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Határozat száma: Tárgya: 

 

23/2018.(III.22.)  Együttműködési megállapodás a Római Katolikus 

Egyházzal temetők fenntartása ügyében 

24/2018.(III.22.)  Római Katolikus Egyház 3,7 milliós forintos 

támogatása a Parókia felújítása pályázatban. 

25/2018.(III.22. Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére LEADER 

pályázat benyújtása 

26/2018.(III.22.)  Wingendorf János polgármester szabadságolási 

terve elfogadása 

27/2018.(III.22.)  Barta László szobafestő megbízása a Községháza 

külső festésével 

28/2018.(III.22.)  Dobi Attila okleves közlekedésmérnök feltételes 

megbízása 

29/2018.(III.22.)  Katona Sándor számláinak kifizetéséről 

30/2018.(III.22.)  Kassai- Kovács Team Kft.-vel szerződés ortopédia 

feladatok ellátására 

31/2018.(III.22.)  Döntés április 30.-i társadalmi munkáról 

32/2018.(III.22.)  2014. október 12.-e után született gyermekek 

25.000 forintos támogatásáról 

33/2018.(III.22.)  Egri Markhot Ferenc Kórház 20.000 Ft-os 

támogatásáról 

34/2018.(III.22.)  Képzőművészeti Egyetem 15 hallgatójának nyári 

alkotótábor biztosításáról 

35/2018.(III.22.)  Vörösmarty út 24. szám alatti ingatlan bérbeadása 

Vámos Györgynek és Vámos B.-Kis Katalinnak 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. február 22.-én 18.00 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: Galó József plébános, Gulyás Imre jegyző,  

 

Wingendorf János köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület 

határozatképes, azt megnyitja. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül, és a következő 

üléseken is. (A bejelentéssel kapcsolatban kifogás nem hangzott el, azt minden jelenlévő 

tudomásul vette.) Javasolja, hogy a testület a meghívóban megjelölt napirendeket tárgyalja. 

Vegyük előre az Egyházzal kötendő megállapodást, hogy Plébános Urat ne várakoztassuk, akit 

külön köszöntök. 

 

1.) Egyebek 

Temető fenntartás ügyében megállapodás az Aldebrői Római Katolikus   

Egyházzal (Jelen lesz Galó József plébános) 

2.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

  Előadó: Wingendorf János polgármester 

3.) A polgármester szabadságolási tervének elfogadása 

4.) Egyebek 

4.1. Bérleti szerződés megkötése Vámos Györggyel és Vámos B.-Kis Katalinnal 

(Aldebrő, Vörösmarty út. 24.) 

4.2. Községháza külső festésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

4.3. Utak felújításának ütemezése – amennyiben szükséges közbeszerzési 

szakértő megbízása 

4.4. Katona Sándor által benyújtott számlákról döntés 

4.5. Tájékoztatás Államkincstári bírságok alakulásáról 

4.6. Derelye Fesztivállal – a település alapításának 275. évfordulója ünnepséggel 

kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

4.7.) Árpád út páratlan oldalán járda, ill. kerékpárút létesítésének kérdése 

megtárgyalása – igen esetén tervező megbízása 

4.8.) Szűcs Roland válaszának ismertetése, döntés a kialakult helyzetről 

4.9.) Ortopédia Kft kérésének megtárgyalása 

4.10.) Társadalmi munkáról döntés 

4.11.) Kisbusz használatának szabályozása 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1.) Naprend:  Egyebek 

Temető fenntartás ügyében megállapodás az Aldebrői Római 

Katolikus   Egyházzal  

Előadó: Wingendorf János polgármester, Galó József 

plébános 

 



Wingendorf János: Az előző ülésen határoztunk arról, hogy kezdeményezünk egy 

megállapodást a Római Katolikus Egyházzal a temetők gondozásáról, illetve arról, hogy a helyi 

lakosoknak kevesebb sírhelymegváltást kelljen fizetni. A Jegyző Úr elkészített egy 

megállapodás tervezetet. Ezt Plébános Úrral egyeztettem. Kedvező a fogadtatása, de a többit 

mondja el Ő.  

 

Galó József: Köszöntöm a falu vezetőt, megköszönöm a meghívást. Úgy van ahogy 

Polgármester Úr elmondta. Az Egyháztanács megtárgyalta és elfogadta. Annyi kérésünk van, 

hogy kölcsönös elfogadás és alírást követően küldjük meg a felettes hatóságnak is, esetünkben 

az Egri Érsekségnek. 

 

Uzelman Zoltán: Én megszavazom, de kikről szól a megállapodás 6. pontja? 

 

Galó József: A sírkövesekről. 

 

Wingendorf János: Ha ezzel kapcsolatban nincs több kérdés, javaslom a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

23/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Aldebrői Római Katolikus Egyházzal 

kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződést. 

(Szerződés jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Galó József: Köszönöm az önkormányzat hozzáállását az egyházi temetők gondozásában. Van 

egy olyan problémánk, mellyel most Önökhöz fordulok. Beadtunk 2016-ban egy pályázatot a 

Parókia felújítására. Az azóta eltelt időben megnőttek az építőipari kivitelezési költségek. Nem 

szíveseb hagynánk veszni az elnyert pályázati támogatást, meg aztán a Parókiára is ráfér már 

ez a felújítás. A Parókia nem csak az egyházat, de a falut is szolgálja. Ezért gondoltuk el, hogy 

segítségért fordulunk az önkormányzathoz, 3,7 millió forintra van szükségünk. 

 

Uzelman Zoltán: Miről szól a pályázat? 

 

Galó József: A pályázat 23 milliós, az Érsekség is ad hozzá támogatást. Korszerűsítjük az épület 

fűtését és lecseréljük a palatetőt. A tetőre napelemek kerülnek fel. 

 

Uzelman Zoltán: A templomra kerül-e napelem? 

 

Galó József: Nem. 

 

Hínervádli Erzsébet: Kérhetek Én is valamit? Tavaly feltámadáskor nem volt mise. Tófaluba 

megoldották. 

 

Galó József: Kevés a pap. A papok több falut látnak el, nem lehetnek egyszerre több helyen. 

Régen a emberek készek voltak más faluba is elmenni misére, most a pap jön helybe. 

Igyekszem, hogy jeles ünnepeinken váltogatva a helyszíneket és évek során mindenhova 

elmenjek. 



Fűkő László: Zuhanó repülőn kevés az ateista. Ilyen esetben a híveket át lehet vinni a mise 

helyszínére. 

 

Galó József: Ezt a templomot a helyiek építették, meg kell becsülni. Franciaországban 

pusztulnak a templomok. 

 

Herman István: Plébános Úr Aldebrő mellett ellátja Feldebrőt, Verpelétet és Tarnaszentmáriát. 

Tófaluba Domoszlóról jár a pap. Van a falunak mikrobusza, amit ilyenkor igénybe lehet venni. 

Adjunk hálát az Úrnak, hogy a templom itt van. 

 

Galó József: Úgy gondolom, van olyan anyagi helyzetben az önkormányzat, hogy tud segíteni. 

 

Wingendorf János: Javaslom a 3,7 millió forint támogatás megadását.  

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

24/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 3,7 

millió forinttal támogatja az Aldebrői Római Katolikus 

Egyház Parókia felújítási pályázatát. 

 

Wingendorf János: Április végére kész lesz a Mária szobor, 29-re tervezzük mise után a 

felszentelését. Megfelel az időpont? 

 

Galó József: Rendben. Megköszönöm a hívek nevében a támogatást. 

 

Herman István: Galó Atya felhatalmazott engem, hogy az általunk megbeszélteket majd az 

ülésen ismertessem. 

 

(Galó József távozott.) 

 

 

2. Napirend: Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

    Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Ez az önkormányzat eddig 270 millió forint értékben nyert támogatást a falu 

fejlesztésére. Ezt követően részletes ismertetés következett. (Ismertetés jegyzőkönyvhöz 

mellékelve.) 

 

Hínervádli Erzsébet: A testvér települési támogatás miről szólt? 

 

Wingendorf János: Vendéglátásról, utazásról, közös programokról. 

 

Wingendorf János: A LEADER program keretében lehetőség van térfigyelő kamera rendszer 

fejlesztésére pályázni. A pályázati összeg 5 millió forint, a támogatás mértéke 95%-os. Veres 

Tünde pályázatírónk elkészített egy határozati javaslatot, kérem a Jegyző Urat olvassa fel. 

 

Gulyás Imre: Felolvasta a határozati javaslatot. 

 



Hínervádli Erzsébet: A rendszer működtetéséhez kell-e felvenni embert? 

 

Wingendorf János: Nem kell. Javaslom, adjuk be a pályázatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

25/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata pályázatot kíván 

benyújtani a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért 

Közhasznú Egyesület által kiírt, „Az Akciócsoport 

településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik 

életminőségének javítása „ VP6-19.2.1.-86-4-17 jelű 

pályázatra, Térfigyelő rendszer eszközeinek beszerzése 

Aldebrőn címmel.   

Az elnyerhető támogatás: Bruttó 5.000.000.- Ft. 

A támogatás intenzitása: 95%. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 09.   

A pályázat keretében:  

- 12 db FULL HD 5 MP. Varifokális IP kamera 

-1 db rendszámolvasó kamera 

- 1 db Dell szerver 

- 1 TB merevlemez 

- 12 db Nano M5 5Ghz antenna 

- 12 db antenna rögzítő konzol 

- 12 db tápegység 

- 12 db kamera táp 

- 3 db POE pro Switch 

- 6db Skybox doboz kerülne beszerzésre támogatott 

pályázat esetén.   

 

Felhatalmazza a képviselő- testület a polgármestert a 

pályázat benyújtására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2018. április 9. 

Felelős:   Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Felolvasta Hoór Kálmán önkormányzati építésznek az önkormányzathoz 

írott levelét. 

(A felolvasás ideje alatt Hoór Kálmán is megjelent.) 

 

Uzelman Zoltán: Én elismerem, hogy mondtam olyat, hogy Kálmánék drágán dolgoznak, de 

azt nem értem, hogy Ő ezt honnan tudta meg, mert ez a jegyzőkönyv még nem került fel a 

honlapra. 

 

Wingendorf János: Szerintem meg nem ez a fontos, hogy honnan tudja mi hangzott el, hiszen 

nyilvános ülésen történt. Ideje lenne ezért a kijelentésért bocsánatot kérni! Veres Tünde és Hoór 

Kálmán számos nyertes pályázathoz segített hozzá bennünket. 

 



Uzelman Zoltán: A piac pályázat anyagából Én csak 3 oldalnyit láttam. Miért nem volt 

kiküldve? Egyébként meg képviselőként jogom van tájékozódni és véleményt mondani. 

 

Wingendorf János: A teljes anyagot behoztam az ülésre és körbe adtam, nem igaz, hogy nem 

tűnhetett fel, hogy ez egy részletes dokumentáció volt. 

 

Herman István: Talán sokan itt nem tudják, hogy a legtöbb pályázati kiírás olyan, hogy az 

előkészítés és tervezés költségei a nyertes pályázatban elszámolhatók. Az igaz, hogy mindezt 

meg kell előlegezni, de ezt kockázatot vállalni kell. 

 

Hoór Kálmán: Méltatlannak tartjuk az Alpolgármester Úr megjegyzését, mert Mi mindig  

az általános vállalási ár alatt dolgozunk Aldebrőnek. A három oldalas anyag pedig 103 oldalt 

foglalt magába és abban az engedélyezés is benne foglaltatik. Mindenki tudja rólam, hogy 

Aldebrői vagyok és már ezt megelőzően az előző képviselő- testületek is felkértek tervezői 

munkára és Én azt becsülettel, a legjobb tudásom szerint teljesítettem. (Egészségház, Gondozási 

Központ, Gazdaház.) 

 

Herman István: Hatósági árszabályozás van. Kálmánék ez alatt vállalták a munkákat, mert 

érzelmileg kötődik szülőfalujához. Szerintem az irigység és a harag rossz tanácsadó. 

 

Hoór Kálmán: Sajnálom a történteket, de továbbra is biztosítom a testületet, ha igényt tartanak 

munkánkra, állunk rendelkezésre. Ez évben felül kell vizsgálni a településrendezési terveket, 

ami nagy feladat lesz. Kész elkészíteni egy településfejlesztési koncepciót. 

 

Wingendorf János: Természetesen számítunk továbbra is a munkátokra. Az Alpolgármester Úr 

véleményével pedig egyáltalán nem értünk egyet, s szerintem ez a többségi vélemény a 

képviselő- testületben. 

 

3.) Napirend:  A polgármester szabadságolási tervének elfogadása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Elkészítettem és kiküldtük, remélem mindenki megkapta. 

 

Uzelman Zoltán: Csak a rend kedvéért. Ebben van olyan szabadság ami már megtörtént, erről 

hogyan szavazzak? A dátumokhoz ragaszkodjunk. 

 

Wingendorf János: Azok helyett írok másik időpontot, egyébként tavalyról is van ki nem vett. 

Aki elfogadja, kérem szavazzon: 

 

 A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

26/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzata elfogadja, Wingendorf 

János 2018. évi szabadságolási tervét. 

 

4.) Egyebek 

4.1. Bérleti szerződés megkötése Vámos Györggyel és Vámos B.-Kis 

Katalinnal (Aldebrő, Vörösmarty út. 24.) 

 



Hínervádli Erzsébet: Én előbb látni akarom az adás- vételi szerződést. 

 

4.2. Községháza külső festésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

 

Wingendorf János: Az ajánlatokat mindenki megkapta. Javaslom, hogy a munka elvégzésével 

Barta László egyéni vállalkozó szobafestő mestert bízzuk meg (3390 Füzesabony, Ady Endre 

út. 9.) bruttó 1.759.375 forintért, bízzuk meg, aki a legkedvezőbb árajánlatot adta. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

27/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Községháza külső festése munkájának elvégzésével Barta 

László egyéni vállalkozó szobafestő mestert bízza meg 

(3390 Füzesabony, Ady Endre út. 9.) bruttó 1.759.375 

forintért. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

4.3. Utak felújításának ütemezése – amennyiben szükséges közbeszerzési 

szakértő megbízása 

 

Wingendorf János: Mivel az utak felújítása nem pályázat keretében valósul meg, így mi döntjük 

el annak ütemezését. Válasszuk tehát részekre a munkát, így nem kell közbeszerzéssel sem 

foglalkozzunk. 

 

Uzelman Zoltán: A Vár utca felújítását miért kell terveztetni? 

 

Wingendorf János: A vízelevezetés miatt. 

 

Uzelman Zoltán: A vízelvezetésre pályázatot nyertünk. Két millió forintért már terveztettünk, 

miért kell erre újból pénzt kidobni? Szerintem, ha csak felújítás történik az nem építési engedély 

köteles. Az útfelújítást és a vízelvezetést össze kell kombinálni, úgy van értelme. 

 

Gulyás Imre: Szerintem az ilyen volumenű munka építési engedély köteles, de ennek utána 

fogok pontosan nézni. 

 

Herman István: Nem kell a feje tetejére állítani a dolgot. Előbb legyen minden pontosan 

megtervezve és azután induljon csak a munka, a rögtönzés sose vezet jóra. Szeretnék egy filmet 

készíttetni Aldebrőről, van erre alkalmas ismerősöm. 

 

Hínervádli Erzsébet: Melyik utak lennének felújítva? 

 

Wingendorf János: Vár, Dózsa, Tompa, Vasút, A járda s Kígyós pataktól az Iskoláig. 

 

Hínervádli Erzsébet: Nem az árkok után kellene ezt? 

 

Wingendorf János: A vízelvezetést jövőre kell a pályázat szerint megcsinálni. 

 



Uzelman Zoltán: A Vár utcában 640.000 forintért tervet készíttetni és új burkolat készítéséhez, 

pénzkidobásnak tartom. Tisztázni kell, hogy egyáltalán kell-e ehhez terv vagy sem.  

 

Wingendorf János: Mikor voltál a Vár úton? 

 

Uzelman Zoltán: 2-3 hónapja. 

 

Wingendorf János: Az országos közúthoz való csatlakozást szerintem terveztetni kell. 

 

Seszták Ernő (helyi lakos): Nem miden működik a józan ész szerint. 

 

Herman István: Ha törvénysértő döntést hoz a testület a jegyzőt veszik elő. 

 

Uzelman Zoltán: Kérjünk írásban állásfoglalást, hogy az útfelújításokat kell-e terveztetni, 

engedélyeztetni vagy sem? 

 

Wingendorf János: Felkérjük Dobi Attila tervezőt, hogy ebben a kérdésben kérjen szakhatósági 

állásfoglalást. Amennyiben, a válasz igen, úgy javaslom Dobi Attilát megbízni a tervek 

elkészítésével, az általa adott árajánlatnak megfelelően. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

28/2018.(III.22.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

felkéri Dobi Attila okleveles közlekedésépítő mérnököt – 

3300 Eger, Joó János út 1. -, hogy szerezzen be írásos 

szakvéleményt arról, hogy az önkormányzat által 

megvalósítani kívánt út és járda felújítások építési engedély 

kötelesek-e. Amennyiben igen, akkor megbízza az 

árajánlatában adott tervezési munkák és építési engedély 

beszerzésének elvégzésével az alábbiak szerint: 

Úttervek:   /a díjak bruttóban értendők,  ÁFA nem 

terheli / 

 Vár utca   640.000 Ft 

 Dózsa utca  230.000 Ft. 

 Tompa utca  220.000 Ft. 

 Vasút utca  250.000 Ft. 

Járdatervek: 

 Árpád út 19 – 99 sz.-ig             

640.000 Ft. 

 Arany J. út Iskola  utca – Kígyós patak között

 85.000 Ft. 

 Arany J. út  Iskola utca – kerékpárút átvezetésig 

 65.000 Ft 

Kerékpárút terve: 

 Arany J. út     Petőfi – Vörösmarty út között 

 340.000 Ft. 



 

 

 

4.4. Katona Sándor által benyújtott számlákról döntés 

 

Hínervádli Erzsébet: Milyen munkákat takarnak ezek a számlák? Miért nem tudott Ő erről? 

 

Wingendorf János: A Községházán, valamit az Arany János út. 2-ben végzett munkákról. Erről 

mindenki tudott, hiszen beszéltem róla, oda kell figyeli a dolgokra. Azért lett nagyobb a munka 

mert menet közben derültek ki olyan dolgok, amelyeket nem lehetett csak úgy abbahagyni. Ezt 

nem olyan nehéz megérteni. 

 

Fükő László: Máskor, ha van helyi vállalkozót kell ilyennel megbízni.  

 

Wingendorf János: Sürgősen kellett dönteni. A környéken Ő a legkeresettebb szakember. 

Amikor rendezvény előtt dugulásunk volt, jött és megoldotta a problémát. 

 

Uzelman Zoltán: Én mégis azt mondom, előbb szavazzunk a munka megrendeléséről és akkor 

nem kell utólag döntenünk a számla kifizetéséről. 

 

Herman István: Az életben előfordulnak vis maior helyzetek, amikor a felelős vezetőnek 

azonnal kell dönteni. 

 

Wingendorf János: Szavazásra teszem fel a kérdést, ki ért egyet a Katona Sándor vízvezeték 

szerelő mester által kiállított számlák kifizetésével? 

 

A kifizetéssel a képviselő- testület 3 képviselő igennel, 2 képviselő nemmel szavazva, 

egyetértett. 
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engedélyezi a Katona Sándor víz- gázvezeték szerelő által 

a Hivatalban és az Arany János út. 2. szám alatti 

ingatlanban végzett szakipari munkák elvégzéséért 

kiállított 677.004 forint értékű számla kifizetését. 

 

4.5. Tájékoztatás Államkincstári bírságok alakulásáról 

 

Gulyás Imre: Örömmel tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a decemberben tett ígéretet 

sikerült teljesíteni. Kápolnán két kolléganő célfeladat keretében dolgozott az Aldebrői és a 

Tófalui könyvelési problémák megoldásán. A Magyar Államkincstár a bírságokat a minimálisra 

mérsékelte. Egyébként ezt is igazságtalannak tartom, mert az ASP rendszerrel rengeteg a 

probléma és lényegében egy teszt üzemmódú rendszer hibáiét bennünket büntetnek. Olvastam 

a képviselői tájékoztatóban, hogy nem tudják, hogy egy kollégénő miért kapott 6 hónapig 

fizetést ha mások dolgoztak helyette. Ha valaki tud 6-ig számolni akkor ilyet nem ír le. Az illető 

ugyanis október 1.-én ment el a hivataltól, nem félévtől. Mondhat bárki bármit a Kincstári 

bírságok azt igazolják, hogy az eltávozott Lipkovics Katalink a szakmai munkáját jól végezte. 

 



Uzelman Zoltán: Mi ezt másképp láttuk és szerintünk nem volt rendben a könyvelés, félévtől 

nem volt lekönyvelve. 

 

Hínervádli Erzsébet: Nem értem miért véded Katikát, láttuk, hogy nincsenek rendben a 

gazdálkodási dolgok. 

 

Gulyás Imre:  Nem fogok erről vitatkozni. Csupán tájékoztatni kívántam a képviselő- testületet, 

mert erre ígéretet tettem és ez kötelességem is. Egyébként meg azt tapasztaltam, tehetek bármit 

a két képviselőnek semmi sem felel meg, így a jövőben nem is törekszem erre, végzem a 

munkám amíg lehet. Kérem a Polgármester Urat menjünk tovább a napirendekkel, még sok 

fontosabb dolog van hátra. 

 

4.6. Derelye Fesztivállal – a település alapításának 275. évfordulója 

ünnepséggel kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

 

Wingendorf János: Kérem, akiket illet, hogy az újságban és a Fecebook-on ne járassák le a 

települést. Az együttesek fellépési díja üzleti titok. 

 

Hínervádli Erzsébet: Többször hozzászólva a mellet érvelt, hogy a Derelye fesztiválon és az 

ünnepségen ingyenesen biztosítsák a lakosságnak az ételt – a gulyást és a derelyét -. 

 

Uzelman Zoltán: Az önkormányzat a főzőknek kifizetné a derelye árát a tiszteletjegyekkel. 

 

Birgenstok István: Bárhol jártunk rendezvényeken, mindenütt volt tiszteletjegy. 

 

Uzelman József helyi lakos: Ha tiszteletjegyért adnánk a levest és a derelyét és elkérnénk érte 

700 Ft-ot, 200 fővel számolva is 140.000 Ft, ez tizede lenne a zenekar költségének. 

 

Wingendorf János: Továbbra sem értek egyet az ingyenes derelyével. De akkor ne döntsünk 

most, gondolkozzunk még erről. 

 

Hínervádli Erzsébet és Uzelman Zoltán azt kezdeményezték, hogy erről most döntsön a testület. 

Herman István: Talán most nem kellene belemenni a részletekbe, gondolják át még egyszer. 

 

Wingendorf János: Térjünk át a következő napirendi pontunkra. 

 

4.7.) Napirend: Árpád út páratlan oldalán járda, ill. kerékpárút 

létesítésének kérdése megtárgyalása – igen esetén tervező megbízása 

 

Wingendorf János: Tulajdonképp erről már döntöttünk a 4.3. pontnál. 

 

4.8.) Napirend: Szűcs Roland válaszának ismertetése, döntés a kialakult 

helyzetről 

 

Wingendorf János:  Mindenki megkapta a válasz levelet. Úgy hiszem nincs miről tárgyalni. 

Indítsuk el kisajátítást. A többi tulajdonos esetében közül sok levél címzett ismeretlen jelzéssel 

jött vissza. Jó hír viszont, hogy Stekkelpach György elfogadja az ajánlatot, Ő eladja a tulajdon 

részét. 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 



 

 

 

4.9.) Napirend: Ortopédia Kft kérésének megtárgyalása 

 

Wingendorf János: A cég pontos neve: Kassai- Kovács Team Kft. Ortopédia vizsgálatot 

végeznek és ortopéd cipőt készítenek. Helybe hozzák a szolgáltatást. Javaslom kössük meg a 

megállapodást, bérleti díj nélkül. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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támogatja a Kassai- Kovács Team Kft (2737 

Ceglédbercel, Aranyhegy u 1/D)   céggel megállapodás 

megkötését ortopédiai vizsgálat valamint ortopéd cipő 

igény felmérésére az Egészségházban. Bérleti díjat nem 

kíván megállapítani. 

 

4.10.) Napirend: Társadalmi munkáról döntés 

 

Wingendorf János: Április 30.-án társadalmi munkát szervezünk a horgásztavaknál a 

vadászokkal és a halászokkal közösen. Kérem ezt támogassátok és lehetőleg mindenki vegyen 

részt rajta. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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2018. április 30.-án a helyi vadásztársasággal és 

horgászegyesülettel közösen társadalmi munkát szervez 

a horgásztavaknál. 

 

4.11.) Napirend: Kisbusz használatának szabályozása 

 

Wingendorf János: Mivel a kisbuszt pályázaton nyertük el, így annak használatáért díjat nem 

kérhetünk, kérem Képviselő Asszonyt vonja vissza kezdeményezését. 

 

Bódis Béla: Felolvassa Hínervádli Erzsébet levelét és közli, hogy azzal nem ért egyet. 

Elmondja, hogy nem tartja szerencsésnek ha adott esetben Erzsébet számon kéri, hogy ki 

hogyan és miért szavazott. Ez minden képviselőnek szuverén joga. Ő sem kéri másokon 

számon, hogy miért döntött így vagy úgy. Tiszteljük egymást ennyire. 

 

Herman István: Jól mondta a Polgármester Úr, a pályázat értelmében az elnyert busz 

használatáért pénzt kérni nem lehet. A busz használatának rendjét viszont lehet szabályozni és 

gépjármű üzemeltetési szabályzatban. 

 



Hínervádli Erzsébet: Akkor ne kivételezzenek. Tavaly a Siroki falunapra volt, akiket elvittek 

és lettek volna mások is – Ő is -de őket nem vitték el. Ezt így nem tudja tudomásul venni. 

 

Seszták Ernőné helyi lakos: Készített egy számítást, mely szerint egy 200 kilométeres útra10 

órára 6.500 forintba kerülne a busz. Ő ezen a héten 3-szor volt Mezőkövesden a fellépő ruhához 

ruhaanyagot venni. Mindezt saját pénzemből. 

 

Hínervádli Erzsébet: Akkor is kivételezés van a busz használatakor. Azt sem értem, hogy 

Herman István miért szól bele mindenbe, nem is itt lakik? 

 

Herman István: Egyrészt Én régebben lakom itt mint Ön, az őseim is itt laktak. Másrészt az ülés 

nyilvános, jogom van itt lenni és Ön állampolgári jogaimban nem korlátozhat. Ha valaki nem 

bírja a kritikát, vagy a más véleményt nem kell feltétlenül képviselőnek lenni. 

 

Fükő László: Utána néztem a dolgoknak. Szerintem Erzsébet Asszony a sertéstelep ügyében 

nem ért el semmit. A bűz azért szűnt meg mert nincsenek disznók a telepen.  

 

Uzelman Zoltán: Ez egy régi történet és igenis Erzsébet sokat tett azért, hogy ez a probléma 

megszűnjön. 

 

Birgenstok István: Úgy tudom, most 500 malac van. 

 

Hínervádli Erzsébet: Fükő Úr megint olyan ügyben mondott véleményt, amiről semmit sem 

tud. Én jártam, saját pénzemen bíróságra, mert helyben senki nem állt mellém. Ha legközelebb 

büdös lesz, majd járjon el a polgármester. 

 

Uzelman József: Mindig csak vitázunk. Vezetni kellene a falut. De csak megy a lejáratás, zöld 

ingesek és lila ingesek. A tánccsoportot és nyugdíjasokat is elkezdték össze veszíteni. A két 

képviselő elvégzi a munkáját, ezért kiközösítik őket, pedig ezért köszönet járna. 

 

Birgenstok István: Ha már arról van szó, hogy ki mit tett. Én nem hánytorgatom fel, de ingyen 

kaszálom 2-3 alkalommal a temető parkolót. Irányítottam és dolgoztam a Cseresznyés árok 

fáinak, bokrainak kivágásánál, Én vettem gázolajat, vittem két motoros fűrészt. 

 

Wingendorf János: A Jegyző Úr is megerősítheti, a Tarna mentén az Aldebrői testület kapja a 

legtöbb információt a polgármestertől. Kár titkolózásról beszélni, mert ezt visszautasítom. 

 

Herman István: Nehéz szívvel mondom, leltározunk. Én is tudok ehhez hozzáfűzni. 

Országgyűlési képviselőként részem van a közel 5 milliárdos csatorna beruházásban, a Tarna 

meder kotrás 360 millió forintos pályázat elnyerésében az Egészségház 54 millió forintos 

felújításában. Ez volt a dolgom. Mondhatom a korábbi beruházásokat is, Iskola, Gondozási 

Központ, Gazdaház. Most épp a szoborpark ügyét egyengetem. A közösségért dolgozni nem 

mindig hálás feladat, sok kritika – sokszor igaztalan – éri az embert. De menni kell előre, mert 

látni a fejlődést. De ezért össze kell fogni. A széthúzás a gáncsoskodás ellene van ennek. 

 

Fükő László: A képviselői fogadóórán ott volt. Szerinte a leírtaknak és az ott elhangzottaknak 

az ellenkezője az igaz. Ennek vessenek véget. Tíz ember nem az egész falu, ne állítsák azt, hogy 

a falu nevében nyilatkoznak! 

 

Seszták Ernő helyi lakos: Kérem bírják már ki, jövőre választás lesz. 



 

Birgenstok István: 100 milliót kérnek számon, de a 32.000 forintot Ők is felvették. Galó Atyát 

olyan személy bírálja, aki nem is jár templomba. 

 

Wingendorf János: Lezárom ezt a témát. Van egy javaslatom. A 2014. október 12. után született 

Aldebrői gyermekeknek családjának adjunk egyszeri 25.000 Ft-os támogatást. Olyan ez, mint 

a Baba kötvény, de mégsem az. Megnézettem, ez 13 gyermeket jelent. Kérem szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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dönt arról, hogy egyszeri 25.000 Ft-os támogatást nyújt  

a 2014. október 12. után született Aldebrői gyermekek 

családjának. 

 

Wingendorf János: A Nepomuki Szent János szobor felújítása van egy 1,2 millió forintos 

ajánlat. Adjon megbízást, vagy kérjen más ajánlatokat is. 

 

Uzelman Zoltán: Szerintem előírás, hogy több ajánlatot kell kérni. 

 

Wingendorf János: Az Egri Markhot Ferenc Kórház támogatást kér egy 700.000 forintos 

műszer beszerzésére. Javaslom adjunk 20.000 forintot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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dönt arról, hogy 20.000 Ft támogatást nyújt az Egri 

Markhot Ferenc Kórház számára műszer beszerzésére. 

 

Wingendorf János: A Horgászegyesület támogatást kér arra, hogy a Horgásztavaknál eligazító 

táblákat helyezzenek el. Egy árajánlat van 457.000 Ft-ért. Kérek véleményeket. 

 

Hínervádli Erzsébet: Mit csinálnának félmillió forintért? 

 

Uzelman Zoltán: Adjunk 150.000 forintot, szerintem ennyiből is ki lehet hozni. 

 

Birgenstok István: Szerintem Máté Károly is meg tudná csinálni szépen akár kevesebbért is. 

 

Uzelman József: A horgászok információs táblákat szeretnének. Ez egyébként növelné a tavak 

értékét. 

 

Herman István: Előbb terveztetni, árajánlatot kérni kell és csak ezután dönteni. 

 

Uzelman József: Lesz fafaragó tábor, Ők is meg tudnák csinálni. 

 

Wingendorf János: Nekik a haranglábbal lesz épp elég munkájuk. 



 

 

Herman István: A fafaragó tábor 3 éve indult, látszik az eredménye. Befejezéséhez közeledik a 

szoborpark. Ternyák Csaba Érsek Úr Őexcellenciája fogja felszentelni. Galó Atyával 

egyeztettünk a következőkről. A Képzőművészeti Egyetem 15 művészét látnánk vendégül. 

Nekik kellene ellátást és szállást biztosítani Aldebrőn.  A Szálloda Szövetség tud bútorokat 

adni. A művészek népszerűsíthetnék ezt vidéket, Aldebrőt, a szőlő kultúrát, a debrői borokat. 

Ez a jó értelemben vett mecenatúra biztos megtérül a későbbiekben.  

 

Wingendorf János: Mi már beszéltünk erről, javaslom támogassuk az elképzelést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
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dönt arról, hogy szállás és élelmezés biztosításával 

lehetőséget teremt a Képzőművészeti Egyetem 15 

hallgatójának nyári alkotótáborra. 

 

Wingendorf János: Egy munkatársunk a hétvégén Lakitelken mutatja be Aldebrő értékeit.  Az 

Arany János út. 64 szám alatti ingatlanért egy nyugdíjas házaspár érdeklődik, de most erről ne 

döntsünk. A romos házak felszámolása érdekében mindent meg kell tenni. Ez ügyben levelet 

írtam a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztályának is. 

 

Hínervádli Erzsébet: A faluközpontban is van egy ház, amelyiknek el van rendelve a bontása, 

mégse történik semmi. Fel kellene a tulajdonost szólítani. 

 

Herman István: Aki megvette gondoskodjon róla, úgy látom a gyomírtást elvégezte. 

 

Uzelman József: A szobrainkat védeni kellene az időjárás viszontagságai ellen. Ipolyságon 

télen fekete fóliával takarják be a szobrokat. A kerékpárúttal kapcsolatban mi dönti el, hogy 

kerékpárút-e valami vagy járda? 

 

 

Wingendorf János: A szélessége. 

 

Uzelman József: A kerékpárútnál Aldebrőn szerintem megspóroltak 150 millió forintot, hová 

lett ez a pénz? Ebben az ügyben keményen fel kell lépni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Név szerint nyilatkozzon mindenki, hogyan juthattak ki adatok a Macz 

Jenőné féle házvásárlás részleteiről! 

 

Seszták Ernőné: Nincs ebben semmi különös, nekem a vevő Lipcsik György beszélt erről. Az 

információkat tehát nem a polgármestertől, nem a jegyzőtől szereztem. 

 

Hínervádli Erzsébet: Na előkerült végre a Vörösmarty út. 24. számú ház adás- vételi szerződése. 

Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. 

 



 
 

 

 

 

 


