
   
23. számú 

 

Aldebrő község Képviselő-testülete 

 

2018. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

Rendelet száma: Tárgya: 

 

11/2018.(XII.19.)  Aldebrő Község Mezei Őrszolgálatáról és a Mezőőri 

Járulékról szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati 

rendelete módosításáról. 

 

 

Határozat száma: Tárgya: 

 

158/2018.(XII.18.) Közterület használatról szóló rendeletalkotás 

felfüggesztése 

159/2018.(XII.18.) Belső ellenőrzési szerződés módosítása 

160/2018.(XII.18.) Arany János úti kerékpárút ügyében lakossági 

vélemény kikérése 

161/2018.(XII.18.) Török Tibor megbízása fakitermeléssel 

162/2018.(XII.18.) ifj. Hugli István részére cserje és fakivágás 

engedélyezése 

163/2018.(XII.18.) Monitor és nyomtató beszerzése a Gondozási 

Központba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testület 2018. december 18.-án 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: Gulyás Imre jegyző,  

 

Wingendorf János: Szeretettel köszöntöm a képviselő- testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy az öt fős testületből öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitom. 

 

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyaljuk.  

 

1.) Az önkormányzat 2018. évi munkájának értékelése 

 Előadó: Wingendorf János polgármester 

2.) Közterület használatról szóló rendelet elfogadása 

3.) Mezőőri szolgálat szóló rendelet módosítása 

4.) Belső ellenőrzési megállapodás módosítása 

5.) Arany János úti járda tervének megtárgyalása 

6.) 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.) Az önkormányzat 2018. évi munkájának értékelése 

 Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Véleményem szerint nehéz, de sikeres évet zártunk… 

2018. év feladattervét kb. 80-90 %-ban sikerült megvalósítani, a többit a következő évben 

próbáljuk teljesíteni, ami áthúzódik 2019-re vagy későbbre, az egészségház tetőszerkezetének 

felújítása közösen Tófaluval. Kamerarendszer pályázat LEADER  

(Értéknövelő, munkahely teremtő pályázat beindítása elmaradt, ezzel  Uzelman Zoltán volt 

megbízva.) 

Felújítások történtek Arany J. út 2.; Arany J. út 2/A; iskolai könyvtár, hivatal külső- belső 

felújítása, Újfalusi temető ravatalozó előtető csere, Öregfalusi temető esőbeálló térkövezése 

(Békési László vállalkozó kérte, hogy 2019. első félévében végezhesse a munkát). 

Apritéktározóhoz 120 m2 betonplacc kiépítése, 



Mária szobor restaurálása, 

(16 házat vásároltunk, ebből 14-et kiadtunk albérletbe ezen kívül 10-nél több ingatlan került 

önerőből megvásárlásra, eladó ingatlan már csak romos, illetve 12 M fölötti áron van) 

Településünk egyre népszerűbb, rendezvényeink a közösség és az idelátogatók tetszését 

elnyerte.  

Az egri érsek is idelátogatott hozzánk és megszentelte az új haranglábat. 

Felléptek nálunk híres előadók, többek között Szederinda Néptán Együttes és három külföldi 

néptánc csoport. A három éve idelátogató fafaragó művészek egyre szebbé teszik a települést 

munkájukkal. 

Több elismerést is kaptunk ebben az évben, újból mi lettünk Magyarország legkedveltebb 

borvidéki települése. Az Agrár Minisztérium dísztermében közösségi díj a hagyományos 

termékekért elismerő oklevelet adományozott Dr. Nagy István miniszter, és a vendégek, illetve 

a kitüntetettek Gecse István, valamint Tóth és Tóth pincészet boraival koccinthattak az 

ünnepség végén. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázaton 1,2 M Ft-ot nyert az 

Önkormányzat. Lefler Imréné Annuska néni Legszebb konyhakert pályázaton oklevél 

díjazásban részesült, melyet Budapesten a minisztériumban vehetett át.  

A Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyen elismerő oklevelet, illetve egy fát 

kaptunk, amit Galó József plébános úr meg is áldott.  

 

Ebben az évben is támogattuk az egyesületeket. 

Testvértelepüléseink rendezvényein kölcsönösen részt vettünk.  

A Start munkaprogramban részt vettünk, sajnos 2019-től csökkenni fog a támogatott létszám. 

Rendezvényeken, illetve a település karbantartásában működésében igen nagy feladat hárult 

rájuk. 

A Horgásztanya körül végzett társadalmi munkából is kivették részüket a falu jelentős számú 

lakosaival összefogva.   

 

Részt vettem az Önkormányzatok által létrehozott társulási tanácskozásokon, a jelentősebb 

összegek, amik vásárlásra, illetve kifizetésekre kerültek, azokról a képviselő testület 

határozatával kerültek kifizetésre. a kisebb összegeket pedig a képviselő asszony rendszeresen 

ellenőrzi. Ezúton tájékoztatom a képviselő testületet arról, hogy hallomásból értesültem arról, 

hogy feljelentettek hűtlen kezelés miatt a mezőkövesdi Rendőrkapitányságon. Hivatalosan 

engem még nem kerestek meg, Várjuk a fejleményeket és állunk elébe az átvizsgálásnak. 

Harminc számlát bekért a rendőrség, kérjük még a képviselő asszony, amennyiben vannak még 

ilyen kétséges számlák, azt pótlólag tegye meg.  

A reprezentációs keretet ténylegesen az ide látogató vendégek ellátására költöttük. 

Ebben az évben eddig 10 rendeletet, 157 határozatot hozott a 22 ülésen a képviselő- testület 

 

Hínervádli Erzsébet: Mit jelent a takarékszövetkezeti épület felújítása? 

 

Wingendorf János: Festés és mettlachi 

 

Hínervádli Erzsébet: Az épületet átadtuk Fűkőnek, mert a rendőrségnek nem kellett. Mikor 

beszéltük meg a mettlachit? 

 

Wingendorf János: Megszavaztunk 500.000 forintot és 250.000-et adtunk át. 

 

Uzelman Zoltán: Az a baj, hogy mi ketten nem tudunk semmiről. Az SZMSZ szerint is 

tájékoztatást kellene adni a polgármesternek a két ülés közötti történtekről.  A jegyzőtől 

kérdezem, hogy ez máshol is így megy? 



 

Gulyás Imre: Máshol a képviselők megbíznak a polgármesterben és rábízzák az ügyek 

intézését. Aldebrőn személyes ellentétek, gyűlölködések akadályozzák az együttműködést. 

Lassan három évtizedes jegyzői munkám során sehol sem találkoztam ilyen súlyos, 

személyeskedő ellentétekkel. Ez pedig mindenképp a falu kárára van. Nem véletlen az a 

mondás, hogy mindenki annyi tiszteletet várhat el embertásaitól, melyet ő képes megadni 

számukra. S, hogy a konkrét kérdésre is válaszoljak, Aldebrő polgármestere ad annyi 

tájékoztatást a képviselőknek, mit akár Kápolna, akár Tófalu polgármestere.  

 

Hínervádli Erzsébet: A rendezvények költségeiről is utólag értesülünk. Ki szavazta meg a 

Szederinda együttesnek a 300.000 forintot? 

 

Wingendorf János: Az összeg belefért a rendezvény összes költségébe, ráadásul csak 

köszöntetet mondhatunk, hogy így is vállalták a fellépést, egy országos hírű együttesről 

beszélünk. Pályázati pénz is volt a rendezvényre. 

 

(Ezt követően személyeskedő, néhol trágárságoktól sem mentes hozzászólás következett 

Hínervádli Erzsébet részéről.) 

 

Bódis Béla: A szüreti napi fellépesekről csak annyit, hogy Verpeléttől kezdve számos 

községből eljöttek megnézni Nagy Feró műsorát. 

 

Uzelman Zoltán: Továbbra is kitartok a mellet, hogy a polgármester nem számolt el ahogy 

kellene. 

 

Hínervádli Erzsébet: Őt még sosem hívták kitüntetést átvevők közé. 

 

Wingendorf János: Lezárom a vitát. Jövőre választások lesznek, majd a lakosság eldönti kinek 

ad igazat. De addig is itt állunk a nagy beruházásaink megvalósítása előtt, elvárom a korrekt 

együttműködést. 

 

2.) Közterület használatról szóló rendelet elfogadása 

 

Gulyás Imre: Ki kell javítanom az észrevételekre vonatkozó nemleges mondatom, melyet a 

meghívóhoz írtam. Hínervádli Erzsébet képviselő egy mondatban javasolta, hogy a konténer 

szállítás esetén ne kelljen fizetni. Ezt egyébként az elmúlt ülésen már szóban javasolta, tehát 

innen a félreértés. Én új észrevételekre gondoltam. 

 

Hínervádli Erzsébet: Én utána érdeklődtem napi 517 Ft-ot kell fizetni a konténerért. Az igénylő 

abban érdekelt minél rövidebb ideig legyen kitéve. Kétszer ne szedjünk tőle díjat. 

 

Gulyás Imre: Csak ismétli a múltkor elmondottakat. Nem javasol ilyen rendeletet elfogadni. A 

problémás helyzeteket egyedileg is lehet kezelni. Magyarországon túlszabályozottság van. Ezt 

mindenki mondja, csak tenni nem akar ellene. 

 

Wingendorf János: Elfogadom a jegyző érveit, vegyük le ezt a tervezetet a napirendről. Ki ért 

ezzel egyet? 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyet értett. 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

158/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

leveszi napirendről a közterület használatról szóló 

rendelet tervezetét. 

 

3.) Mezőőri szolgálat szóló rendelet módosítása 

 

Gulyás Imre: Birgenstok István képviselő Úr javaslatának megfelelő tartalommal elkészítettem 

az előterjesztést és a rendelet tervezetet. Mindenki megkapta, észrevétel nem érkezett. 

 

Wingendorf János: Ha most sincs észrevétel, javaslom a rendelet elfogadását. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

11/2018.(XII.19.) rendeletét a Aldebrő Község Mezei Őrszolgálatáról és a Mezőőri Járulékról 

szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

4.) Belső ellenőrzési megállapodás módosítása 

 

Gulyás Imre: A módosítás lényege, hogy községenként 2.000 Ft-al emelkedne a havi díj 

összege. Kápolnán már elfogadták. 

 

Wingendorf János: Ha nincs kérdés, javaslat, fogadjuk el mi is. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyet értett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

159/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a belső ellenőrzési szerződésre vonatkozó 

előterjesztést, a szerződés módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés 

aláírására. 

 

5.) Arany János úti járda tervének megtárgyalása 

 

Wingendorf János: Amint látjátok itt vannak az asztalon az Arany János és az Árpád út járda 

és kerékpárút tervei. Kérek mindenki nézze meg figyelmesen. Pirossal van jelölve a tervezett 

útvonal. 

 

Bódis Béla: Ha lehetséges minimális járda szélesítéssel kellene megoldani. 

 

Wingendorf János: Úgy látom a 1,5 méteres szélességgel kapcsolatban nincs ellenvélemény. 

 

Uzelman Zoltán: Minél több zöld terület maradjon. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy a végleges döntésünk előtt kérdezzük, meg az érintett 

lakosokat.  

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyet értett. 



 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

160/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy az Arany János úti kerékpárút végleges 

nyomvonalára vonatkozó döntés előtt kikéri az érintett 

lakosok véleményét. 

 

Wingendorf János: Milyen széles legyen a járda, vagy a kerékpárút az Árpád úton? 

 

Uzelman Zoltán: Másfél méternél semmiképp se legyen szélesebb, maradjon minél több 

zöldterület. 

 

Wingendorf János: (Telefonon felhívta Dobi Attila tervezőt és kihangosította.) 

 

Dobi Attila: Itt is többféle megoldás lehetséges. Ezeket már korábban is ismertettem, most 

elkészítettem a tervrajzokat is. 

 

Wingendorf János: Azt javaslom, ez ügyben is kérjük ki a lakosság véleményét. A Magyar Falu 

programban lesz lehetőség járda építésre is pályázni. Én most a 2,0 méteres szélességet 

javasolnám.  

(Birgenstok István és Bódis Béla az 1,5 méteres, míg Hínervádli Erzsébet és Uzelman Zoltán a 

1,2 méteres szélességet támogatná.) 

 

Bódis Béla: Milyen burkolat kerülne rá? 

 

Hinervádli Erzsébet: Feldebrőn aszfaltot tettek rá. 

 

6.) Egyebek 

 

Wingendorf János: Többször volt már szó a Horgásztavaknál történő fakivágásról. Kértem 

árajánlatot Török Tibor erdésztől. Ezt mindenki megkapta. Ha valaki tud más fakitermelőt, 

kérhetünk mástól is ajánlatot.  

 

Birgenstok István: Nekem van egy ismerősöm, megkérdezhetem. Bár úgy látom, hogy az 

ajánlat korrektnek tűnik. 

 

Gulyás Imre: Csak emlékeztetek rá, hogy Török Úr már több mint évtizede kezeli az 

önkormányzati erdőket és végez a fakitermelést. Az önkormányzatnak, mint erdőtulajdonosnak 

erdészeti szakembert kell alkalmazni, mint erdőművelésért felelős személyt. Nem rég újítottunk 

vele szerződést. Ha korrekt az ajánlata akkor mindenképp Őt javaslom, már csak az 

elmondottak miatt is. 

 

Birgenstok István: Nem hiszem, hogy sokkal jobb ajánlatot kaphatnánk. 

 

Wingendorf János: Akkor szavazásra teszem fel, hogy elfogadjuk-e Török Tibor ajánlatát? 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyet értett. 

 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

161/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy Török Tibor erdészt bízza meg a 

Horgásztavak körül lévő, a horgásztavak vízminőségét 

rontó fák kivágásával. A vállalkozót minden értékesített 

kivágott fa m3-e után 5.000 Ft illeti. 

 

Wingendorf János: S ha már fakivágásnál tartunk. Megkeresett Faragó Dániel és ifj. Hugli 

István, hogy a Hobbiban kivágják az elburjánzott cserjét és fákat a kivágott fát elviszik fűteni. 

Később Faragó Dániel visszalépett. A nyáron többen eladták jelképes összegért a földjüket, 

hogy ne bírságolja őket az elhanyagoltság miatt a Földhivatal. Ennek fejében nekünk kell ott 

rendet tenni. Szerintem ez korrekt üzleti ajánlat a Hugli Úr részéről. Mindketten jól járunk. Ő 

tüzelőhöz jut, részünkről megszabadulunk a kivágás gondjától. Természetesen a területet le kell 

takarítania. Ki ért ezzel egyet? 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyet értett. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

162/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy elfogadja ifj. Hugli István ajánlatát, s 

engedélyezi számára, hogy a Hobbiban az utak árkok 

cserjéktől és fáktól való kitisztását végezze és kivágott 

fát, cserjét tüzelőnek elvihesse. A területet teljese le kell 

takarítania. 

 

Wingendorf János: Egyeztettem a Feldebrői polgármester Úrral. Ő felvetette, hogy tud nagy 

teljesítményű aprítékoló gépről amelyik teljesen letakarítja a területet. Ennek az óradíja 31.000 

Ft, üzemanyag és kenőanyag 12.000 Ft. Több olyan területünk van, ahol szükség lenne rá – 

Hobbi, Horgásztavak környéke, vasút mellett . 

 

Hínervádli Erzsébet: Ha jól számolom, 1 nap több mint 300.000 Ft. 

 

Wingendorf János: Több önkormányzat is összefoghatna. 

 

Hínervádli Erzsébet: Utána gondoskodni kell arról, hogy a terület tiszta maradjon.  

 

Wingendorf János: Tárgyalhatok erről? Kapok felhatalmazást? 

 

Uzelman Zoltán: Előbb járja be a területet a testület. A következő ülés előtt. 

 

Wingendorf János: Kiss István fafaragó művész 300.000 forintért elkészítené Dobó István 

egész alakos szobrát. A szobrot Dobóruszkának, testvér településünknek adnánk ajándékba. 

 

Uzelman Zoltán: Nem értek vele egyet. 

 

Hínervádli Erzsébet: Ajánlja fel Eger, miért Aldebrő? 

Birgenstok István: Ha megyünk látogatóba, illik valamit vinni. 

 



Uzelman Zoltán: Javaslom tegyük fel szavazásra. Én inkább vendégül látnék 10-15 dobóruszkai 

gyermeket. 

 

Wingendorf János: Akkor szavazásra teszem fel, ki támogatja azt, hogy Kiss István fafaragó 

művésszel elkészíttessük Dobó István egész alakos szobrát 300.000 forintért és a szobrot 

Dobóruszkának adományozzuk? 

 

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

 

Wingendorf János: Csütörtökön évzáró ebédet tartunk az önkormányzat dolgozóival, mindenkit 

szeretettel várunk. 

 

December 27.-én borszentelés Egerben a Bazilikában, aki tud jöjjön el. 

 

December 30.-án borszentelés Aldebrőn a templomban, oda is várunk mindenkit. 

 

Újság jelenik meg a napokban az év történéseiről, Fűkő Lászlót bíztam meg a szerkesztéssel. 

 

Hínervádli Erzsébet: Bennünket miért nem kérdeztek meg az újsággal kapcsolatban? 

 

Wingendorf János: Ez az Én döntési jogköröm. 

 

Wingendorf János: Szabó Erzsébet Gondozási Központ vezető kéréssel fordult az 

önkormányzathoz. Kérem a jegyző Urat olvassa fel. 

 

(Felolvasás következett.) 

 

Wingendorf János: Én támogatom a kérés teljesítését, ki ért velem egyet? 

 

A javaslatot a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

163/2018 (XII.18.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy támogatja Szabó Erzsébet Gondozási 

Központ vezető kérelmét és biztosítja az általa kért 

számítógép minitor és nyomtató megvásárlását. 

 

Uzelman Zoltán: A múltkor kérdeztem, hogy mi lesz azokkal az idősekkel, akik étel nélkül 

maradnak arra az időre mikor bezár a konyha? 

 

Wingendorf János: Akkor is mondtam, hogy ez nem a gondunk, az étkeztetést a Tarnamenti 

Szociális Társulás biztosítja, kérdezzék annak helyi vezetőjét, ez nem mi a feladatunk. 

Egyébként úgy tudom felmérték és talán csak egy személyt érint. Az ételszállítás a Kápolnai 

Autós Pihenőből bárki által biztosítható. 

 

Uzelman Zoltán: Én arra kaptam ígéretet, hogy ennek utána néznek és érdemi választ kapok. 

 

Wingendorf János: Az előbb mondtam el a választ. 



 

 
 

 

 


