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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. május 29.-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: Fűkő László 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.) Dobi Attila közlekedési mérnök, tervező megbízásáról döntéshozatal 

2.) Dr. Farkas Richárd ügyvéd teljeskörű meghatalmazása az 1, 485 és 461/1 hrsz-ú 

ingatlanok megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására 

3.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Az előző ülésünkön két kérdésben nem döntöttünk. Kértem, mindenki 

fontolja meg a kérdéseket és döntenünk kell. Az idő sürget. Kezdjük az első napirenddel. 

 

1.) Dobi Attila közlekedési mérnök, tervező megbízásáról döntéshozatal 

 

Wingendorf János: A Vár útra mindenképp kell terv, a járdaépítéshez és a kerékpárúthoz 

úgyszintén.  

 

Uzelman Zoltán: Az utak felújításával mindenképp egyetértek, de Én egy ajánlatból nem tudok 

választani. Miét nincs több. A kerékpárút befolyásolja a járda építést. Lehet, hogy új tervet kell 

készíteni. 

 

Wingendorf János: A járdát az Iskola és a Kígyós között mindenképpen meg kell csinálni. 

 

Uzelman Zoltán: Mikor dől el, mi lesz a kerékpárúttal? 

 

Wingendorf János: Folyamatosan egyeztetünk, de egyelőre nincs biztos támpontunk. 

Valószínűleg a bebukó pályázatokból képződő alapból kaphatunk még plusz támogatást. 

Vizsgálják, hogy hol lehet a műszaki tartalmon úgy csökkenteni, hogy a projekt még 

megvalósulhasson. Nem tudni mikor lesz végső döntés. 

 

Uzelman Zoltán: Tudomásom szerint az 1 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési 

összeghatárt el nem érő meg bízások esetén is több ajánlatot kell kérni. Ismétlem, egy ajánlat 

nem ajánlat, nincs mihez viszonyítani. 

 

Wingendorf János: Javaslom akkor további két árajánlat beszerzését, mellyel a jegyzőt bízzuk 

meg. 

  



A javaslatot a képviselő- testület 5 ige szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület  

64/2018.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy 2 árajánlatot kér az utak felújítása, járda építés, 

kerékpárút tervezési feladatok elvégzésére, mellyel a 

jegyzőt bízzák meg. 

 

2.) Dr. Farkas Richárd ügyvéd teljeskörű meghatalmazása az 1, 485 és 461/1 hrsz-

ú ingatlanok megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására 

 

Uzelman Zoltán: Én tavaly mondtam, hogy olcsón meg tudnék velük egyezni, de eddig nem 

volt sürgős. Most már azt mondom ne egyezkedjünk, jöjjön a kisajátítás. 

 

Gulyás Imre: Magam is a kisajátítás mellett voltam ez idáig. De be kell látnom, hogy csak a 

költségek nőnek és az idő telik. A magam részéről képes vagyok beismerni, hogy tévedtem. 

Még mindig jobb a rossz irányból visszafordulni, mint makacsul menni arra tovább. 

 

Hínervádli Erzsébet: Most csak 3 telekről van szó. 

 

Bódis Béla: Az árak csak mennek felfelé. 

 

Uzelman Zoltán: Tavaly is hasonló volt a helyzet. 

 

Fűkő László: Ha mos van rá pénze az önkormányzatnak vegye meg, 20 éve húzódik az ügy. 

 

Hínervádli Erzsébet: Akkor az eddigi kiadásaink – értékbecslés – feleslegesek voltak. 

 

Wingendorf János: Nem voltak feleslegesek, mert tisztázni kellett a helyzetet, a rendezési tervet 

amúgy is módosítani kellett volna. Javaslom, hogy év szerint szavazzunk arról, hogy ki ért egyet 

dr. Farkas Richárd ügyvédi megbízásával. 

 

Birgenstok István:  Igen 

Bódis Béla:  Igen 

Hínervádli Erzsébet: Tartózkodom 

Uzelman Zoltán: Kisajátítást támogatom 

Wingendorf János: Igen 

 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen 1 tartózkodás és egy érvénytelen szavazattal (nem a 

feltett kérdésre válaszolt) elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

65/2018.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza Dr. Farkas Richárd ügyvédet, hogy tárgyalásokat 

folytasson az aldebrői 1, 485 és 486/1 helyrajzi számú 

ingatlanok esetleges megvásárlása ügyében.  

    



 

Hangrád István helyi lakos: Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy ezt a kárt az előző polgármester, 

Farkas László Márton okozta, mert 150.000 forintért megvehette volna az önkormányzat, de 

nem törődött vele. 

 

Gulyás Imre: Ezt a kijelentést máskor is halottam már, az a probléma vele, hogy nem igaz. Én 

ennek az ellenkezőjét, több alkalommal iratokkal cáfoltam. 

 

3.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Jó hírt jelentek be, nyertünk a mezőgazdasági út pályázaton, 

 

Hínervádli Erzsébet: Az út olyan telken visz keresztül, amelyiknek rendezetlen a tulajdonjoga. 

Így hogyan építünk utat. 

 

Wingendorf János: Azt a néhány méteres szakaszt kihagyjuk, s ha majd rendeződik a 

tulajdonjog ott is elkészítjük. Mindenképp miénk lesz a terület. Vagy egyezséggel, vagy 

kisajátítással. 

 

Hínervádli Erzsébet: Hogyan fog ez kinézni? 

 

Wingendorf János: Most szavaztunk róla, hogy megpróbálunk megegyezni. 

 

Bódis Béla: Ha már megnyertük a pályázatot, ne hagyjuk veszni. Javaslom az út megépítését, 

ki ért egyet? 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

66/2018.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy a mezőgazdasági utak felújítására elnyert 

pályázati támogatásból megvalósítja a tavakhoz az 

útépítést. 

 

Wingendorf János: Döntenünk kell az Iskola úti fakivágásról. Többen kérték, hogy veszélyesek 

a fák a házakra, az ÉMÁSZ is küldött felszólító levelet. 

 

Uzelman Zoltán: Hány fa lesz kivágva? 

 

Wingendorf János: Egy biztos, a többit meg kell nézni, ahol lehet ott csak gallyazás lesz. 

 

Bódis Béla: Mindenki kivágatná. 

 

Gulyás Imre: Nem hiszem, Én mindig is elleneztem, most is. 

 

Hangrád István: Ezek életük derekán lévő juharfák. Még mi telepítettük őket a 80-as években, 

mondhatni, hogy érzelmileg is kötődőm hozzájuk.  

 



Wingendorf János: Újabban az ÉMÁSZ is kötegelt vezetékben gondolkodik, de jelenleg az utca 

légtere tele van kábelekkel. 

 

Fűkő László: Azt is nehezen vette a lakosság, hogy a hivatal előtt kivágták a fákat. 

 

Wingendorf János: Ültettünk helyettük másikat és itt is ültetni fogunk. Én a gallyazást és a 

kivágást is el tudom fogadni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Most akkor veszélyesek ezek a fák, vagy csak unják seperni ősszel a 

falevelet? 

 

Hangrád István: Mint mondtam ellenzem a kivágást, de a megcsonkítást még jobban, akkor 

inkább vágják ki őket. 

 

Fűkő László: Elmondja, hogy amikor Ő Aldebrőre költözött jegyzőkönyvi nyilatkozatot tett, 

hogy nem zavarják a szomszéd fái. 

 

Gulyás Imre: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 

kormányrendelet értelmében a fakivágás engedélyezése jegyzői hatáskör. 

 

Wingendorf János: Javaslom, térjünk vissza erre, nézzük meg pontosan mi a helyzet. Kosaras 

autóból fogják a munkát elvégezni. Megkérdeztem a mérnök Urat a fák veszélyeztetik-e az 

árokrendszer kialakítását. A válasz nemleges volt. 

Javaslom, később döntsünk, nézzük meg a helyzetet. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

67/2018.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy még tájékozódik az Iskola úti fák ügyében és 

annak ismeretében dönt. 

 

Wingendorf János: S ha már az Iskola úton járunk, megnézettem Mérnök Úrral az ott a Kígyós 

depóniában lévő csappantyút. Állítólag azon át bele lehetne annak a térségnek a csapadékvizét. 

Az Iskola út 2 mellett van egy üres építési telek, ott régen árkot is húztak, de aztán abbamaradt 

a dolog. 

 

Uzelman Zoltán: Vétel vagy kisajátítás? 

 

Wingendorf János: Kisajátítás de csak akkor, ha víz bevezetés biztosan megoldható. Sokat kér 

a telekért a tulajdonos. 

 

Gulyás Imre: Engem meglepett ez a dolog. Szemben lakom a telekkel, szerintem a csappantyú 

magasabban van, mint a terepszint. Természetesen lehet, hogy rosszul látom, mivel nincs erre 

műszerem. 

 

Gulyás Imre: Hínervádli Erzsébet képviselő Asszony az előző ülésen kezdeményezte az 

anyakönyvvezetői rendelet hatályon kívül helyezését, mivel Őt emiatt a facebookon kritika érte. 



Elkészítette az erre vonatkozó rendelet tervezetet. Megjegyzi, hogy Ő maga ezzel nem ért egyet, 

de a döntés nem az Ő hatásköre. 

 

Uzelman Zoltán: Én inkább megfordítanám a dolgot. Kapjon minden Aldebrői házasulandó 

25.000 forint esküvői támogatást. 

 

Fűkő László: Továbbra sem értem miért kellett bevezetni a fizetést amikor korábban nem 

kellett. 

 

Gulyás Imre: A bevezetést a Kormányhivatal felhívása előzte meg. Egyébként szerintem ez az 

egész történet igencsak fel lett fújva. Miről is van szó? Ha a házasságkötésre munkaidőben és 

a házasságkötő teremben kerül sor, az esemény ingyenes. Fizetni akkor kell, ha ez munkaidőn 

túl, vagy hivatalon kívüli külső helyszínen történik. Egy esküvő költségei között a fizetendő 

összeg csekélység, ezt bárki beláthatja. Különösen jelentéktelen a kérdés annak fényében, hogy 

Aldebrőn évente 1-3 esküvőt tartanak. 

 

Wingendorf János: Zoltán javaslatát teszem fel szavazásra. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

6/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen 

kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint 

az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2017 (IV.24.) önkormányzati rendelete 

módosításáról. 

 

Gulyás Imre: Tudomására jutott, hogy a közkifolyóról történő háztartási célú vízfogyasztás 

költségét az önkormányzat nem háríthatja a fogyasztóra. Aldebrőn van egy fogyasztó, aki e 

célra megállapodást kötött az önkormányzattal. Rendszeresen fizeti a megállapított átalányt. 

Javasolja a megállapodás megszüntetését. 

 

Uzelman Zoltán: Vonatkozik ez lovak itatására is? 

 

Wingendorf János: Nem tudom, de a vízdíjat fizetők nem tartanák igazságosnak ezt a helyzetet. 

Aldebrőn mindössze két ingatlan nincs bekötve a vezetékes hálózatba. Inkább támogatnám, 

hogy a vízbekötéshez adjunk segítséget, s utána Ők fizessenek vízdíjat fogyasztás után. 

Javaslom, térjünk erre vissza később. 

 

Wingendorf János: Megkeresett a Közút Zrt., hogy lehetőség van az autóbusz megállók 

nevének megváltoztatására. Van-e javaslat. Pl. Újfalu Árpád út. 79, Községháza” Erre is 

visszatérhetünk később. Várom a javaslatokat. 

 

Hínervádli Erzsébet: Mikor lesz a következő ülés? 

 

Gulyás Imre: Munkaterv szerint együttes ülésre kerül sor, június 20.-án. 

 

Hínervádli Erzsébet: Akkor nyaralunk, ezért most kérem a Polgármester Urat, hogy fizesse ki 

a nyersanyagok árát, s Én is sütni fogok a Derelye fesztiválon és azt ingyen adom bárkinek. 

 

Wingendorf János: Nem fizetem. Amikor a rendezvényről tárgyaltunk, ezt megbeszéltük. 

 



Hínervádli Erzsébet: Nem beszéltük meg, csak leszavaztátok. Kaphatok-e sátrat mint bárki 

más? 

 

Wingendorf János: Ha marad szabad sátor, de Neked is van sátrod. 
Uzelman Zoltán: Igazán lehetne támogatni. 

 

Wingendorf János: Engem szólítottak fel nem az önkormányzatot. 

 

Birgenstok István: Én 20 napot dolgoztam ingyen, amikor a bokrokat és fákat vágtunk ki, akkor mi van? 

 

Fűkő László: Én elgondolkodnék a kérésen, pedig, hogy úgy mondjam nem felhőtlen a viszonyunk a 

Képviselő Asszonnyal: 

 

Birgenstok István: Egyébként Én tudnám támogatni a kérést. 

 

Bódis Béla: Itt volt Pék Erika. Elmondta, hogy mi az akadálya az ingyenes ételosztásnak. Akkor ezt 

megvitattuk. Miért nem tudja Erzsébet elfogadni, hogy kisebbségben maradt az álláspontjával. 

 

Uzelman Zoltán: Én azt is el tudom képzelni, hogy csak az Aldebrőiek kapjanak ingyen. 

 

Wingendorf János: Meddig gondoltad a sütést, reggel 8-tól 16-ig? 

 

Hínervádli Erzsébet: Amíg lesz hozzávalóm, tavaly a Szüreti napon 400 adagot sütöttem. Hozom a 

számlát az alapanyagokról, nem nagy összeg lesz, nem kell félni. 

 

Wingendorf János: Legyen egy fix összeg. 

 

Hínervádli Erzsébet: Legyen 20.000 forint, bár biztos nem lesz ennyi a tényleges költség. 

 

Wingendorf János: Ez szembe megy a már megállapított rendezvény szervezéssel, ahol megmondtuk, 

hogy sütött termékek nem lesznek ingyenesek. Szavazásra teszem fel, ki támogatja Képviselő Asszony 

kérését. Én nem veszek részt a szavazásban. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (1 fő nem vett részt a 

szavazásban.) 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

68/2018.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, 

hogy 20.000 forintos keretet és sátrat biztosít Hínervádli 

Erzsébetnek az önkormányzat, hogy a Derelye fesztiválon 

süteményt süssön a résztvevők számára.  

 

Fűkő László: Egy ilyen nagy rendezvényen mosdóról is gondoskodni kell, Verpelétről lehetne szerezni 

mobil WC-t. 

 

Wingendorf János: Három helyen lesz erre lehetőség, Gondozási Központ, Községháza, Arany János út 

2., de szívesen vesszük a közbenjárásod.  Ha nincs más bejelenteni való, az ülést bezárom. 

 

 

k. m. f. 

 

   Wingendorf János  Gulyás Imre 

   polgármester   jegyző 


