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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. április 23.-án 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: Suszter Zsolt rendőr alezredes, Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság vezetője, és Szabó Attila rendőr őrnagy, Fükő László Aldebrő polgárőrség 

vezetője, 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.) Beszámoló Aldebrő Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Suszter Zsolt r. alez. Kapitányságvezető által megbízott személy Füzesabony 

 

2.) Egyebek 

 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1.) Napirend:  Beszámoló Aldebrő Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes 

 

 

Wingendorf János: Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Suszter Zsolt rendőr alezredes Urat, 

Füzesabony Rendőrkapitányát, valamint munkatársát Szabó Attila rendőr őrnagy Urat. A 

beszámolót mindenki megkapta. Át is adom a szót az előterjesztőnek. 

 

Suszter Zsolt: Köszöntöm a megjelenteket. Mondhatni, hogy Önök jó helyen élnek, mert a 

Füzesabonyi rendőrkapitánysághoz tartozó települések közül talán Aldebrőn a legjobb a 

közbiztonság. 2017-ben 1% alatt volt a bűncselekmények száma a körzethez viszonyítottan. 

Közterületi bűncselekmény nem volt, tulajdon elleni cselekmény 4 eset. Jó a kapcsolat a 

Polgármester Úrral, a helyi polgárőr szervezettel. Tudomása szerint Gál Roland r. 

főtörzsőrmesternek is jó a kapcsolata a helyiekkel. Tudja, hogy Aldebrőn a problémát az 

áthaladó kamionforgalom jelenti. Több esetben biztosítottak sebességmérést. Oda kell figyelni 

az üresen álló ingatlanokra, az idős emberekre. Az idős emberek könnyebben   becsaphatók, s 

ezzel a trükkös tolvajok vissza is élnek. Követeljék meg, hogy a házaló árusok jelentkezzenek 

be a hivatalba, írják fel az autóik rendszámát. A községi rendezvények biztosításában részt 

vesznek. Megköszöni a polgárőrök munkáját. Aldebrőn nagyon jó munka folyik ezen a téren. 

Van-e kérdés? 

 

Bódis Béla: Kihelyezett trafipax lehetne-e sűrűbben, megvásárolható-e ilyen készülék, tudja-e 

hasznosítani a rendőrség a felajánlott volt takarékszövetkezeti épületet? 



Suszter Zsolt: A sebességmérés lehetősége korlátozott, javításon is volt a készülék. A fix 

mérőhelyek felállítása egyrészt költséges, másrészt a hitelesítésük is gondot jelent. Lényegében 

forgalom lassító eszközként használhatók. Vásárlása – akár pályázat útján is – volt már 

lehetőség. Az ingatlan vonatkozásában, tisztelettel megköszöni a felajánlást, de megtekintve az 

épületet az a véleménye, hogy a használattal járó költségek jelenleg meghaladják a rendőrség 

anyagi lehetőségeit. 

 

Fükő László: Elolvasta a beszámolót és még Őt is meglepte mennyire jó a közbiztonság 

Aldebrőn. Itt 28 éve működik a polgárőrség, volt, amikor a 100 főt meghaladta a létszám. Most 

a nappali szolgálatra helyezik a hangsúlyt. Ha kell elkísérik az orvos asszisztenst. A lakosságot 

megnyugtatja, a bűnözőket elriasztja a polgárőrség léte. Nagyon jó a kapcsolat a rendőrséggel. 

Együttműködnek a rendezvények biztosításában is. 

 

Suszter Zsolt: Egyetértek a polgárőrség vezetőjével. Nagyon fontos, hogy látható legyen a 

rendőri, polgárőri jelenlét a közterületeken. Ez növeli a lakosság szubjektív biztonság érzetét 

és ez nagyon fontos. 

 

Wingendorf János: Hamarosan megjelenik a helyi újságunk, ha van olyan téma, amelyet közzé 

kívánnak tenni, biztosítunk lehetőséget. 

 

Suszter Zsolt: Köszöni a lehetőséget. Megköszöni a jó együttműködést a polgármesterrel és a 

polgárőrség vezetőjével. 

 

Wingendorf János: Köszönjük a beszámolót, az együttműködést, ha nincs más kérdés, javaslom 

a beszámolóm elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

43/2018.(IV.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja Aldebrő Község közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámolót.  

 

(Suszter Zsolt és Szabó Attila távozott.) 

 

2.) Napirend:  Egyebek  

 

Wingendorf János: Köszöntöm körünkben Simai Mihályt. Simai Mihály lakásügyben keresett 

meg. Sváb származású, 64 éves, fia jelenleg Angliában él. Édesanyja Horhauser Anna. Jelenleg 

Kálban lakik, de élettársával itt szeretne lakást venni, melyhez kéri az önkormányzat segítségét. 

 

Bódis Béla: Néztek-e már ki házat? 

 

Simai Mihály: Igen a Vörösmarty út 37. alattit. Élettársam jelenleg Verpeléten él, nyugdíj 

mellett üzletben dolgozik. 

 

Wingendorf János: Tudják-e a bérleti díjat fizetni? 

 

Simai Mihály: Mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, abból tudnánk. 



Bódis Béla: Eddig 3-3,3 milliós házakat vásároltunk. Önöknek van-e önerő? 

 

Simai Mihály: Nincs. 

 

Uzelman Zoltán: Szerintem mielőtt vásárolnánk meg kellene nézni mit is veszünk. Ennek a 

gyakorlatnak véget kellene vetni. 

 

Wingendorf János: Eddig is megnéztünk minden házat amit megvettünk. 

 

Hínervádli Erzsébet: Ő miért nem nézhette meg ezt a házat? Egyébként meg nincs a 

költségvetésben ennyi vásárlásra keret tervezve, melyik zsebből lesz fizetve? Nem ért egyet az 

egésszel. 

 

Wingendorf János: A tartalékból tudjuk fizetni. 

 

Hínervádli Erzsébet: A jegyzőtől kérdezem hányszor kell módosítani a költségvetési rendeletet. 

 

Gulyás Imre: Az államháztartási törvény szerint az első negyedév kivételével legalább 

negyedévente, felső határ nincs. 

 

Birgenstok István: Otthon is van terv, hogy mit mire költsünk, de ha jön egy nagy szél és leviszi 

a tetőt intézkedi kell. 

 

Hínervádli Erzsébet: Arra ott van a biztosító. Nem azonosat értünk beruházás alatt. Ne régi 

házakat újítsunk fel. 

 

Fűkő László: Szerintem a testületnek azt is mérlegeli kell ilyenkor, hogy fogy a falu.  

 

Hínervádli Erzsébet: Szerintem nem ettől fejlődik a falu. 

 

Fűkő László: Aldebrő nem épül le. Hány Munkanélküli van Aldebrőn? 

 

Havasi József (helyi lakos): Vonják meg Fűkő Lászlótól a szót! 

 

Wingendorf János: Én vezetem az ülést. 

 

Uzelman Zoltán: Látatlanban nem szavazok. Ilyen felelőtlenek nem lehetünk. 

 

Wingendorf János: Jó akkor nézzük meg együtt a házat, most ne döntsünk. 

 

Wingendorf János: Szuromi István feldebrői lakos szeretné megvenni az Árpád út 2-őt, de 

egyösszegben nincs 3 millió forintja. Másfél milliója van, havi 70.000-et is vállalna fizetni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Miből veszed meg? A lakosoktól 200 Ft-ért sajnálod a derelyét. 

 

Wingendorf János: Aki egyetért az Árpád út. 2. szám alatti ingatlan megvételével 3 millió 

forintért, szavazzon. 

 

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

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

44/2018.(IV.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megvásárolja az Aldebrő, Árpád 2 szám alatti ingatlanokat – 

hrsz: 160, 161, 162, 163 és 164 – Poór Katalin 1142. Budapest 

XIV ker. Dorozsmai út 37/B, Albertzki Anna Mária 3353 

Aldebrő, Árpád u. 2., Albertzki Zoltán 3353 Aldebrő, Árpád 

út. 2. szám alatti lakosoktól 

 

Az ingatlanok összesített vételára: 3.000.000 Ft – azaz 

hárommillió forint-. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adás- vételi szerződés 

aláírására. 

 

Hínervádli Erzsébet: Szeretném látni, milyen bérleti szerződés lesz kötve, még aláírás előtt. 

 

Wingendorf János: A Nepomuki Szent János szobor felújításával kapcsolatban a garanciáról 

nyilatkozott Laczik Csaba, 2 évet vállal. Javaslom az Arteum Tender Kft-t megbízni a 

felújítással. 

 

A javaslatot a képviselők 3 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadták. 

 
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

45/2018.(IV.23.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 

ARTEUM-TENDER Kft. 3012 Nagykökényes, Klapka 

György út. 17 . – képviseli Laczik Csaba – bízza meg a 

Nepomuki Szent János szobor restaurálásával. 

A megbízási díj: 970.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.231.900 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés eláírására. 

 

Gulyás Imre: Telefonon felhívtak a Kormányhivataltól. A hívó fél – Aldebrőről származó 

bejelentés alapján – kifogásolta, hogy sürgős esetben telefonon, e-mailben megkérdezett 

álláspont egyeztetés alapján is lehet testületi határozatot hozni. Elmondtam, hogy az erre 

vonatkozó szabályozás benne van az SZMSZ-ben. Adódnak olyan helyzetek amikor gyorsan 

kell dönteni, nincs mindig idő a testület összehívására. Annak idején többekkel egyeztettem 

erről. Most javaslom az SZMSZ-ből törölni az erre vonatkozó szabályozást. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta 

3/2018.(IV.24.) önkormányzati rendeletét Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(VIII.25.) rendelete módosításáról 

 

Wingendorf János: Támogatásért fordult hozzánk a Legimentésért Alapítvány. Van javaslat? 

 

Hínervádli Erzsébet: Valamennyit csak kellene adni. 

 

Wingedorf János: Javaslok 20.000 Ft-ot. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


