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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2018. szeptember 18.-án 18.00 órakor 

megtartott közmeghallgatásról. 

 

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

István, Bódis Béla és Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Juhász Józsefné Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,  

Lakossági részéről megjelent: 14 fő 

 

Wingendorf János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 képviselő jelen van, a 

közmeghallgatás határozatképes, azt megnyitja. Ismertette, hogy az önkormányzat lakás 

vásárlásai nem öncélúak. Elsősorban a népesség fogyás mérséklése a cél. Elsősorban 

gyermekes családokat szeretnének letelepíteni. Az általuk bevezetett megoldás iránt sokan 

érdeklődnek máshonnan is. Ismertette a pályázati lehetőségeket. Megköszönte ebben Veres 

Tünde pályázatíró és Hoór Kálmán építész munkáját. Átadja a szót az érdeklődőknek. 

 

Horváth Tamás: A Grassalkovich út 4 szám előtt hosszú ideje áll egy személygépkocsi. 

Akadályozza a forgalmat, intézkedést kér.  

 

Fűkő László: 10 napig lehet közterületen tárolni gépjárművet, azt követően a tulajdonossal 

szemben fel lehet és fel is kell lépni. 

 

Herman István: Többször felvetette már a Grassalkovich utca közlekedésének megjavítását. 

Köszöni a polgármester közbenjárását, kár, hogy nem sikerült jobb megoldást találni. Egerben 

aki közterületen parkol az autójával fizet havi 4.000 Ft-ot. Aki csak úgy otthagyja az autóját, 

azt elszállítják és fizethet is ezért. 

Érdeklődöm mi a helyzet a kerékpárúttal? 

 

Wingendorf János: Sajnos ennél a pályázatnál is elszaladtak a kivitelezési árak. Jelenleg 110 

millió forint hiányzik. Folynak az egyeztetések, hogy lehetne ezt megoldani. Kápolnán 

elmarad a körforgalom kiépítése, ezzel megtakarítunk 90 millió forintot. Úgy néz ki, hogy 

2019 tavaszán megvalósulhat a beruházás. 

 

Herman István: Sajnos a pályázatok 2016-os árszinten lettek benyújtva, s azóta jelentősen 

drágultak az építőanyagok és hát a kivitelező cégek is emelték áraikat jelentősen. 

Mi a helyzet a temető parkolóval? 

 

Wingendorf János: Itt jó hírrel szolgálhatok. Sikerült megvásárolnunk Szűcséktől a három 

telket, köztük a parkoló területét is. 

 

Hangrád István: A Grassalkovich útra ki tenni a megállni és várakozni tilos táblát és kész. 

Igaz valahol parkolási lehetőséget is kell biztosítani. Ezzel szakembereket kell megbízni.  
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Nem elégedett a nyilvánosság helyzetével. Fontos hírek, jegyzőkönyvek nincsenek fen a 

község honlapján. Kerüljön be az SZMSZ-be, hogy a jegyzőkönyveket nem csak a 

Könyvtárba kell elküldeni, hanem a honlapra is feltenni. Örül annak, hogy a facebookon 

közéleti vita bontakozott ki. Az eltérő véleményeket ütköztetni kell, ez a demokrácia lényege. 

Jónak tartja Fűkő Úr Debrői krónikáját. Annak viszont nem örül, hogy egy kommunista is 

szerepel a település honlapján, mit volt országgyűlési képviselő. 

 

Wingendorf János: A honlapra tényszerűen kerültek fel a volt országgyűlési képviselők, 

politikai minősítést senki sem kapott. 

 

Herman István: Tetszik nem tetszik érintett vagyok, ugyanis a Hangrád Úr által vitatott 

képviselő rokonom, Vadkerti Miklósné. Valóban tett olyat, amivel akkor sem értettem egyet, 

ma sem. Az viszont tény, hogy országgyűlési képviselő volt, mint jómagam, majd a 

történelem, kellő távlatból ítéletet mond felettünk. Képviselőnek lenni sokszor igen hálátlan 

feladat. A Postánál nem lenne helyes megállni tilos táblát tenni, inkább 20-25 percben 

korlátozni a parkolás idejét. Magam is a demokrácia híve vagyok. Helyeslem a párbeszédet, a 

vitát. Ez azonban nem mehet át személyeskedésbe, egymás gyalázásába. Én ezzel soha nem 

értettem egyet. A stílusra adni kell, hiszen a stílus maga az ember. Igaz tanulnunk kell még a 

demokráciát, de tegyük azt méltósággal, egymást tisztelve, megtisztelve a másik véleményt is. 

 

Hangrád István: Ez utóbbival egyetértek, valóban fontos a hangneme a vitának, erre ügyelni. 

A házvásárlásokkal úgy látom normális emberek költöznek a faluba. Úgy tudom Budakeszin 

az önkormányzat elővásárlási jogot kötött ki valamennyi ingatlanra. 

 

Fűkő László: A házvásárlásokkal, s azok bérbeadásával csökken a település lakosságának 

fogyása. Rendkívül fontos idecsábítani szorgos, jóravaló, lehetőleg gyermekes embereket. Így 

lesz utánpótlás az óvodába, iskolába. Szép a falu, jó az infrastruktúra, szép a vidék, jó a 

közbiztonság. Ez a folyamat generálja a spontán beköltözést is a faluba. 

 

Herman István: Köszönöm az önkormányzatnak, hogy felkarolta és támogatta az általam 

megálmodott fafaragó tábor, illetve a községi emlékpark létrehozásának ötletét. A Kamara 

minden évben 500.000 forinttal támogatta a projektet. 

 

Hangrád István: A jegyzőtől kérdezem, hogy milyen hulladéknak számít az épület bontásából 

származó anyag? 

 

Gulyás Imre: Veszélyes hulladéknak számít. 

 

Hangrád István: Akkor hogyan fordulhat elő, hogy a határban ilyen szeméttel szórják tele a 

mezei utakat? Miért nem lép a hatóság? 

 

Wingendorf János: A mezőőröket utasítottam, hogy vizsgálják meg a kérdést. Azt a választ 

kaptam, hogy a hulladék nem az úton, hanem a magánszemély területén van ledepózva és 

nem marad ott el fogják vinni. 
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Hínervádli Erzsébet: Ne kerülgessük a témát János. Én is megnéztem a helyet. Kiss Attila 

földjénél van az a sok szemét. Kíváncsi vagyok mi lesz a sorsa. 

S ha már nálam a szó, 2015 óta jelentgetem, hogy a házunk előtt lévő úton az aknafedél 

csattog. Nagy Imrénével is beszéltem Kálban csak ígéreteket kaptam, de nem történik semmi. 

mindenki a másikra mutogat. 

 

Wingendorf János: A problémákat le kell írni, Én továbbítom. Legutóbb augusztus 30.-ig 

kellett leadni a hibalistát. 

 

Hínervádli Erzsébet: 2016-ban befejeződött a beruházás, azóta sem történt meg a lakosság 

felé az elszámolás. 

 

Wingendorf János: Ezzel a kérdéssel Nagynéhoz kell menni. Szó volt arról, hogy majd a 

községeknek osztanak vissza pénzt és abból utakat lehet felújítani, de közben a pénz 

elfogyott. 

 

Herman István: Elmondhatom, hogy nem kis szerepem van abban, hogy ez a 4,3 milliárd 

forintos beruházás itt megvalósulhatott. Olyan beruházás még nem volt, ahol hibák ne 

adódtak volna. Azért van a garancia, hogy azokat a kivitelező kijavítsa. Az elszámolást pedig 

ki kell kényszeríteni. 

 

Hínervádli Erzsébet: Az Árpád úton nem hallani a hangos hirdetést. 

 

Birgenstok István: Érdekes, Én is arra lakom és Én hallom. 

 

Herman István: Ennek könnyű a végére járni. Járják körbe a falut és hirdessenek, könnyen 

ellenőrizhető kinek van igaza. 

 

Hínervádli Erzsébet: Sokan nem művelik a kertjüket, száll a gyommag minden felé. Egyre 

többen náthásak is emiatt, allergiások. 

 

Gulyás Imre: Ha ilyen jut tudomására, felkeresi a tulajdonost és előbb szóban, ha nem használ 

írásban szólítja fel. Ha nem használ akkor jöhet a bírság. 

 

Wingendorf János: A szennyvíz beruházás bonyolításában résztvevők jutalmat kaptak. Ezt 

minden polgármester megszavazta, csak Ő nem. 

 

Fuzik Mihályn: Pedig bizonyára munkaidőben végezték ezt a munkát, akkor pedig jutalom 

nem járt volna. 

 

Hínervádli Erzsébet: Azt sem hiszem el, hogy ez ellen a kőszállító kamion forgalom ellen 

nem lehet tenni semmit! 
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Wingendorf János: Nem igaz, hogy nem próbáltunk tenni ellene. Régebben még félpályás 

útlezárás is volt. Többször felmerült, hogy Verpeléten megépül az átrakó. Most is ezzel 

biztatnak bennünket. 

 

Ha nincs több kérdés, megköszönöm a részvételt, a közmeghallgatást bezárom. 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

   Wingendorf János  Gulyás Imre 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

 


