mi is a 

helyzet, ha már ilyen sokat költöttünk rá. 

 

Uzelman Zoltán: Egyet értek nézzük meg előbb élőben. 

 

Wingendorf János: Rendben, akkor a következő ülés előtt látogatást teszünk a Horgásztanyán. 

 

Herman István: Tudjátok, hogy van egy házam Aldebrőn a Grassalkovich utcában. 

Mondhatom, az utóbbi időben több időt töltök itt Debrőn mint Egerben. Fontosnak tartom 

hangsúlyozni azonban, hogy most magam miatt szólok. Javaslom, hogy az önkormányzat 

vizsgálja meg a József Attila és Grassalkovich utcák forgalmi rendjét. Nagyon jó, hogy van 

Posta a településen. A Posta előtt szinte mindig áll 3 autó. Ha nagyobb jármű megy ezen az 

úton nagyon veszélyes helyzet tud kialakulni. Láttam már hatalmas mezőgazdasági járművet 

hátrafelé visszatolatni, mert nem fért el. Ez óriási veszélyt jelent. Szerintem a József Attila utcát 

kétirányusítani kellene, a Grassalkovich utcában az egyirányúsítást pedig megfordítani. Ez az 

Én javaslatom. Kérjen fel az önkormányzat szakértőket, mert ezt a helyzetet meg kell oldani. 

Ráadásul ezt a kérdést a létesítendő kerékpárúttal együtt kellene kezelni. 

Végezetül, javaslom a képviselőknek, hogy olvasgassák az SZMSZ-t. 

 

Uzelman Zoltán: Szerintem a József Attila utcát nem lehet kétirányusítani, mert nincs elég hely. 

 

Herman István: Ezt talán ex katedra kijelenteni nem kellene, bízzuk rá a szakértőkre. S még 

arra visszautalnék, hogy sok, vagy kevés rendezvény van a településen? Szerintem ja, ha sok a 

rendezvény. Az ulti versenyre Pestről és Miskolcról is érdeklődtek. Ez a falu volt már 1400- 

1600 lakosú is. Sajnos öregedik elfele, csökken a lakosság. Ezek a rendezvények arra is jó, hogy 

ide vonzzák az embereket. Hátha lesz olyan aki kedvet kap ide költözni. A harag hosszú távon 

rossz tanácsadó. Nem kötelező képviselőnek lenni, de aki vállalta azoknak együtt kell működni 

a falu sorsának jobbításáért.  

 

Nagy Tibor: A Postánál ki kellene tenni a várakozni tilos táblát. 

 

Uzelman Józsefné (helyi lakos): A 3 autó tulajdonosát fel kell szólítani, ne ott álljanak. 

 

Wingendorf János: A Grassalkovich úton az árokrendszert is meg kell oldani, mert Birgenstok 

József árkánál ez nem jó állapotú. 

 

Havasi Klára (helyi lakos): Köszöni Herman Úr kezdeményezését. Ő a József Attila úton lakik, 

de ott semmi nincs rendesen megoldva, se a közlekedés, se az árok. 

 

Hangrád István (helyi lakos): Szerintem is meg kell oldani a közlekedést. Lehet kétirányú a 

József Attila utca, ha az árkot lefedik, egyébként nem. De bízzák ezt a szakemberekre, ezt már 

Ő is kérte. 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


