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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2018. február 13.-án 16.30 órakor a 

Községházán tartott rendkívüli 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, Győri Viktória gazdálkodási 

előadó gyakornok, Pék Erika Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola tagintézmény vezető, 

Lipkovics István helyi lakos 

 

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

határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban megjelölt napirendeket 

tárgyalja. 

 

1. Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 

Előterjesztés: írásban 

      Előadó: Wingendorf János polgármester, Győri Viktória.  

      Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

2.  Egészségi okokból váratlan élethelyzetbe került emberek megsegítéséről szóló 

rendelet II. fordulós megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Hinervádli Erzsébet képviselő, Lipkovics István felkért véleményező 

testület elnöke, Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

3. Egyebek. 

 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1. Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 

Előterjesztés: írásban 

      Előadó: Wingendorf János polgármester, Győri Viktória.  

      Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy tegnap este a képviselőkkel 

munkaértekezletet tartottunk. Azért kértem, hogy erre sor kerüljön, hogy ma el tudjuk fogadni 

a költségvetésünket. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Gulyás Imre: Elöljáróban leszögezi, hogy az egyeztetés eredményeként a Hínervádli Erzsébet, 

illetve Uzelman Zoltán által kért valamennyi javaslatot, módosítást átvezettek az 

előterjesztésen. Az EFOP pályázat 2018. évre előirányzott összegével megemeltük a bevételi 

előirányzatot, s természetesen a kiadási előirányzatot is.  

 



A kiadások esetében csökkentő tételek a következők: kimarad a Horgásztanya út felújításra 

tervezett 2,5 millió Ft, az ingatlan vásárlásra tervezett 11 millió Ft, pótkocsi vásárlásra szánt 2 

millió forint, a Horgásztanya további felújítására szánt 3 millió forint, illetve a Mátra Jövője 

Turisztikai Egyesületnek szánt 220.000 forint. Kiadást növelő javaslatok a következők: 

szociális ellátások keretét 1 millió forinttal emeltük az egészségi okból váratlan élethelyzetbe 

került Aldebrői lakosok támogatása fedezetéül, Horgásztanyához eszközbeszerzés 300.000 

forintértékben, Emlékpark kialakítás folytatására 1.123.000 forint, TÖOSZ tagdíj 20.000 forint 

és Mátyás Martina lakbérét is beterveztük. Pontosítottuk a polgármester cafetéria juttatását. 

Beterveztük egy 120 millió forintos beruházási elkülönített keretet, Uzelman Zoltán javaslatára. 

S ha már nálam a szó most is megerősítem, hogy javaslatot teszek a polgármester egyéni 

kötelezettség vállalási keretének 500.000 forintra történő emelésére. A régi 100.000 forintos 

összeg agyon régen lett megállapítva. Ha elromlik egy alkatrész egy önkormányzati gépben és 

az többe kerül mint 100.000 forint, furcsa lenne rendkívüli testületi ülést összehívni emiatt. Az 

ügyek mindennapi vitele megkíván ennyi döntési szabadságot. Utána néztem, máshol ez milyen 

összeg, Szarvaskőn 1 millió forint. Kápolnán holnap 2 millióra fogják emelni. 

 

Uzelman Zoltán: Tófaluba mennyi ez az összeg? 

 

Gulyás Imre: 100.000 forint. 

 

Uzelman Zoltán: A polgármester most is túllépte nem egyszer a keretét és ezzel elköltött több 

millió forintot. ha most még nagyobb lehetőséget kap még több pénzt ver el a faluéból.  

 

Wingendorf János: Ezt visszautasítom, Te is tudhattál a döntésekről. Felvettél 1,7 millió forintot 

az önkormányzattól és most azt mondod semmiről sem tudtál? 

 

Hínervádli Erzsébet: Ő sem ért egyet a polgármesteri önálló döntési keret emelésével. Ő például 

a facebookról tudta meg, hogy Oszvald Marika lesz a meglepés fellépő az Idősek Világnapján. 

 

Uzelman Zoltán: Itt van egy szűk kör akik tudnak a dolgokról, a többi egy formalitás. 

 

Wingendorf János: Úgy látom egy kérdésben van csak vita. Módosító javaslat nem hangzott el. 

Akkor ne húzzuk tovább az időt, javaslom az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta az 

1/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletét Aldebrő Község 2018. évi költségvetéséről. 

 

2.  Egészségi okokból váratlan élethelyzetbe került emberek megsegítéséről szóló 

rendelet II. fordulós megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Hinervádli Erzsébet képviselő, Lipkovics István felkért véleményező 

testület elnöke, Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 



Gulyás Imre: Az elmúlt ülésen a rezsi beszámítás körül kialakult nézetkülönbség miatt nem 

sikerült elfogadni a rendeletet. Polgármester Úrral egyeztetve javaslok beiktatni egy mondatot, 

mely a következő: „(3) Amennyiben a közüzemi költségek a havi 50.000 Ft-ot meghaladják, 

elismert költségként az 50.000 Ft-ot alapul véve kell a (2) bekezdésben foglalt számítást és 

értékelést elvégezni.” Kérdezheti bárki miért 50.000 Ft a javasolt határ. Számításokat végeztem, 

több embert megkérdeztem és arra jutottam, hogy egy átlagos családba a havi közüzemi díjak 

nem érik el az 50.000 forintot, egyébként az Én családomban sem. Szerintem így végre el lehet 

fogadni a rendeletet és megindulhat az alkalmazása és a gyakorlat eldönti, hogy beválik-e vagy 

sem. 

 

Hínervádli Erzsébet: Én meg azt látom, hogy a Polgármester Úr csak azért kötözködik, mert Én 

vagyok az előterjesztő, a bizottság támogatta az általam kidolgozottakat.  

 

Uzelman Zoltán: Igen ezt Én sem értem, hiszen máskor mindig arra hivatkoztok, hogy a testület 

99%-ban fogadta el a bizottság javaslatait, akkor most miért az elutasítás. 

 

Bódis Béla: É is összeszámoltam a családunk rezsi kiadásait és nem éri el az 50 ezer forintot, 

szerintem jó a javaslat, fogadjuk el és majd a gyakorlat eldönti, hogy helyesen jártunk e el. 

Később is lehet módosítani. 

 

Wingendorf János: Csak azért, hogy legyen már megszavazva a tervezet. Kerüljön bele, hogy 

ettől az 50 ezres határtól, méltányos esetben el lehet tekinteni. Így elfogadjátok? 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

2/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletét az Aldebrőn élő egészségi okok miatt váratlan 

élethelyzetbe került lakosok megsegítéséről 

 

3. Egyebek. 

 

Wingendorf János: Az Egyház 25.000 forintos sírhely megváltást tervez. Javaslatukat megkapta 

mindenki írásban. Tófaluban ez 3.000 forint. Eddig is gondoztuk a temetőket, ezután is 

vállaljuk. Ennek fejében az Aldebrői lakosok csupán évi 100 forintot fizetnének, ez 25 évre 

2500 forint lenne. Elkészítenénk egy eső beállót az öregfalusi temetőben, valamint a ravatalozó 

előtető cseréjét az újfalusi temetőben. Elvégezzük a fásítást is. 

 

Uzelman Zoltán: Egyetért a vállalással, de ezt még az Egyháztanácsnak is jóvá kell hagyni. Azt 

viszont már problémásnak tartja, hogy ki dönti el és mi alapján, hogy ki számít Aldebrőinek. 

Ebből még sok vita lesz. 

 

Wingendorf János: Szerintem az Egyháztanács ezt elfogadta, ott voltam az ülésükön. Azt, hogy 

ki jogosult a kedvezményre a lakcím dönti el.  

 

Uzelman Zoltán: Mi lesz azokkal, akik egész életükben Aldebrőn éltek, de haláluk előtt pár 

évvel máshová költöztek, itt nyugszanak a rokonaik és ők is itt kivannak nyugodni? Nem 

hátrányos megkülönböztetés ez, Jegyző Úr? 

 



Gulyás Imre: A diszkriminációt a törvények tiltják, de a pozitív megkülönböztetést nem. Volt 

már a korábbi években viták Feldebrővel aki nem járult hozzá a fogászati költségekhez, Aldebrő 

és Tófalu viszont igen. A rendelőben ki volt függesztve a fogászati beavatkozások díja, azzal, 

hogy az Aldebrői és Tófalui lakosokat meghatározott %-ú kedvezmény illeti meg, melyet az 

önkormányzatok fedeznek. Az akkori Kormányhivatal nekünk adott igazat. Valahogy 

hasonlóan kell ez esetben is megfogalmazni a díjszabást. Az alap sírhely megváltási díj 25.000 

forint, mivel az Aldebrői önkormányzat részt vesz a temetők fenntartásában, így az Aldebrői 

lakosoknak csak 2500 Ft ez a díj. Személy szerint ellene vagyok minden megkülönböztetésnek, 

mert nehéz lesz igazságot tenni ebben a kérdésben. Az feladata nem a döntés, hanem annak 

előkészítése és végrehajtása.  

 

Keksz Sándor helyi lakos: Az Arany János úton lakom. Kész vagyok a kertem végéből ingyen 

felajánlani egy 30 méteres sávot kripta temetőnek, vagy úrnafalnak. 

 

Wingendorf János: Erről az Egyháztanácsnak is dönteni kellene, de most nem erről van szó. 

 

Szabó Vilmos helyi lakos: Egyetértek a határozattervezettel, csak azt kérem, hogy erről a falu 

lakosságát értesítsék majd. 

 

Uzelman Józsefné helyi lakos: A régi sírhelyeket is meg kell váltani? 

 

Wingendorf János: Ha valakit 10 éve temettek akkor 15 évet kell megváltani. 

 

Uzelman Zoltán: Az úrnafal jó ötlet, jobb, mint az esőbeálló. Ki dönti el, hogy ki számít 

Aldebrőinek? 

 

Wingendorf János: Ezt még ki kell dolgozni. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

15/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megállapodást kíván kötni a Római Katolikus Egyházzal 

az Aldebrői egyházi temetők fenntartása, valamint az 

aldebrői emberek ingyenes sírhely megváltása további 

biztosítása érdekében. Ennek keretében az 

önkormányzat vállalja az újfalusi temetőben biztosítja a 

ravatalozó előtető cseréjét, illetve a fásítást, az öregfalusi 

temetőben 5 x 10 méteres esőbeálló megépítését a 

temető jobb oldalán. E beruházások költsége 2 millió 

forint körüli összeg. 

Illetve vállalja a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII törvény 13. § (1) bekezdésben foglalt 

temetőfenntartási feladatok elvégzését. 

 

 

 



Gulyás Imre: A Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet Vagyongazdálkodási Igazgatósága levelét 

mindenki megkapta. Ha folytatni akarja az önkormányzat a START földmunka programot, 

akkor szüksége van termőföldre. Eddig ez 5 évig ingyenes volt, most azt írják, hogy a jövőben 

bérleti díjat kell fizetni. 

 

Uzelman Zoltán: Ha nem tudunk árat hogyan döntsünk. Munkásokat is máshonnan tudunk 

foglalkoztatni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Most igényeljük meg és ha agyon drága lenne akkor visszamondjuk. 

 

Wingendorf János: Én azt javaslom szavazzuk meg a határozati javaslatot, 5-6 embert 

foglalkoztatunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

16/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzat Képviselő- testülete 

tekintettel a START közmunka program folytatására, 

bejelenti igényt a Nemzeti Földalap felé az aldebrői 

013/21, 013/28, 034/37 és 048/47 hrsz-ú alatti 

ingatlanok bérletére. 

 

Wingendorf János: Szita Károly Kaposvár polgármestere eljuttatott egy felhívást hozzám 

védjük meg településünket, védjük meg hazánkat címmel. Javaslom, mind két határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Hínervádli Erzsébet: Én ezt az egészet nagy humbugnak tartom. Mit itt tiltakozunk, Orbán meg 

Pesten lakást épít nekik. De ha ez kell megszavazom. 

 

A javaslatokat a képviselő- testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

17/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön 

bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

Határidő:  Értelem szerint 

 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

18/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést 

jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 

Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a 

Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek 

ellen. 

 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

Határidő:  Értelem szerint 

 

Wingendorf János: Kaptam ajánlatot mozgatható kemence vásárlására. Szerintem a 

Horgásztanyára és a Gazdaházba elkelne egy- egy. 

 

Hinervádli Erzsébet: Mit akarsz ezekkel csinálni? 

 

Wingendorf János: Kenyeret sütni. Nem kell most dönteni, majd a következő ülésünkön 

visszatérünk erre. 

 

Wingendorf János: Uzelman József felvetette, hogy kellene készíteni egy fix színpadot. Bízzuk 

meg Hoór Kálmánt a tervezéssel. 

 

Uzelman Zoltán: Szerintem kérjünk árajánlatokat a tervezésre. 

 

Wingendorf János: Kálmán Aldebrői származású, máskor is dolgozott már nekünk, ezért 

gondoltam Őrá. 

 

Hínervádli Erzsébet: Ige dolgozott és elég vastagon fogott a tolla. Kérjünk több árajánlatot. 

 

Uzelman Józsefné helyi lakos: Egyébként az Uram készített terveket is a színpadra, ha kell 

elhozom a következő ülésre. 

 

Wingendorf János: Jó akkor várjuk a tervet a következő ülésre. 

 

Birgenstok István: Korábba Uzelman József felvetette, hogy ismét támogathatná az 

önkormányzat komposztáló ládák beszerzését. Én ezt támogatom. Javaslom, hogy ha Aldebrői 

lakos vesz komposztáló ládát, annak az árát – számla ellenében – az önkormányzat 8.000 

forintig fizesse ki. 

 

Wingendorf János: Én támogatom, szavazzunk. 

 



A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

19/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy ha Aldebrői lakos komposztáló ládát 

vásárol, annak árát -számla ellenében – 8.000 Ft-ig az 

önkormányzat megtéríti. 

 

Wingendorf János: Ez évben 275 éves Aldebrő. Az Érsek Úr csak júniusban ér rá, ezért június 

23-24.-én lesz az ünnepség. Ekkor megszenteli majd az elkészülő Haranglábat. A fellépők 

díjára is meg kell szavazni egy keretet. Pék Erika végzi a rendezvény szervezését, most még 

nem ért ide, táncpróbá van. 

 

Szabó Vilmos: Az Árpád úton mikor lesz kerékpárút? 

 

Wingendorf János: A páratlan oldalon létesülhetne kerékpárút, vagy gyalogút. Egyelőre Gecse 

Lászlóékig menne és később tovább. Ő ezt támogatja. 

 

Bódis Béla: Támogatja az elképzelést. 

 

Uzelman Zoltán: Előbb nézzük meg mennyibe kerülne. 

 

Hínervádli Erzsébet: Addig ne gondolkodjunk ezen, amíg az árokrendszert rendbe nem tettük. 

 

Wingendorf János: Árajánlatot lehet kérni, az nem kerül pénzbe. 

 

Wingendorf János: A következő napirend a kisajátítással, az önkormányzati vagyonnal 

kapcsolatos. Nem szeretném, ha Szűcsék idő előtt megtudnák, hogy milyen ajánlatot teszünk a 

kisajátítandó telkek megvételére. A Jegyző Úr szerint erről szavaznunk kell. 

 

Uzelman Zoltán: Mindegy, hogy mennyi szivárog ki, úgyis mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. 

 

Wingendorf János: Javaslom tehát, hogy az önkormányzat vagyonát érinti ügyet zárt ülésen 

tárgyaljunk, ki ért ezzel egyet? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

A zárt ülést követően megérkezett Pék Erika és folytatódott nyilvánosan az ülés egyebek 

napirendi pontokkal. 

 



Pék Erika: Tagintézményünk autóbuszos színházlátogatást szervez a Vígszíházba. Az utazók 

száma 38 fő. Az összes költség – utazással együtt – 289.000 Ft. Tudja-e ezt támogatni az 

önkormányzat? 

 

Hinervádli Erzsébet: Felőlem menjenek. 

 

Wingendorf János: Ki támogatja még? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

21/2018.(II.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja a Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola 

Aldebrői Tagintézménye autóbuszos színház látogatását 

a Vígszínházba Budapestre. 

A színházlátogatásra 289.000 forint – azaz 

kettőszáznyolcvankilenc ezer – támogatást nyújt. 

 

Pék Erika: A település alapításának 275. évi évfordulóját szervező bizottság számításai szerint 

2 millió forint költséggel lehet számolni. Ez magában foglalná egy nívós fellépő díját, az Érseki 

látogatás költségeit, étkezést is beleértve. 

 

Uzelman Zoltán: Én soknak tartom.  

 

Wingendorf János: Két napos lenne a rendezvény. Akkor van Magyar Borok Napja és a Derelye 

Fesztivál is. Jönnek a környező és más települések polgármesterei. Ünnepi szónoknak Gulyás 

Bence helyi lakos régészt kértem fel. Még nem adott választ tudja-e vállalni. Már máskor is 

elmondtam, hogy azért nem áprilisban lesz az ünnepség, mint máskor, mert az Érsek Úr így ér 

rá. 

 

Uzelman Zoltán: Két napra nem jönnek majd el az emberek.  

 

Birgenstok István: Szerintem eljönnek, 275 éves nem minden nap lesz egy település. 

 

Wingendorf János: Javaslom, most arról döntsünk, hogy a település alapításának 275 éves 

évfordulós rendezvény megrendezésére az önkormányzat 2 millió forintot irányozzon elő. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 



 

 

 


