10. számú
Aldebrő község Képviselő-testülete
2018. április 19.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült
jegyzőkönyv

Határozat száma:

Tárgya:

40/2018.(IV.19.)

Vízminőség javító pályázat beadásáról

JEGYZŐKÖNYV
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. április 19.-én 17.00 órakor a
Községházán 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,
Wingendorf János köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület
határozatképes, azt megnyitja. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül.
(A bejelentéssel kapcsolatban kifogás nem hangzott el, azt minden jelenlévő tudomásul vette.)
Javasolja, hogy a testület a meghívóban megjelölt napirendeket tárgyalja.
1.) Vízmű pályázat benyújtásáról határozathozatal
2.) SzűcsRoland és BERRO Kft. válasza utáni lépésekről döntés
3.) Egyebek
A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek.
1.) Napirend:

Vízmű pályázat benyújtásáról határozathozatal

Wingendorf János: Azért van szükség a rendkívüli ülésre, mert a pályázat benyújtási határideje
április 20. Átadom a szót jegyzőnek.
Gulyás Imre: Ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt e tárgyban írott levelét. Tulajdonképp ezt a
pályázatot minden évben benyújtja az önkormányzat. A pályázati nyereményt egy
megállapodás értelmében átadja a vízműnek, mit szolgáltatónak.
Wingendorf János: Erről kell most döntenünk, javaslom a pályázat benyújtását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület
40/2018.(IV.19.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
vízgazdálkodásért
felelős
miniszter
által
meghirdetett – Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet
I. 1. pont szerint – a Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó
rendelet
pályázathoz
szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

2.) Napirend:

SzűcsRoland és BERRO Kft. válasza utáni lépésekről döntés

Wingendorf János: Megkereste Őt Szűcsék ügyvédje. Úgy látja nem fog egyezség létrejönni.
Ügyvédet kell fogadni.
Uzelman Zoltán: Már többször döntöttünk a kisajátításról, indítsuk el.
Hínervádli Erzsébet: Szerintem is ezt tegyük, már eddig is beleöltünk egy csomó pénzt.
Wingendorf János: Hétfőig várjunk, hátha elfogadják az ajánlatunkat, bár É erre semmi reményt
nem látok.
3.) Napirend: Egyebek
Gulyás Imre: Ismerteti a Szent János szobor rekonstrukciójára adott árajánlatokat.
Hínervádli Erzsébet: Arannyal lesz felújítva, hogy ilyen drága?
Wingendorf János: A betűk igen.
Hínervádli Erzsébet: Mennyi garanciát vállalnak?
Uzelman Zoltán: Kellene legalább 15 év garancia. Ezt meg kell kérdezni és hétfőn ennek
ismeretében döntsünk.
Hínervádli Erzsébet: Szavaztunk helyi Baba kötvényről vagy támogatásról. Ki van az dolgozva,
hogy álla dolog.
Gulyás Imre: Ismerteti a határozatot. Szerinte ezen nincs több kidolgozni való. Minden 2014.
október 12. után született Aldebrői gyermek kap 25.000 Ft-ot. Ez egyértelmű és világos.
Wingendorf János: Már meg is kapták.
Hínervádli Erzsébet: Ki adta át?
Wingendorf János: Én.
Hínervádli Erzsébet: Miért nem tudtam róla?
Wingendorf János: Hoztunk egy közös döntést, amit végrehajtottam. Ez talán nem baj.
Hínervádli Erzsébet: Szeretném tudni, hogyan fordulhatott elő a szavazáskor, hogy a férjem aki
a JOBBIK delegáltja volt nem kapott párt listás szavazólapot, csak nemzetiségit. Ő ilyet biztos
nem írt alá.
Gulyás Imre: Hínervádli Tamás szerintem felnőtt ember aki képes önmagát képviselni. Ő is
megkérdezte ezt akkor és a kapott választ elfogadta. A jogorvoslati határidők lejártak. A
névjegyzékeket folyamatosan vezetjük. Ha valaki kéri a nemzetiségi névjegyzékbe felvételét,
felvesszük, ha kéri a törlést, töröljük.

