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Aldebrő község Képviselő-testülete 

 

2018. október 25.-én megtartott nyilvános üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

Rendelet száma: Tárgya: 

 

7/2018.(X.26.)  A 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) 

rendelete módosításáról. 

 

 

Határozat száma: Tárgya: 

 

118/2018.(X.25.) Az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadása 

119/2018.(X.25.) Közkönyvelői programban való részvételről 

120/2018.(X.25.) Árpád út 112 megvásárlása 

121/2018.(X.25.) Árpád út 112 bérbeadása 

122/2018.(X.25.) Árpád út 17 megvásárlása 

123/2018.(X.25.) Árpád út 17 bérbeadása 

124/2018.(X.25.) Megállapodás a Mátrai Erőművel külterületi 

ingatlanok hasznostásáról 

125/2018.(X.25.) Romos ingatlanok tulajdonosai elleni fellépésről 

126/2018.(X.25.) DIGI hálózatfejlesztés támogatása 

127/2018.(X.25.) Horgásztanya bérlési díjak meghatározása 

128/2018.(X.25.) Haltelepítés támogatása 

129/2018.(X.25.) Fakivágás a Horgásztavaknál 

130/2018.(X.25.) Haltelepítés támogatása 

131/2018.(X.25.) Piac pályázat közbeszerzési szakértő kiválasztása 

130/2018.(X.25.) Mezei út felújítási pályázat közbeszerzési szakértő 

kiválasztása 

132/2018.(X.25.) Piac pályázat projekt menedzser kiválasztása 

133/2018.(X.25.) Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 2018-

2023 

134/2018.(X.25.) Kerékpárút projekt egyedi közbeszerzési 

szabályzatának módosítása 

135/2018.(X.25.) Adventi koncert megrendezésének támogatása 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. október 25.-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 képviselők és Hínervádli Erzsébet képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Dudás Lászlóné könyvelő, Gál Zsuzsanna 

gazdálkodási ügyviteli alkalmazott, Gyetvai Józsefné házipénztár kezelő, Fűkő László Aldebrői 

polgárőr egyesület elnöke, Gulyás Imre jegyző,  

 

Wingendorf János: Szeretettel köszöntöm a képviselő- testületi ülésen megjelenteket, külön 

köszöntem Dudás Lászlónét a Profit Bástya Kft könyvelő iroda vezetőjét. Megállapítom, hogy 

az öt fős testületből öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyaljuk.  

 

1.) Aldebrő Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

2.) Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

3.) Döntés a megtekintett ingatlanok esetleges megvásárlásáról 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

4.) Döntés a Mátrai Erőmű jelzálog kéréséről 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

5.) Elhanyagolt, romos ingatlanokkal kapcsolatos lehetőségek, tennivalók megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző 

6.) Javaslat közterület használat szabályozására 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

7.) Egyebek 

7.1.) DIGI Kft kérelme légkábel vezeték elhelyezése villanyoszlopokra 

7.2.) Horgásztanya használati díjainak emelése 

7.3.) Magyar Falu Program ismertetése 

7.4.) Közkönyvelési megállapodás megkötése a Magyar Államkincstárral 

7.5.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

 

Hínervádli Erzsébet: Ezzel nem értek egyet. Írásban megküldtem mindenkinek a napirendi 

javaslataimat, ragaszkodom hozzá, hogy azokat is tárgyaljuk. 

 

Wingendorf János: Azt hiszem, írásba megválaszoltam, hogy miért nem javaslom, most az 

általad kért napirendeket tárgyalni. Ezt is megkapta mindenki. Erről nem nyitok vitát. A 

meghívóban szereplő napirendeket kérem megszavazni. 

 



A napirendi javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

elfogadta. 

 

Hínervádli Erzsébet: A jegyzőtől kérdezem, ez így törvényes? 

 

Gulyás Imre: A válaszom, igen. Az SZMSZ is azt tartalmazza, hogy a napirendről vita nélkül 

határoz a testület. 

 

Hínervádli Erzsébet: Jó, ennek még utána nézek. 

 

Wingendorf János: Térjünk rá az első napirendi pontunk tárgyalására. 

 

Bejelentem, hogy – immár hagyományosan – az ülésről hangfelvétel készül. 

 

1.) Aldebrő Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 
 

Wingendorf János: Mindenki előtt ismert, hogy milyen nehézségeink vannak a gazdálkodás 

területén. Úgy néz ki lassan rendeződnek a dolgaink. A Profit Bástya elkészítette az 

előterjesztéseket, azt mindenki időben megkapta. Át is adom a szót Dudás Lászlónénak. 

 

Dudás Lászlóné: Köszöntöm a megjelenteket, ilyen körben még nem volt alkalmunk találkozni. 

Köszönjük a könyvelési megbízást. Ahogy a Polgármester Úr is mondta, számos nehézséggel 

találtuk magunkat szembe és még mindig van mit helyre tenni, de jó úton haladunk. Ezek a 

nehézségek máshol is jelen vannak, nem csak a megyében országosan is. Az ASP rendszer 

bevezetése, nagy változásokat hozott ezen a területen. Az önkormányzatok egyre nehezebben 

találnak felkészült könyvelőket. Mi is ezért jelentünk meg ezen a piacon, mert igény jelentkezett 

az önkormányzatok részéről. Most összeállt egy anyag, de a költségvetést még kell ez évben 

módosítani ez már most is látszik. Ennyit kívántam elmondani, szívesen válaszolok kérdésekre. 

 

Ezt követően Hínervádli Erzsébet és Uzelman Zoltán tett fel kérdéseket, melyeket Dudás 

Lászlóné megválaszolt. Az egyes költségvetési tételek részletezését, ha igénylik, megküldjük 

részletesen. 

 

Wingendorf János: Ha nincs több kérdés, szavazásra teszem fel a költségvetési rendeletünk 

módosítását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal 

elfogadta a 7/2018.(X.26.) rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.14.) rendelete módosításáról. 

 
2.) Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Kérdezem, ki fogadja el az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót? 



 

A tájékoztatót a képviselő- testület 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

118/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatót. 

 

Gulyás Imre: Bár az egyebek napirend 7.4. pontjában szerepel, de idevágó téma, hogy a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatója, megkeresett bennünket, hogy vegyünk részt egy 

kísérleti programban. Ennek keretében az úgynevezett közkönyvelői rendszert alakítanák ki. Ez 

egy lényegében visszautasíthatatlan ajánlat. Hogy miért azt nem kell ecsetelnem, pedig az ASP 

bevezetését is a kicsikkel kezdték, pont ott, ahol sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem 

voltak adottak. A projekt négy megyét és megyénkként 10-14 települést érintene. Ezért 

javaslom, hozzon határozatot a képviselő- testület arról, hogy amennyiben a kísérleti projekt 

beindításáról dönt a Kormány, Aldebrő kinyilvánítja csatlakozását. 

 

Uzelman Zoltán: A másik két önkormányzat is csatlakozik? Ha még nincs döntés, miért kell 

most döntenünk? 

 

Gulyás Imre: Az olyan önkormányzatok, amelyek közös hivatalt működtetnek, mindnek 

csatlakoznia kell. Tófalu és Kápolna csatlakozni fog. Ha lesz kormánydöntés, kérni fogják a 

testületi határozatot. Ne kelljen emiatt rendkívüli ülést tartani.  

 

Wingendorf János: Igazából nincs választási lehetőségünk, szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselők 5 igen szavazattal elfogadták. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

119/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy amennyiben a Kormány beindítja a 

közkönyvelői kísérleti programot, abban részt vesz. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről kötendő 

megállapodást a Magyar Államkincstár Heves Megyei 

Igazgatójával aláírja. 

 

3.) Döntés a megtekintett ingatlanok esetleges megvásárlásáról 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Az ülés előtt megnéztünk három ingatlant. Kezdjük az Árpád út 112.-vel. 

Balatoni Máté lenne a majdani bérlő. majd vevő. Az ár 3,5 millió forint. Máté édesapja, Balatoni 

Tibor részt vett a községi szoborpark faragásánál, a harangláb készítésénél.  

 

Hínervádli Erzsébet: Sokallom az árat. Azzal se értek egyet, hogy az eladó és a bérlő egyeztet, 

nem az önkormányzat.  
 



Uzelman Zoltán: A Vörösmarty úti ház is elkelt. Lehet venni közvetlenül is házat Aldebrőn. 

Miért vesz az önkormányzat most kettőt is? 

 

Wingendorf János: Az okokról már sokat beszéltünk, nem ismétlem. Egyébként lassan 

elfogynak az eladó házak. Valóban kell el közvetlenül is ház és költöznek ide fiatalok és ez jó 

a falunak. Jövőre már Én sem tervezek házvételt, tartalékolni kell a beruházásaink önerejének 

biztosítására. Ki ért egyet a vétellel? Név szerint kérem szavazni. 

 

 Birgenstok István  igen 

 Bódis Béla igen 

 Hínervádli Erzsébet nem 

 Uzelman Zoltán tartózkodás 

 Wingendorf János igen 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

120/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megvásárolja az Aldebrő, Árpád út. 112. szám alatti 

ingatlant, melynek helyrajzi számai: 3, 4, 5, 6/1 és 6/2 

 

Az eladók: Nagy Sándorné (sz: Bajnok Julianna, sz: 

1960. an: Kovács Julianna)  

1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa utca 

12. III/1 

 

 Nagy Attila (sz: Nagy Attila, sz: 1993. an: 

Bajnok Julianna)  

 2193 Galgahévíz, Dobó István utca 65.  

 

Az ingatlan vételára: 3.500.000 Ft – azaz 

hárommillió- ötszázezer forint. 

 

A képviselő- testület felhatalmazza a 

polgármestert az adás- vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Javaslom az ingatlan bérlőjének Balatoni Mátét kijelölni. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

121/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

bérbe adja az Aldebrő, Árpád út. 112. szám alatti 

ingatlant, Balatoni Máté 3385 Tiszanána, Csokonai 

Vitéz Mihály út. 108. alatti lakosnak 

   



 

A szerződés időtartama: 2018.12.01. – 2021.12.31. 

 

Az ingatlan megvásárlási ára: 3.700.000 Ft – azaz 

hárommillió- hétszázezer forint-. 

 

Havi törlesztési díj: 50.000 Ft – azaz ötvenezer forint-. 

 

Wingendorf János: Kérem döntsünk az Árpád út. 17. szám alatti ház megvételéről. Az ára 3 

millió forint. Kérem név szerint szavazzunk- 

 

 Birgenstok István  igen 

 Bódis Béla igen 

 Hínervádli Erzsébet tartózkodás 

 Uzelman Zoltán tartózkodás 

 Wingendorf János igen 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

122/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

megvásárolja az Aldebrő, Árpád út. 17. szám alatti 

ingatlant, melynek helyrajzi száma: 538. 

 

Az eladó: György Sándorné (sz: Kovács Györgyi, sz: 

Gyöngyös, 1969.01.03. an: Tippanócz 

Erzsébet) 3352 Feldebrő, Gyóni Géza utca 

8. 

 

Az ingatlan vételára: 3.000.000 Ft – azaz 

hárommillió forint. 

 

A képviselő- testület felhatalmazza a 

polgármestert az adás- vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Javaslom a bérbeadást Radványi Péter Jánosnak. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

123/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

bérbe adja az Aldebrő, Árpád út. 112. szám alatti 

ingatlant, Radványi Péter János 3352 Feldebrő, Jókai 

Mór út 21.  alatti lakosnak 

   

A szerződés időtartama: 2018.12.01. – 2021.12.31. 

 



Az ingatlan megvásárlási ára: 3.700.000 Ft – azaz 

hárommillió- hétszázezer forint-. 

 

Havi törlesztési díj: 50.000 Ft – azaz ötvenezer forint-. 

 

Wingendorf János: Térjünk át a harmadik vásárlásra. Ez az Iskola út 2/1 szám alatti telekkel. A 

térség csapadékvíz elvezetésének megoldásához nagy szükségünk lenne erre a telekre. Ezen 

keresztül lehet megközelíteni a Kígyós patak oldalában lévő csappantyút. Voltam egy 

konferencián, ahol a Magyar Falvak programot ismertették. Lehetőség nyílik majd szolgálati 

lakások építésére is. Ez a telek erre is megfelelő lehetne. Az ár most 750.000 forint, emlékszünk 

volt már 1 millió is. Ezt is soknak tartom. 

 

Hínervádli Erzsébet: A vízelvezetés miatt meg kell vennünk, de alkudnunk kellene. 

 

Wingendorf János: Füzesabonyi a tulajdonos, az ottani árakhoz viszonyít. 

 

Uzelman Zoltán: Tegyünk ajánlatot 500 ezer forintra és majd meglátjuk. Nagyon sokat kér érte. 

 

Bódis Béla: Én megadnám a 700 ezer forintot. Szükségünk van a telekre. 

 

Wingendorf János: Mindezek alapján tárgyalok az eladóval és a következő ülésen döntsünk. 

 
4.) Döntés a Mátrai Erőmű jelzálog kéréséről 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Kéréssel fordult hozzánk a Mátrai Erőmű. Az önkormányzat tulajdonában 

álló …. hrsz-ú ingatlan esetében jelzálog bejegyzéshez kéri hozzájáruló nyilatkozatunkat. Nem 

kétséges, hogy majd a későbbiekben ezt bányaművelésbe kívánják vonni. A nyilatkozat 

kiadását támogatom. Emlékeztetek rá, hogy jelenlegi működésünket lényegében az iparűzési 

adó biztosítja, mely döntően innen származik. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.   

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

124/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

eleget téve a Mátrai Erőmű Zrt kérésének, hozzájárulását 

adja az önkormányzat tulajdonát képező 0132/1 helyrajzi 

számú 5684 m2 és a 0131/4 helyrajzi számú 1152 m2 

ingatlanok használatára vonatkozó hasznosítási 

elképzelésekkel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására. 

 
5.) Elhanyagolt, romos ingatlanokkal kapcsolatos lehetőségek, tennivalók megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Ismertet egy újságcikket, mely szerint Recsken elbontják a 

„szellemházakat”. Már korábban is közöltem, szükségesnek tartok egy olyan rendeletet, amely 

alapján fel lehet szólítani, vagy akár meg is lehet büntetni, aki elhanyagolja az ingatlanát és 

felszólításra sem csinál semmit. Hogy fog kinézni a falu, ha nem tehetünk ez ellen? 



 

Hínervádli Erzsébet: Mi van akkor, ha azért nem bontja el, mert arra sincs pénze. Ilyenkor 

igazságtalan a büntetés és egyébként azt sem fogja megfizetni. 

 

Wingendorf János: Akkor ajánlja fel bontásra, vagy adja el. 

 

Gulyás Imre: Ismerteti a jelenlegi eljárás rendet. Az elhanyagolt ingatlan tulajdonosát szóban, 

majd írásban felszólítja az állagmegóvásra. Általában nem történik semmi. Ekkor fotókkal 

ellátott beadványt küld az Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának, akik 

kötelezési eljárást folytatnak le és elrendelik az épület bontását. Általában nem történik semmi. 

Ekkor új bontási határidőt tűznek ki. Általában nem történik semmi. Ezt követően végrehajtási 

bírságot szabnak ki. Általában nem történik semmi, csak az aktában sokasodnak az iratok. 

Ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy ezeket az ingatlanokat nagy összegű – az ingatlan értékét 

többszöröse meghaladó – banki jelzálog terheli. Egyetért azzal, hogy a problémát jogilag 

kezelni kellene, de nem biztos, hogy ezt önkormányzati rendelettel lehetne megoldani. 

 

Wingendorf János: Továbbra is javaslom ilyen tárgyú rendelet meghozatalát. Ne mondják az 

emberek, hogy meg sem próbáltunk tenni ez ellen. 

 

Hínervádli Erzsébet: Továbbra is ellenzem. 

 

Wingendorf János: Ragaszkodom a javaslatomhoz, aki egyetért szavazzunk! 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

125/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

utasítja a jegyzőt, hogy készítse rendelet tervezetet az 

ingatlanukat elhanyagoló tulajdonosokkal szembeni 

fellépés lehetőségéről. 

 

Felelős: Gulyás Imre jegyző 

Határidő: következő testületi ülés időpontja 

 

6.) Javaslat közterület használat szabályozására 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre: Megbízást kaptam egy közterület használat szabályait tartalmazó rendelet tervezet 

elkészítésére. Ennek eleget tettem, a tervezetet mindenkinek megküldtem. Nem titkolom a 

tervezet összeállításakor, megnéztem az önkormányzati jogtár oldalon lévő hasonló tárgyú 

rendeleteket és ezek alapul vételével készült az előterjesztés. Magam nem vagyok híve a sok 

rendeletnek. Minden rendelet annyit ér, amennyit végre lehet hajtani belőle. Aldebrőn 

rendszerető emberek élnek, sajnos egy két kivétel mindig akad, de az Ő esetükben egyedi úton 

is rendezni lehet a problémát. A tervezet nagyon átfogó, ezért javaslom, hogy több fordulóban 

tárgyalják, vagy vessék el.  

 

Wingendorf János: Szerintem igenis legyen rendelet, mert sokan felszólítás ellenére is 

közterületen tartják az építési anyagokat. Ezzel elcsúfítják a falut, akadályozzák a gyalogos 

közlekedést. Azzal egyetértek, hogy most ne döntsünk. 



 

Gulyás Imre: Tisztelettel kérem, hogy akinek javaslata, észrevétele van a rendelet tervezettel 

kapcsolatban azt e-mailben az ülés előtt szíveskedjenek megküldeni részemre. 

 

7.) Egyebek 

7.1.) DIGI Kft kérelme légkábel vezeték elhelyezése villanyoszlopokra 

 

Wingendorf János: A DIGI Kábel Kft levelét mindenki megkapta. Javaslom támogassuk a 

kérésüket. A lakosoknak csak jó, ha több internetes szolgáltató van a településen. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta.  

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

126/2018. (X.25.) KT. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

támogatja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 

Gyöngyös Róbert Károly út. 2/4 által Aldebrő 

községben megvalósítandó szélessávú internet, valamint 

kábeltelevíziós hálózatfejlesztését. 

Az önkormányzat a beruházás megvalósításához 

szükséges útkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 

megadja. 

 

 

7.2.) Horgásztanya használati díjainak emelése 

 

Wingendorf János: A Horgásztanya használati díjainak emeléséről Én döntöttem korábban. 

 

Hínervádli Erzsébet: Miért nem tudtam Én erről? Egy ott szállást foglaló családtól értesültem 

erről és megmondom, megdöbbentett a dolog. Megnéztem a helyet és ott se rend tisztaság nem 

volt pedig ez minimális követelmény. 

 

Uzelman Zoltán: Egerben s Csillagtúra panzióban 3.000 Ft a szállásdíj egy napra. Nem lehet 

összevetni a mi Horgásztanyánkkal. 

 

Fűkő László: Itt alapvetően abban van a tévedés, hogy a Horgásztanyán nem szálláshely 

szolgáltatás történik. Nem arra használják. Itt elsősorban terembérletről beszélhetünk. Névnapi, 

születésnapi, vagy baráti összejövetelek céljára szokták igénybe venni. Igaz, van lehetőség arra, 

hogy aki mondjuk ittasan nem akar autót vezetni, ott is aludhat 

 

Nagyné Balogh Irén: Én felek a rendért és elmondom, hogy vannak visszatérő vendégeink. 

Tudják hová jönnek és elfogadják a körülményeket, mert szép a környék, lehet horgászni, 

csendben pihenni. Az árakat nálam nem kifogásolta senki. 

 

Wingendorf János: Mindenki tudja, hogy a Horgásztanya nem szálloda, nem is akarom, hogy 

az legyen. Legyen olyan hely, ahol elsősorban a helyiek összejöhetnek baráti beszélgetésre, 

kikapcsolódásra. A díjak szerintem, csak részben fedezik a fenntartási költségeket. Ne felejtsük 

el, már így is milliókat költöttünk a felújításra és még nem végeztünk mindennel. Nálam ezért 

nem reklamált még senki. Aki sokalja az árat, vagy kifogásolja a körülményeket menjen 



máshová, a foglalási naptár szinte mindig tele van. Kérem fogadjuk el a bérleti díjakat az 

általam javasoltak szerint. 

 

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

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

127/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete A 

Horgásztanya bérlési díjait illető polgármesteri döntést az 

alábbiak szerint megerősíti: 

3.000 Ft/fő/ éjszaka, 

vagy 15.000 Ft/ alkalom/10 főig 

(pl. szombattól vasárnapig, vagy péntektől szombatig, 

vagyis egy éjszakára.) 

10 fő fölött ugyanez 16.000 Ft.  

Kulcsátadáskor fizetendő 10.000 Ft kaució, ami a 

végelszámolásba beszámításra kerül. Ha minden 

rendben, akkor csak a fennmaradó összeget kell 

megfizetni, ha valamilyen kár keletkezik, akkor azt 

helyre kell hozni, vagy megtéríteni. 

 

Wingendorf János: Az Aldebrői Sporthorgász Egyesülettől kaptunk két levelet. Az egyikben 

100.000 forint támogatás kérnek haltelepítésre. A másikban a Horgásztavaknál lévő vízparti 

fák kivágásának támogatását kérik, mivel a vízbe hulló és ott elrothadó falevelek rontják a 

vízminőséget és halpusztulást okozhatnak. Javaslom, min a két kérés támogatását. 

 

A képviselő- testület mind a két kérést 5 igen szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

128/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 

Aldebrői Sporthorgász Egyesületet haltelepítésre 100.000 

Ft – azaz egyszázezer forint – támogatásban részesíti. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

129/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja az Aldebrői Sporthorgász Egyesület kérelmét 

mely szerint a horgásztavak vízparti fáit ki kell vágni, 

mivel a vízbe hulló falevelek rontják a vízminőséget és 

halpusztulást okozhatnak. 

 

7.3.) Magyar Falu Program ismertetése 

 

Wingendorf János: A közelmúltban Hajdúszoboszlón vettem részt egy TÖOSZ által 

polgármestereknek szervezett fórumon. Ott kormányzati vezetők ismertették a jövőben 

indítandó Magyar Faluprogramot. Ebben például egyik cél a romos házak ügyének rendezése. 

Úgy hiszem, mi ebben az ügyben a felvásárlásokkal és bérbeadásokkal sokat tettünk a faluért. 

A jövőben változtatni szeretnék és járda és útépítésekre, valamint a vízelvezetés megoldására 

kívánok nagyobb súlyt fektetni. Az Egészségházat is rendbe kell tenni. Lehetőség nyílik 



nagyobb értékű gépbeszerzésekre. Lesz falusi CSOK és még számos falufejlesztési 

elképzelésről kaptunk tájékoztatást. Amint a részletekről is lehet tudni, tájékoztatni foglak 

benneteket. 

 

7.5.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

Wingendorf János: A piac pályázat és a mezei út és gépbeszerzési pályázatok esetében 

közbeszerzési eljárások lefolytatására válik szükségessé. Mind a két esetben kértünk 3-3 

ajánlatot. Ezeket mindenki megkapta. Javaslom, hogy mind a két esetben a legalacsonyabb árat 

ajánlót fogadjuk el. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta. 

 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

130/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

elnevezésű VP6-7.-2.-1.-7-4-1.3-17. kódszámú projekt 

közbeszerzési eljárás során teljeskörű közbeszerzési 

lebonyolítási és szakértői feladatok ellátásával – három 

felkért ajánlattevő közül – a Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 

Eger, Barkóczi út. 13. I/2 ) bízza meg. 

 

Az irodát képviseli: Dr. Szilvási Dénes ügyvéd 

 

Az ajánlati ár: A 131/2018.(X.25.) határozatba szereplő 

beruházási projekttel együttesen: 550.000 Ft + ÁFA 

 

Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

131/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6.-7.-2.-1.-

7.4.1.2.-16 kódszámú projekt közbeszerzési eljárás során 

teljeskörű közbeszerzési lebonyolítási és szakértői 

feladatok ellátásával – három felkért ajánlattevő közül – a 

Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Barkóczi út. 13. I/2 ) 

bízza meg. 

 

Az irodát képviseli: Dr. Szilvási Dénes ügyvéd 

 

Az ajánlati ár: A 130/2018.(X.25.) határozatba szereplő 

beruházási projekttel együttesen: 550.000 Ft + ÁFA 

 



Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Wingendorf János: A piac pályázatnál szükség van projekt menedzser alkalmazására. Erre is 

kértünk három árajánlatot. Itt is a legalacsonyabb árat ajánlót ajánlatát fogadjuk el. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

132/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

elnevezésű VP6-7.-2.-1.-7-4-1.3-17. kódszámú projekt  

eljárás megvalósítása során a projekt menedzseri 

feladatok ellátásával – három felkért ajánlattevő közül – a 

Füzesabonyi Média Kft. – 3390 Füzesabony, Rákóczi út. 

50. – t bízza meg. 

 

A Kft-t képviseli: Molnárné Simon Edit 

 

Ajánlati ár: Nettó 1.270.000 Ft + 342.900 Ft ÁFA 

összesen: 1.612.900 Ft – azaz egymillió-

hatszáztizenkettőezer-kilencszáz forint. 

 

Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Wingendorf János: Átadom a szót a Jegyző Úrnak. Kérem ismertessen két előterjesztést. 

 

Gulyás Imre: Már volt arról, hogy az öt évre készült Helyi Esélyegyenlőségi Program 

érvényessége lejár. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok Urbánné Kovács Jusztinát 

bízták meg az új szabályzatok elkészítésével. Itt természetesen nem kellett teljesen újat írni, 

hanem a váltázásokat átvezetni. Jusztina ezt elvégezte, az anyagot mindenki megkapta. Kérem, 

ha van módosítási javaslat tegyék meg. Később is lehet majd módosítani. Felhívom a figyelmet, 

hogy ezen program léte feltétele a UNIÓ-s pályázatoknak.  

 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

Wingendorf János: Javaslom, Aldebrő 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

133/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja Aldebrő község 2018-2023 közötti időszakra 

vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját. 

 

Gulyás Imre: A kerékpárút projektre vonatkozó egyedi közbeszerzési szabályzatot módosítani 

kell, mert változott az az ide vonatkozó jogszabályi környezet. A szabályzatot – a módosítását 



és az új egységes szerkezetűt – mindenki megkapta. 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslom a módosítás és az egységes szerkezetű 

közbeszerzési szabályzat elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

134/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a Tarna- menti Kerékpárút Konzorcium által 

megvalósítandó – a TOP -3.1.1. „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” pályázathoz – kapcsolódó 

közbeszerzések közbeszerzési szabályzatának 

módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. 

Határidő: értelen szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Megkeresett Kiss Róbert munkavédelmi és tűzvédelmi szakember, hogy 

havi 30.000 Ft-ért elvállalja az önkormányzat és intézményei esetében a munka- és tűzvédelmi 

szakértői feladatok ellátását. Ezt kicsit soknak találom. Időközben kiderült, hogy Fűkő László 

is rendelkezik ilyen képesítéssel és Ő ingyen vállalja ezen feladat ellátását. 

 

Fűkő László: Bemutatom a felsőfokú biztonságvédelmi szakértői képesítést igazló oklevelem. 

 

Wingendorf János: Köszönjük a felajánlást. Van-e valakinek bejelentése? 

 

Gulyás Imre: Tájékoztatta a képviselőket a téli rezsicsökkentési felmérés helyi eredményéről, 

valamint a fúrt és ásott kutakkal kapcsolatosan kialakult helyzetről és a várható törvényi 

szabályozási változásokról. 

 

Fűkő László: Tájékoztatta a képviselőket a polgárőrség és az önkormányzat együttműködéséről 

benyújtott pályázattal kapcsolatosan eddig elért eredményekről és a további elképzelésekről. A 

jó helyi gyakorlatok bemutatásáról. 

 

Wingendorf János: December 15.-én Adventi koncert lesz – immár hagyományosan – a 

templomban. A költsége várhatóan 300.000 forint. Úgy állapodtunk meg, hogy a koncertet az 

önkormányzat, német nemzetiségi egyesület és az Aldebrőért alapítvány rendezi és a költséget 

egyenlő arányban állja. Javaslom, szavazzuk meg, hogy az önkormányzatra jutó 100.000 

forintot biztosítjuk.  

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

135/2018.(X.25.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

részt vesz a hagyományos december 15.-i Adventi 

Koncert megrendezésében, melyre 100.000 Ft – azaz 

egyszázezer forint – rendezési költséget biztosít. 
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