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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. június 21.-én 18.00 órakor a 

Községházán tartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Birgenstok 

István, Bódis Béla 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.)  

 

Erre az ülésre tegnap került volna sor közösen Tófalu és Kápolna önkormányzati képviselő- 

testületeivel, de Aldebrő nem jelent határozatképes létszámban. Én részt vettem és 

elmondhatom, hogy minden napirendet elfogadott a másik két testület. Ezért javaslom, hogy mi 

most szintén az együttes ülés meghívójában meghatározott napirendeket tárgyaljuk. Erre azért 

is szükség van mert a gyermekjóléti és a jegyzői beszámolót minden évben kötelező 

megtárgyalni. 

A napirendi javaslattal egyhangúan egyetértettek. 

 

1.) Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről, a településeken végzett gyermek- 

és ifjúságvédelmi munkáról 

Előadó: Szőkéné Lanczki Gabriella családsegítő munkatárs 

 

2.) Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2017. – 2018. évi működéséről 

Előadó: Kerékgyártó Andrea vezető óvónő, Kériné Szabó Ildikó Aldebrői tagintézmény 

vezető 

 

3.) Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

A napirendi javaslatot egyhangúan elfogadták. 

1.) Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről, a településeken végzett 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkáról 

Előadó: Szőkéné Lanczki Gabriella családsegítő munkatárs 

Wingendorf János: Szőkéné nincs jelen, de szóban is elmondta és a beszámolóban is leírta, 

hogy Ő nem rég dolgozik ezen a területen. A beszámolót elődje instrukciói, statisztikái alapján 

állította össze. Kiemelte, Aldebrőn van a legkevesebb teendője, illetve alig van teendője. A 

beszámolót mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás. 

Birgenstok István: Azért dolgozzunk, hogy ez így is maradjon. 

Wingendorf János: Ha nincs más hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

69/2018. (VI. 21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Aldebrő községben folyó gyermekvédelmi 

munkáról szóló beszámolót. 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.) Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2017. – 2018. évi működéséről 

Előadó: Kerékgyártó Andrea vezető óvónő, Kériné Szabó Ildikó Aldebrői 

tagintézmény vezető 

Wingendorf János: Kerékgyártó Andrea sincs jelen, de nagyon részletes beszámolót készített. 

Van-e kérdés, hozzászólás. 

Bódis Béla: Nagyon részletes a beszámoló, fogadjuk el. 

Wingendorf János: Akkor javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

70/2018. (VI. 21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről 

szóló beszámolót. 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3.) Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

működéséről 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Gulyás Imre: Szóbeli kiegészítésként újabb rossz hírről kell beszámolnom a gazdálkodással 

kapcsolatos feladatvégzést illetően. Győri Viktória másfél hónappal ezelőtt bejelentette, hogy 

közös megegyezéssel távozni kíván, mivel anyagilag jobb ajánlatot kapott. Időközben azonban 

kiderült, hogy a távozásnak más okai is lehetnek. Nevezetesen az, hogy a munkáját nem tudta 

elvégezni, s várható volt, hogy a negyedéves költségvetési jelentést nem tudja leadni az 

Államkincstárnak. Ez végül beigazolódott. Így aztán bizalmatlanság és méltatlanság címén 

távozik tőlünk. Belátom hibáztam amikor ennyire megbíztam benne. Nem hiszem, hogy 

találnánk ASP ismeretekkel rendelkező személyt a helyére, ezért könyvelő céget bíznánk meg 

a feladattal, az Egri Profit Bástya Kft-t. Ők 2018. április-1.-el visszamenőleg vállalnák a 

könyvelést. Igaz a számlákat iktatni kell és aláírásokkal ellátni. Ezért Gyetvai Józsefné 

óraszámát 6-ról 8-ra emelném és mentesülne a hivatalsegédi munka alól. Nem vennénk fel új 

dolgozó tehát. Nagyon szégyellem a történteket, hogy hagytam magam becsapni. Érdeklődtem 

a Kincstárnál is, onnan jó véleményeket kaptam Viktória munkájáról, kapacitáltak, hogy 

próbáljuk itt tartani. Nem értem az egészet. Egyeztettem Aldebrő és Kápolna polgármesterével. 

Egyetértés van abban, hogy könyvelő céget bízzunk meg, próbáljuk ki ezt a megoldást. 

Minderről tájékoztatni fogom a nem jelenlévő képviselőket is természetesen, a következő 

ülésen. 

Wingendorf János: Sajnos így jártunk. Amúgy a hivatalnak nem csak ez a feladata, s azokkal 

nincs probléma, javaslom fogadjuk el a beszámolót. 

 

 



A javaslatot a képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

71/2018. (VI. 21.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a jegyző beszámolóját a közös hivatal 2017. 

évi működéséről. 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Wingendorf János: Tájékoztatlak benneteket, hogy a legutóbbi kerékpárút konzorciumi ülésen 

Kápolna lemondott a lámpás átvezetésről a3-as úton, egyszerűbb megoldást keresnek. Így kb. 

90 millió forintot lehet megtakarítani. Ugye 100.000 millió hiányzik, akkor 10 milliót kellene 

még lefaragni. 

 

Bódis Béla: Lenne-e lehetőség, hogy az Árpád úton is kiépüljön a kerékpárút, melynek 

költségét Aldebrő állná? 

 

Wingendorf János: Nagyon felverné a költségeket. Erre most nem lát lehetőséget. Ezt egy 

későbbi pályázatban lehet majd rendezni. 

 

Ha nincs más, a nyilvános ülést bezárom. 

 

k. m. f. 

 

   Wingendorf János   Gulyás Imre 

   polgármester    jegyző 

 

 

 

 

 

 


