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Rendelet száma: Tárgya: 

 

8/2018.(XI.28.)  A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.14.) 

rendelete II. számú módosításáról. 

9/2018.(XI.28.)  A települési támogatás szabályozásáról és egyéb 

ellátásokról szóló 3/2015.(II.24.) rendelete 

módosításáról 

10/2018.(XI.28.)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

 

8/2018.(XI.28.)  A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.14.) 

rendelete II. számú módosításáról. 

 

 

 

 

Határozat száma: Tárgya: 

 

141/2018.(XI.27.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

142/2018.(XI.27.) Iskola út 2/1 megvásárlása 

143/2018.(XI.27.) Árpád út. 94. eladása 

144/2018.(XI.27.) Mezei út pályázat műszaki tartalmának 

módosítása 

145/2018.(XI.27.) Hozzájárulás Káli mentőállomás kapujának 

cseréjéhez 

146/2018.(XI.27.) Mezőőri rendelet módosítás kezdeményezése 

147/2018.(XI.27.) Árpád út 5. – 7. geodéziai felmérés megrendelése 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. november 27.-én 10.00 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, 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 II. módosítása 

Előadó: Wingendorf János polgármester,  

Előkészítő: Dudás Lászlóné könyvelő, Gulyás Imre jegyző 

2.) A települési támogatás szabályozásáról és egyéb ellátásokról szóló 3/2015.(II.24.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

3.) Elhanyagolt ingatlanok tulajdonosaival kapcsolatos fellépésről szóló rendelet tervezet 

megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

4.) Közterület használatról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

5.) 2019. évi helyi adómértékek megvitatása 

Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző 

6.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr 

7.) Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

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 II. módosítása 

Előadó: Wingendorf János polgármester,  

Előkészítő: Dudás Lászlóné könyvelő, Gulyás Imre jegyző 
 

Wingendorf János: A Profit Bástya Kft. elkészítette az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének II. számú módosítására a javaslatot.  Az anyagot mindenki megkapta. Átadom 

a szót Dudás Lászlónénak. 

 

Dudás Lászlóné: Ismertette a módosítás alapjául szolgáló tételeket. Felhívta a figyelmet, hogy 

az önkormányzati tulajdonú vízmű támogatásra nyert pályázati támogatást át kellett adni a 

szolgáltatást biztosító Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek. A költségvetésen át kell ezt vezetni, mind 

a bevételi, mind a kiadási oldalon. Emlékeztet rá, hogy írásban nem kaptak egy kérdést sem. 

 

Hínervádli Erzsébet: Az egyéb dologi kiadások mit takarnak? 

 

Dudás Lászlóné: Nehéz erre most így konkrétan válaszolni, de ha kérik a teljes könyvelési 

anyagot megküldik.  

 

Hínervádli Erzsébet: Korábban minden hónapban megkaptunk egy gazdálkodási helyzetképet. 

Tudtuk, hogy hogyan állunk. Mire mennyit fizettünk ki. 

 

Dudás Lászlóné: Ennek most sincs akadálya, megküldjük mindenkinek. Azt el tudom mondani, 

hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. A tervezett bevételek és kiadások 

időarányosam teljesülnek. A számlákat időben fizetik, nem látok problémát. 

 

Uzelman Zoltán: Mi viszont nem látunk semmit, mert a polgármester semmiről nem tájékoztat 

bennünket. A rendeletünk értelmében minden ülésen be kellene számolnia a saját hatáskörben 

vállalt költésekről. A jegyzőtől kérdezem, ez törvényes így? 

 

Gulyás Imre: Nem véletlen, hogy a polgármestereket, csak 1990-ben választották a képviselők 

maguk közül. Ezt követően a polgármestert külön választják. Ezzel növelni akarták az első 

számú vezetők mozgásterét, önállóságát. Természetesen a polgármester munkáltatója a 

képviselő- testület, de ez napi elszámolást jelent. Az ügyeket az ülések közötti időben is intézni 

kell, az élet ezt diktálja. A saját hatáskörben hozott gazdasági döntésekkel kapcsolatos 

beszámolás, kehet folyamatos, de a végső határidő a zárszámadás megtárgyalása és elfogadása. 

Ott szoktak ezek az elszámolási viták terítékre kerülni, ahol megromlik a kapcsolat a képviselő 

és a polgármester között. 

 

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

számú módosítását. 

 

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

elfogadta a 8/2018.(XI.28.) rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

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

 

2.) A települési támogatás szabályozásáról és egyéb ellátásokról szóló 3/2015.(II.24.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 



Gulyás Imre: Egyetlen módosító javaslatot sem kaptam. Magam részéről a rendelet rendkívüli 

települési támogatásra vonatkozó 12. § (4) bekezdését javaslom módosítani. Eszerint az egy 

alkalommal adható támogatás maximális összege 6.000 Ft. Az utóbbi időben a gyakorlat ezt 

10.000 Ft-ra emelte. Igazítsuk ehhez a rendeletünket. 

 

Uzelman Zoltán: Hiányolom, hogy a rendelet nem tér ki az idősek étkeztetésére. Amikor a 

Konyha zárva van, nincs meleg étel biztosítva. 

 

Gulyás Imre: Az étkeztetést a Tarnamenti Szociális Központ biztosítja, de az Aldebrői 

tagintézménye vezetőjével kell ezt egyeztetni. 

 

Wingendorf János: Ezt szerintem se az önkormányzat intézze. Nekünk a rászoruló gyermekek 

felé van ilyen ellátási kötelezettségünk. Ki ért egyet a Jegyző Úr által javasolt módosítással? 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

9/2018.(XI.28.) rendeletét a települési támogatás szabályozásáról és egyéb ellátásokról szóló 

3/2015.(II.24.) rendelete módosításáról 

 

3.) Elhanyagolt ingatlanok tulajdonosaival kapcsolatos fellépésről szóló rendelet tervezet 

megtárgyalása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Jegyző Úr elkészítette a rendeletet, azt mindenki megkapta. El tudom 

fogadni. Van-e kérdés, javaslat? 

 

Hínervádli Erzsébet: A múltkor is elmondtam, hogy aki szegénysége miatt nem tud költeni a 

házára, azt hiába büntetjük. 

 

Wingendorf János: Én meg azt mondom, valamit tennünk kell. Nem hagyhatjuk, hogy 

elhanyagolt, romos porták csúfítsák a falut.  

 

Herman István (helyi lakos): Egyetértek a Polgármester Úrral. Legyen benne a rendeletben, 

hogy ha az önkormányzatnak kell az állagmegóvást, vagy a bontást biztosítani, annak költségét 

jelzálogként be kell jegyeztetni. 

 

Wingendorf János: Támogatom a javaslatot. Ha nincs több hozzászólás, akkor a jelzálogra 

vonatkozó kiegészítéssel, javaslom a rendelet elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

10/2018.(XI.28.) rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

4.) Közterület használatról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre: Második fordulóban tárgyalja a tervezetet a képviselő- testület. Írásban egy 

észrevétel érkezett hozzám a Polgármester Úrtól. Ő kérte kivenni a mozgóárusokat a rendelet 

hatálya alól.  



 

Hínervádli Erzsébet: Én kivenném az építési konténert is. Igazságtalannak tartom, hogy azokat 

fizettessük, akik szabályosan járnak el és nem a határba hordják az építési törmeléket. Elég 

nagy költség a konténer rendelés önmagában is.  

 

Herman István: Nem értek ezzel egyet. Aki közterületet használ, az fizessen. Az elszállítási 

költséget és a közterület használat díját nem keverném össze. 

 

Wingendorf János: Kompromisszumot javaslok. Konténer esetében 10 napig ne kelljen fizetni, 

de ezt követően igen. 

 

Fűkő László: Mi a helyzet, ha valaki szőlősgazdaként közterületen tárolja a szőlős konténert? 

Ekkor se fizessen? Mi a helyzet a gépjármű tárolással? 

 

Hínervádli Erzsébet: Én nem erről beszéltem, hanem építési anyag elszállítását biztosító 

konténerről. 

 

Gulyás Imre: Úgy érzékeli, hogy döntően csak a rendelet mellékletéről folyik vita. Pedig ez egy 

nagy rendelet. Nyolc oldal, 21. §-t tartalmaz. Javasolja, hogy még egyszer figyelmesen olvassák 

el és küldjék el észrevételeiket, javaslataikat és a következő ülésen döntsenek. 

 

Wingendorf János: Rendben, akkor most lezárom a vitát. Várjuk a javaslatokat, észrevételeket, 

de a következő ülésen döntenünk kell. 

 

5.) 2019. évi helyi adómértékek megvitatása 

Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző 

 

Wingendorf János: Azért kell most az adómértékekről tárgyalnunk, mert a törvény szerint azt 

az év kezdete előtt legalább 30 nappal korábban ki kell hirdetni. Én nem javaslok semmilyen 

módosítást. Van más javaslat? (nem volt) 

Akkor szerintem térjünk a következő napirendre. 

 

6.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr 

 

Gulyás Imre: 2017-ben a Közös Konyha, 2018-ban a Közös Önkormányzati Hivatal, 2019-ben 

a közöse fenntartott Tündérkert Óvoda kerülne sorra.  

 

Wingendorf János: Ha nincs más javaslat, javaslom a terv elfogadását. 

 

A tájékoztatót a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

141/2018.(XI.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét. 

 



7.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Az Iskola út. 2/1 telket a tulajdonos legutóbb 650.000 forintra tartotta, mi 

500.000-et ajánlottunk. Az eladó legújabb ajánlata 575.000 Ft.  

 

Bódis Béla: Végül is engedett az árból, meggondolandó. A telekre szükségünk van. 

 

Birgenstok István: Ajánljunk 550000-et. Ha tényleg el akarja adni, elfogadja. 

 

Wingendorf János: Akkor név szerinti szavazásra teszem fel a kérdést. 

 

• Bódis Béla  igen 

• Birgenstok István igen 

• Hínervádli Erzsébet  igen 

• Wingendorf János igen 

• Uzelman Zoltán igen 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

142/2018.(XI.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy megvásárolja az Aldebrő 337/35 hrsz. 

alatti – 3353 Aldebrő, Iskola út. 2/1 – kivett beépítetlen 

terület ingatlant. 

 

Az ingatlan vételára: 550.000 Ft – azaz ötszázötvenezer 

forint -. 

 

Az eladó:  Molnárné Simon Edit 

Sz:  Simon Edit 

Sz:  1958 

An:  Tasi Julianna 

Cím:  3390 Füzesabony, Felszabadulás út 28/A 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Az Árpád út. 94 szám alatti telket eladtuk a 76/2018.(VII.06.) határozattal 

Tóth Tamás 3353 Aldebrő Árpád út. 94. szám alatti lakosnak. A vevő a 300.000 Ft-os vételárat, 

részletekben vállalta megfizetni. Eddig megfizetett 260.000 forintot. Amennyiben megfizeti az 

utolsó 40.000 Ft-ot, hozzájárulunk a tulajdonjog átírásához. Gondolom, ezzel mindenki 

egyetért? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta. 

 

 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

143/2018.(XI.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

76/2018.(VII.06.) számú határozata értelmében – 

amennyiben Tóth Tamás 3353 Aldebrő, Árpád út. 92. 

szám alatti lakos megfizeti az utolsó 40.000 Ft-os 

részletet – úgy az önkormányzat hozzájárul az általa 

megvásárolt Aldebrő 37. hrsz.  – „kivett lakóház, udvar” 

ingatlan – 3353 Aldebrő, Árpád út 94 – tulajdonjogának 

átírásához. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat 

aláíráshoz. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: A külterületi út pályázatunkkal kapcsolatban felmerült, hogy ha már utat 

csinálunk akkor az olyan legyen, hogy megfeleljen a nívósabb követelményeknek. 

Érdeklődtünk és azt a választ kaptuk, hogy a műszaki tartalom minőségének változtatására van 

lehetőség, de ha költség növekmény keletkezik, akkor azt nekünk kell állni. Az eredeti 

elképzelés szerint makadámút épülne, ami esős, sáros időben nem a legjobb. Ezért kapjon az út 

aszfalt borítást. Ez 11 millió forintos költség növekedéssel járna. De ezzel hosszú évekre 

megoldanánk a problémát.  

 

Uzelman Zoltán: Egyszer már ezt megszavaztuk. Nem értem miért kell erről dönteni újból. 

 

Gulyás Imre: Nem erről szólt a múltkori döntés, hanem arról, hogy – mivel az önkormányzat 

tulajdonába került a 485/1 hrsz. alatti ingatlan, így most már megépülhet az azt átszelő 

útszakasz is. Most arról kell dönteni, hogy maradjon az eredeti makadámút, vagy növeljék a 

műszaki színvonalat aszfalt borítású útra. 

 

Wingendorf János: Igen, erről van szó. Ki támogatja? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

144/2018.(XI.27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy a VP-7.-2-1-7.4.1.2.-16 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

pályázat műszaki tartalmát a következőképpen bővíti: 

 

Irtás, föld- és sziklamunka:  br. 4 573 420 Ft 

Makadámburkolat készítés:  br. 3 147 520 Ft 

Aszfalt borítás készítése:  br. 11 000.000 Ft 

 

Módosított összes költség:  br. 18 720 940 Ft 



 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

végrehajtása, megvalósítása során a módisított műszaki 

tartalomnak megfelelően járjon el. 

 

Gulyás Imre: Morvai János Kál polgármestere és Szalóki Péter Kápolna alpolgármestere egy 

kéréssel fordult a Káli mentőállomás által ellátott településekhez. Az állomás garázskapuját ki 

kell cserélni. Ennek költsége 1,5 millió forint. A költségeket lakosság arányosan kellene 

összeadni. Ez Aldebrő esetében 102.000 Ft. Kápolna és Tófalu képviselő már megszavazták.  

 

Wingendorf János: Javaslom, mi is járuljunk hozzá. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

145/2018. (XI. 27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

támogatja a Káli mentőállomás kapujának cseréjét. Az 

ehhez lakosság arányosan szükséges összeget – 102.000 

Ft – azaz egyszázkétezer forintot – biztosítja. 

 

Wingendorf János: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a Polgárőrség országos 

pályázaton I. helyezést és 1,2 millió forintos támogatást ért el. Megköszönöm Fűkő László 

elnöknek a pályázat, valamint Fűkő Renátának a pályázati prezentáció elkészítését. Az országos 

döntő négy csapata között a prezentáció színvonala döntött. 

 

Fűkő László: Én is megköszönöm valamennyi közreműködő munkáját. A prezentáció valóban 

a miénk volt a legjobb, de az is döntő volt, hogy Aldebrőnek van jövőképe, amit plasztikusan 

ki is tudott fejezni. 

 

Wingendorf János: November 4.-én Lefler Imréné oklevél elismerésben részesült a 

Földművelésügyi Minisztériumban, a gondozott kertjéért. 

 

Wingendorf János: Herman István és a Szent György Lovagrend 199 blézert és 280 pár női 

adományozott a falunak. Köszönjük szépen. 

 

Wingendorf János: a Kroch házaspár adománygyűjtését támogattuk, Én nem veszek részt az 

adományok szétosztásában. 

 

Birgenstok István: Javaslom a mezőőri rendeletünk módosítását. Fél hektár alatt ne kelljen 

fizetni. Ilyen esetekben a beszedett díj kisebb, mint a levelezési ráfordítás. Ráadásul sok olyan 

pár négyzetméteres terület van, amelyről a gazdája azt sem tudja hol van. Ez mindenkinek 

felesleges bosszúság. 

 

Wingendorf János: Támogatom, bízzuk meg a jegyzőt a módosító rendelet elkészítésével. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület 

146/2018. (XI. 27.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

megbízza a jegyzőt, hogy készítsen módosító rendeletet 

a mezőőri járadékkal kapcsolatban 

 

Fűkő László: Néhány szót szeretnék szólni a Polgárőrségünk működéséről, annak anyagi 

hátteréről. Mára az aktív létszám jelentősen lecsökkent. Ezért is igyekszünk nyitni a fiatalok 

felé, de például két ifjú polgárőr felszerelése 40.000 Ft-ba, 7 db. jelvény beszerzése 8.000 Ft-

ba kerül. Az éves működési költségünk 700.000 forint körül van. Ez az önkormányzati és az 

OPSZ pályázati támogatásából áll össze. A két autó fenntartása, ha műszakiztatni kell akkor 

175.000 forint, ha egy métert sem mentek. Köszönjük, hogy megkaptuk a régi 

Takarékszövetkezet épületét, ennek berendezése a mi céljainkra 500.000 forint.  Most ugye 

elnyertünk 1,2 millió forintot, de ezt nem akármire költhetjük, hanem amit az adományozó 

meghatározott. Mindezt nem panaszkodásképpen mondom, sőt ismét megköszönöm az 

önkormányzat segítségét. Ezért cserébe mi is segítünk abban, hogy a közbiztonság olyan legyen 

amilyen. (A Tarna mentén a legjobb.) Segítünk az orvos asszisztensnek a beteglátogatáskor. 

Természetesen ott vagyunk valamennyi községi rendezvény biztosításánál. Újabb fiatalokat 

akarunk bevonni a munkába. 

 

(Dobi Attila megérkezett.) 

 

Wingendorf János: Megköszönöm Fűkő László Úrnak a tájékoztatást. Köszöntöm körünkben 

Dobi Attila mérnök Urat. November 24.-é tartottunk lakossági fórumot a vízelvezetéssel, 

kerékpárút, járda és útépítéssel kapcsolatban. Megkértem Mérnök Urat, hogy az ott 

elhangzottak megvalósíthatóságával kapcsolatban viszgálódjon és tájékoztasson bennünket. Át 

is adom a szót. 

 

Dobi Attila: Elsősorban a József Attila út és Vörösmarty út helyzetét vizsgáltam.  A József 

Attila úton minden fát ki kellene vágni. El kell dönteni, hogy kerékpárút vagy járda legyen. A 

KRESZ bizonyos esetekben engedi járdán a kerékpározást, de erre tervezni nem nagyon lehet. 

Sokan kötődnek a fákhoz is. Az az elején kellett volna tisztázni, hogy olyan megoldás, amely 

mindenkinek megfelel soha nem lesz. Az ebből eredő konfliktusokat az önkormányzatnak kell 

felvállalni. Én mint szakember, abban tudom segíteni Önöket, hogy a lehetséges megoldási 

alternatívákat felvázoljam, esetleg ajánlatot tegyek a legjobb műszaki megoldásra, de dönteni 

a képviselő- testületnek kell. 

Ez esetbe az engedélyezési eljárás a városi jegyző hatáskörében van. Szakasz építést is 

elfogadnak. 

Nehéz helyes megoldást találni a Vár utcában, mert ez lefolyástalan terület. Az áruház 

parkolójában is áll a víz. Az áruház homlokzati részén a közúttal párhuzamosan állítólag van 

cső lefektetve, melyen keresztül a vizet a Kígyósba lehetne vezetni. Kérdés, mi igaz ebből, 

illetve ha igen akkor is milyen állapotban van a cső. Szóval sok kérdés még válaszolásra vár, 

az idő meg sürget bennünket.  

 

Uzelman Zoltán: Ne legyen mindenhol aszfalt, hanem minél több zöldterület maradjon. 

 

Herman István: Mint több évet közéletben töltött ember kérem a képviselőket, ne engedjenek 

fércmunkát végezni. Olyan, hogy valami mindenkinek tetszen nem létezett soha. Ha 

mindenkihez igazodni akarnak, egy nagy katyvasz lesz az egész. Az persze aztán végleg nem 

fog tetszeni senkinek és meg majd az egymásra mutogatás. Most nem a álasztói szándéknak 



kell megfelelni. A rendezési tervet, a falu jövőjét kell képviselni és adott esetben fel kell vállalni 

a konfliktusokat is.  

 

Wingendorf János: Döntési alternatívákat csak a szakértőknek kell bemutatni. 

 

Dobi Attila: Erről beszéltem, ezt meg is tesszük, de dönteni a képviselőknek kell. 

 

Herma István: Legyen jól alátámasztott A és B alternatíva. A felelősséget pedig vállalja fel a 

testület, a döntését pedig következetesen hajtsa végre. Ne hagyja magát erre arra befolyásolni. 

 

Uzelman József (helyi lakos): Bennünket személyesen érint a kerékpárút és az aszfaltozás is. 

Ne essünk át a ló másik oldalára az aszfaltozással. 

 

Wingendorf János: Kérünk akkor egy szűkített tervezetet és majd döntünk. 

 

Dobi Attila: A jövő hét végére kész leszek vele. 

 

(Dobi Attila távozott) 

 

Wingendorf János: Van-e kérdés, bejelentés? 

 

Uzelman József (helyi lakos): A tavaknál a fakivágás milyen stádiumban van? A duzzasztás 

ügyében történt-e intézkedés? Horgásztanya csatornázása ügyében van-e döntés? A lakat még 

mindig rajta van a Horgásztanya kapun, miért? 

 

Wingendorf János: A fakivágás engedélyeztetésének intézésével megbíztuk Török Tibort. 

Duzzasztás ügyben a vízügyi igazgatóság nem ad engedélyt árvízvédelmi okokból. A 

csatornázásról döntöttünk, bár Én nem tapasztalok vizesedést. Lakat ügyében várom a 

Horgászegyesület vezetőjének nyilatkozatát, mert ki ezt, ki azt akarja. Először Ők egyezzenek 

meg. 

 

Herman István: Van az Árpád út 30-as szám környékén egy veszélyre felhívó talpas útjelző 

tábla. Egyszer a kora reggeli órákban utaztam ki Aldebrőre és mivel a tábla el volt döntve, a 

szürke talp teljesen beleolvadt az úttestbe. Ha azt mondjuk egy motoros nézi el, ott törheti ki a 

nyakát. Mi ezzel a helyzet? 

 

Gulyás Imre: Érdeklődtem telefonon a Magyar Közútnál. Azt a felvilágosítást kaptam, hogy 

tudnak a tábláról, de nem Ők helyezték ki. Addig maradhat, amíg az ott lévő csatorna fedőlapot 

meg nem csinálják. Egyébként a táblát a közlekedő kamionosok, kidobják az árokba, de rövid 

idő múlva mindíj visszakerül. 

 

Herman István: Ott maga a tábla jelenti a balesetveszélyt. 

 

Hínervádli Erzsébet: Az ottlakók megunták, hogy 3 órától rezeg a ház, mert a kamionos nagy 

sebességgel ráhajt az akna fedőlapra, hogy beleremeg a ház. 

 

Fűkő László: Ez az oda- vissza rakosgatás nagyon balesetveszélyes, egyben törvénybe ütköző. 

Közúton jelzőtáblát, csak az útkezelő helyezhet el. Ami ettől eltérő gyakorlat az közúti 

veszélyeztetés bűncselekményt valósít meg. 

 



 

 


