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Beszámoló 
Aldebrõ község Önkormányzatának  

2013. évi tevékenységérõl 
 
Aldebrõ állandó lakosainak száma 2013.01.01-én 716 fõ, az elõzõ évhez képest 3 fõvel nõtt. Tartózkodási helyként 33-an tüntették 
fel a falut. 6 gyermek született és 9-en hunytak el. 9 személy elköltözött a faluból, a beköltözõk száma 15. 
A korösszetétel: 
   0 - 6  év    31 fõ 
   7 - 14 év   52 fõ 
 15 - 22 év   76 fõ 
 23 - 35 év 120 fõ 
 36 - 50 év 138 fõ 
 51 - 60 év 111 fõ 
 61 - 70 év   85 fõ 
 71 - 80 év   64 fõ 
 81 -  év   39 fõ 
 
A lakosságszám az 1991. évtõl folyamatosan csökken (1991-ben 837 fõ volt). Közel 30 eladó ingatlan van Aldebrõn. Felvettük a 
kapcsolatot a Banki Hitelkárosultak Egyesületével, abban bízva, hogy lesznek betelepülni szándékozók. 
Árnyalja a lakosságcsökkenési statisztikát, hogy 16 üdülõként szolgáló ingatlan van a településen, melyek tulajdonosai hosszabb-
rövidebb idõt töltenek itt. 
A település gazdaságában a mezõgazdaság meghatározó. A néhány nagyobb mellett õstermelõként 99-en foglalkoznak mezõgazda-
sággal, nagyrészt szõlõtermesztéssel. 
Összesen 14 vállalkozás mûködik falunkban. 
 
Mindez meghatározza adóerõ képességünket. 
 
Gazdasági okokból 38 olyan vállalkozás létesített székhelyet Aldebrõn, akik növelik adóbevételünket, mivel több szállítmányozás-
sal foglalkozó is van közöttük.  
Ezenkívül bérleti díjat is fizetnek, amibõl 290.000 Ft bevételünk származott. 
 
A feladatfinanszírozás keretében nyújtott központi költségvetési támogatás 46.324.000 Ft volt. Részletezve: 
 
BEVÉTELEK: 
A települési önkormányzatok mûködésének támogatása 15.470 e Ft 
Megyei önkormányzatok mûködésének támogatása  0 e Ft 
Óvodapedagógusok és segítõik bértámogatása  0 e Ft 
Óvodamûködtetési támogatás     0 e Ft 
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása   5.304 e Ft 
Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  0 e Ft 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése   3.964 e Ft 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   2.600 e Ft 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  0 e Ft 
Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása  0 e Ft 
Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása  813 e Ft 
Elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása   0 e Ft 
TKT megszûnésével összefüggõ elõirányzat-különbség  0 e Ft 
Központosított mûködési célú támogatás    8.557 e Ft 
Mûködõképesség megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatás   6.206 e Ft 
Szerkezetátalakítási tartalék      2.652 e Ft 
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  0 e Ft 
Pénzügyi gondnok díja      0 e Ft 
Egyéb mûködési célú központi támogatás  758  e Ft 
Saját bevételeink közül a kommunális adóból, annak ellenére, hogy csupán 3000.- Ft/év nem teljesült 100 %-osan. A gépjármû adó 
- amelynek csupán 40%-a marad az önkormányzatnál - befizetésénél még rosszabb a helyzet. 
 
KIADÁSOK: 
Személyi juttatások összesen  21.615 e Ft 
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó   4.073 e Ft 
Dologi kiadások összesen  22.408 e Ft 
Egyéb mûködési célú kiadások összesen 15.969  e Ft 
Mûködési kiadások összesen  70.209 e Ft 
Felújítások   30.347 e Ft 
Beruházások     7.274 e Ft 
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Évközben folyamatosan voltak 30 napon túli kifizetetlen közmûszámláink, és a gyermekétkeztetés támogatására szolgáló összegek 
átadásával is késlekedtünk. Ezek szeptemberben a mûködõképesség megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatás megérkezésével 
rendezõdtek. 
 
Egy roppant bosszantó dologról is számot kell adni, 2009-ben pályázatot nyújtottunk be az ÁROP-0.A.2/A-2008-0252 kiírásra 
Aldebrõ Körjegyzõség szervezetfejlesztése címmel. A pályázatot az SKC Consulting készítette és valósította meg: 
 
Az elnyert támogatás bruttó költsége:    15.828.000 Ft 
Támogatottság mértéke:     98 % 
Támogatás nettó költsége:     14.561.760 Ft 
Önerõ mértéke:      8% 
Önerõ összege:      1.366.240 Ft 
A támogatás során szervezetfejlesztési menedzserek felmérték a hivatal mûködését, elemezték erõsségeit, gyengeségeit. Ennek 
alapján fejlesztési stratégiát dolgoztak ki. Egyedi elbeszélgetéses és csoportos tréningeken adtak tanácsot a munka hatékonyságá-
nak növelésére. A munkaidõ mind hasznosabb kitöltésére. A munkafolyamatok racionalizálása egyben a szervezetben adódó pár-
huzamosságok kiküszöbölését is szolgálta. 
Bõvítették a köztisztviselõk számítástechnikai ismereteit. A program részeként egy ügykezelési folyamatkezelõ online program 
került betanításra. 
A program részeként feltérképezték a körjegyzõség településen belüli kapcsolatrendszerét és azt hatékonyabbá tévõ megállapodá-
sokat, együttmûködési technikákat dolgoztak ki. 
A projekt 2010 végén fejezõdött be. Két alkalommal került sor határidõ módosításra. Az elsõ oka, hogy az eredeti tervhez képest 
bõvült a végrehajtandó feladatok köre. A másik esetben a köztisztviselõk fokozott leterhelését jelentõ választások lebonyolítása 
jelentette.  
A projekt során � észlelve a �mobil� munkavégzés jelentette problémát, a jegyzõt és a hatósági ügyintézõt egy-egy hordozható 
számítógéppel látták el. 
 
A pályázat megvalósítása során, illetve az elszámoláskor, majd utóellenõrzés keretében minden arra jogosult hatóság vizsgálta a 
pályázat megvalósításának és elszámolásának minden elemét. Legutóbb 2013. novemberben az Európai Unió két ellenõre tartott 
helyszíni ellenõrzést. Akkor szóban azt közölték, hogy mindent rendben találtak, írásos jegyzõkönyvet eddig nem kaptunk. 
 
Az egyik korábbi utóellenõrzés során az egyik fõhatóság jogértelmezésbeli vitába keveredett az illetékes államtitkársággal, mely-
nek eredményeként az önkormányzatot az önerõnek megfelelõ összeg visszafizetésére kötelezték, melyet inkasszó kibocsátásával 
érvényesítettek 2013-ban. 
Bízunk benne, hogy az Uniós ellenõrzés, ezt a vitát a számunkra kedvezõen fogja végleg lezárni. 
A támogatási összegbõl 3,6 millió Ft-t önkormányzati feladatokra használtunk fel. A szaldó a fenti inkasszó ellenére is pozitív. 
 
Az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXIX tv.) elõírásainak megfelelõen 2013.01.01-tõl a Kápolna székhelyû közös Ön-
kormányzati hivatal mûködött, de a megállapodásnak megfelelõen minden az Önkormányzatunk hatáskörébe tartozó ügyet helyben 
lehetett intézni.  
Az öttagú képviselõtestület 8 alkalommal ülésezett, 10 rendeletet alkottunk, 85 határozatot hoztunk. Ezenkívül 1 együttes ülés volt 
Kápolnával és Tófaluval, 1 pedig Tófaluval közösen. 
 
Kiemelt feladatainkról: 
 
Elsõ helyen kiemelt feladat volt a szennyvízhálózat építése, amint az várható volt, nagy felfordulással, sok kellemetlenséggel járt, 
amit az aldebrõiek nagy része türelemmel viselt. 5500 fm csõvezetéket fektettek le, 7 db mûtárgy / 2 db átemelõ, 3 db közösségi 
beemelõ, 2 db közterületi házi beemelõ/ épült. 
A sikertelen elsõ közbeszerzés miatt egyébként is csúszásban levõ tisztítómû építése tervezési és engedélyezési problémák miatt 
további késedelmet szenvedett, de a kedvezõ õsz és az enyhe tél lehetõvé tette a lemaradás csökkentését. 
 
Nem kevésbé fontos teendõ volt az ÉMOP forrásból kivitelezésre került Tarna mederkotrás. A pályázatot Tófaluval közösen nyúj-
tottuk be 2011-ben, az elbírálás hosszú idõt vett igénybe, s komoly lobbi tevékenységet folytattunk, hogy az egyébként 2. legtöbb 
pontot elért pályázatunkra támogatást kapjunk. Mint minden vízfolyás, a Tarna patak is a Magyar Állam tulajdona, a kezelõi jogo-
kat az ÉMVÍZIG gyakorolja, mégis az Önkormányzatnak kellett pályáznia. Meglepett bennünket a pályázat készítése során, hogy a 
kezelõi jogot gyakorló nem túl nagy lelkesedéssel támogatta pályázatunkat, helyi illetõségû munkatársuk közölte, úgy sem nyerjük 
el a támogatást. 
Nem így történt. 171.859.615 Ft támogatást ítéltek meg:  
 
Aldebrõ                        69.638.384 Ft     +                        3.482.460  önrész 
Tófalu                        102.221.231 Ft      +                        5.137.490  önrész 
 
Az önrészhez az EU önerõ alapból külön pályázaton Aldebrõ 2.263.24 Ft-ot kapott. A közbeszerzés nyertese a ZELEBAU Kft. 
volt. A kivitelezés nehezen indult, elsõsorban a BNP szigorú feltételei miatt, amelyeken szerencsére sikerült enyhíteni. Némi ké-
séssel befejezõdött november 17-én megtörtént a mûszaki átvétele. 
Lényegesen csökkent az árvízveszély, a meder megfelelõ profiljának kialakításával, a mederelfajulások megszüntetésével, a hiány-
zó depónia kialakításával, a meglévõ magasításával. 

http://www.aldebro.hu
http://www.aldebro.hu
http://www.aldebro.hu
http://www.aldebro.hu
http://www.aldebro.hu
http://www.aldebro.hu


ALDEBRÕI KRÓNIKA 

      www.aldebro.hu   www.aldebro.hu   www.aldebro.hu   www.aldebro.hu   www.aldebro.hu   www.aldebro.hu 

4

I. 
 

A felújított óvoda fejlesztése apróbb dolgokkal tovább folytatódott, pályázati forrásból sókamra, egyéb eszközök kerültek beszer-
zésre. 
 
Áprilisban 2 napos program keretében megemlékeztünk a község alapításának 270. évfordulójáról, megtartottuk a Debrõi Hársle-
velû ünnepét, emléksarkot avattunk a 2012-ben elhunyt Rácz Ernõ községünk díszpolgára tiszteletére. 
Beléptünk a Mátra Jövõje Turisztikai Egyesületbe, információs hálózatuk, kiadványaik révén javítva ismertségünket. 
A �Múzeumok éjszakája� és más programok révén több autóbuszos csoport jutott el falunkba és ismerte meg értékeinket. 
A Debrõi Hárslevelû Szüreti nap legnagyobb látványossága, a lovas felvonulás a rossz idõ miatt elmaradt, de a többi program szín-
vonalas, sikeres volt, szép számú résztvevõvel. 
 
Sikerült forrást találni LEADER keretbõl Aldebrõ anyakönyvei a kezdetektõl, Aldebrõ község története pályázatunkhoz. 
2.281.102.- Ft áll rendelkezésünkre Az Aldebrõ község története címû magyar és német nyelvû könyv nyomdai munkálataira és az 
anyakönyvek tudományos feldolgozására, DVD adathordozón való megjelentetésére. 
 
1. A keresztelési (születési), házassági, halálozási anyakönyvek teljes adatmennyiségének kigyûjtése. Az összes kigyûjtendõ anyag 
elõzetes számításaink alapján 230-250.000 tétel. 
a.) A keresztelési anyakönyvek tartalmazzák: Keresztelés (születés) ideje, szülõk neve, foglalkozása, társadalmi státusza, az újszü-
lött keresztneve, keresztszülõk neve, lakóhely 
b.) A házassági anyakönyvek tartalmazzák: Házasságkötés ideje, helye, a házasulandók neve, kora, származási helye, szülõk neve, 
lakóhelye, tanúk neve 
c.) Halotti anyakönyvek adatai: Halálozás ideje, elhunyt neve, társadalmi státusa, foglalkozása, lakóhelye (eredeti származási helye 
is), vagy esetenként társadalmi státusza 
2. A kigyûjtött anyag számítógépre vitele 
3. A gépre vitt anyaghoz keresõprogram írása. A nevek variációinak is kereshetõvé tétele, pl. : a német nevek írásbeli változatainak 
kereshetõvé tétele a családfakutatók részére. Minden adatfajta külön és együtt kereshetõségének megoldása. 
4. Az anyakönyvi anyag tudományos feldolgozása. Ez utóbbiról van egy elõzetes vizsgálatunk, mely feldolgozási tervezetnek tekinthetõ. 
 
2013-ban is támogatást nyújtottunk nyolc felsõfokú oktatási intézményben tanulónak, szociális helyzettõl függõen havi 2000 Ft-tól 
5000 Ft-ig terjedõ összegben. (Tajsz Ákos, Márton Tímea, Márton Anita, Kakuk Mária, Bíró Anett, Heiszman Brigitta, Milibák 
Nóra, Milibák Gábor). 
 
Elkészült a sokadik Helyi Esélyegyenlõségi program és intézkedési terv, de forrásallokáció egyenlõre nem követte. 
 

II. 
 

Eredményesen pályáztunk az ÉMOP-4.1.1./A-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése kiírásra �Az aldebrõi Egészségház korszerû-
sítése� elnevezéssel. 
A támogatási szerzõdés aláírására október 7-én került sor. Az elnyert forrás 58.561.815 Ft. 

- Épület felújításra: 45.085.620 Ft 
                                 Megújuló energiára 
- Eszközbeszerzésre (háziorvos, fogorvos, védõnõ) 13.476.195 Ft- 

 
A támogatás 100%-os, nincs önrész.  
 
Hozzákezdtünk a közbeszerzési eljárás elõkészítéséhez. 
Az épületben a gázfûtést, apríték tüzelésûre váltottuk ki, pályázati forrásból beszerzett kazánnal. A felújítás során napelemeket 
helyezünk el az épületen a villamos energia és a használati meleg víz elõállítására. Így teljes egészében megújuló energiát haszná-
lunk fel az épület ellátására. 
Változatlanul önkormányzati társulás formájában mûködtettük 
Verpelét székhellyel a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyeletet. Az Országos Egészség Pénztár finanszírozásán felül 9,4 millió Ft-
tal kellett kiegészíteni a 12 társult településnek, ebbõl Aldebrõre lakosságarányosan 350.000 Ft jutott. 
Szociális feladataink közül a házi segítségnyújtást, az idõsek nappali ellátását, a szociális étkeztetést a káli székhelyû Tarna-menti 
Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében láttuk el már 2012-ben is, 2013-ban a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást 
is ide integráltuk. A Gondozási Központ tárgyi feltételei - köszönhetõen a 2007-ben elvégzett energiatakarékosságot biztosító kor-
szerûsítésnek - mindenben megfelelnek az elõírásoknak. 
 
Ellátottak adatai: 
 
2013. decemberi létszám: 
 Nappali ellátás:     26 fõ 
 Szociális étkeztetés:     18 fõ 
 Házi segítségnyújtás:      4 fõ 
 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: 19 fõ 
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Aldebrõi költségvetési adatok: 
Bevételek:  

Normatív támogatás: 
  Étkeztetés   730.752  Ft 
  Házi segítségnyújtás  565.500  Ft 
  Idõsek nappali ellátása     3.433.500 Ft 

 
Kiadások: 

Bér és vonzatai   4.814.000 Ft 
Jelzõrendszeres ellátás    899.028 Ft 

 
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtáshoz az NRSZH havonként és készülékenként 2.491 Ft támogatást nyújt, a kiadás pedig 4.407 
Ft/hó. Ezenkívül 2 fõ riasztási készenléti díját is fizetni kell. Az ellátottaktól � bár a jogszabály elõírja � a szolgáltatásért díjat nem 
kérünk. 
 
Nagyon fontos, kiemeltnek is tekinthetõ feladatként kezeltük a munkanélküliek segítését. 
Folytattuk a 2012-ben megkezdett Start Mezõgazdasági Mintaprogramot 2 fõrõl, 4-re növelve a benne részt vevõk számát. A mun-
kavégzés mellett heti 1 napon képzésben is részesültek, amely 2014 augusztusában vizsgával zárul. 
A program keretében kapott támogatásból használt T-25-ös traktort, kultivátort, szárzúzót, permetezõt, pótkocsit szereztünk 1,3 
millió Ft értékben, megteremtve a feltételeit nagyobb területen történõ gazdálkodásnak. A Nemzeti Földalaptól 5 éves idõtartamra 
2,6 ha szántó és 1,4 ha rét mûvelési ágú földet kaptunk. Õsszel megtörtént elõkészítésük a tavaszi vetésre. 
 
A START Téli Mintaprogramban 2 szakmunkást alkalmaztunk, akik intézményeinkben a karbantartási, javítási munkákat végez-
ték, de egyéb feladatok elvégzésében is részt vettek.  
A 2013. október 15-én a Téli átmeneti közfoglalkoztatásról hozott kormánydöntésnek megfelelõen a Munkaügyi Központ 5 fõ 8 
órában történõ alkalmazását írta elõ. Ezt teljesítettük 1 fõ a Gondozási Központban, 1 fõ az Óvodában, 3 pedig a települési kom-
munális és egyéb feladatok ellátásában tevékenykedik 2014. április 30-ig. 
 
A hagyományos közfoglalkoztatás keretében, változó idõtartamra, 6 munkanélkülit sikerült alkalmazni, teleházvezetõ, pályázati 
referens , idõslátogató, asztalos és kommunális munkás munkakörben. 
 
A megtermelt zöldségeket a közös konyhán felhasználtuk részben frissen, részben feldolgozva és lefagyasztva, olcsóbbá téve ezzel 
a nyersanyagbeszerzést. 
 

III. 
 

Az önkormányzat feladata a helyi közbiztonságról való gondoskodás, amihez kevés eszköz áll rendelkezésre. Kiválóan mûködik a 
Polgárõr Egyesület. A 2 fõs mezõõri szolgálat is ellát közbiztonsági feladatokat, együttmûködnek a rendõrséggel, közös szolgála-
tokat adnak a polgárõrökkel. 
Aldebrõ közbiztonsága jónak mondható, még akkor is, ha történnek kisebb bûncselekmények, s idõnként felbukkannak trükkös 
tolvajok is.  
Tervbe vettük az elavult térfigyelõ kamerák cseréjét és újak elhelyezését. Ez lényegesen megkönnyíti mind a rendõrség, mind a 
polgárõrök munkáját. Eredményesen pályáztunk az ún. LEADER forrásra és 1,8 milliós támogatáshoz jutottunk a decemberben 
megkapott MVH-s határozat szerint. 
 
A harmadik -LEADER forrásra- benyújtott pályázatunk is eredményes volt. 2,2 millió Ft-ból megújul a faluhangosítás és informá-
ciós táblákat helyezünk el. 
 
Módosítottuk a településrendezési tervet, mivel a lignit bánya fejlesztése miatt új bányatelek kialakítása történik, ez érintett egy 
önkormányzati tulajdonban lévõ utat is (0139 hrsz.1.3709 ha terület), amelyet a Mátrai Erõmû 1.439.445.- Ft-ért megvásárolt. Ezen 
összeget � kiegészítve � útfelújításra, kátyúzásra használtunk fel (Vörösmarty út, Grassalkovich út Malomárkon túli része). 
 
Fontos kötelezõ feladatunk a közvilágítás biztosítása. Döntöttünk a KÖZVIL Zrt-bõl való kilépésrõl és a lámpák tulajdonba vételé-
rõl, kezdeményeztük a magas karbantartási díj jelentõs mérséklését. Év végéig a folyamat nem zárult le. 
A rendszer meglehetõsen bonyolult. Az áramdíjat az ELMIB Zrt. által közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatónak fizetjük, a kar-
bantartási díjat az ELMIB Zrt-nek, a hálózat használati díjat az ÉMÁSZ-nak. 
Sajnos két transzformátor többször is meghibásodott, így fordult elõ a Vörösmarty, Iskola, Ifjúság úton, hogy kimaradt a közvilágí-
tás. Egyes �jóindulatú� polgártársaink persze az önkormányzatot okolták ezért. 
A közvilágításra a feladatfinanszírozás 904.000 Ft-t biztosított, a tényleges kiadás 2.241.000 Ft volt. A különbözetet részben a saját 
adóbevételekbõl, részben a pályázat útján igényelhetõ, mûködõképesség megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatásból fizettük ki. 
 

IV. 
 

A kommunális hulladékszállítás díjára az AVE Heves Kft. által adott árajánlatot nem fogadta el a képviselõtestület, így 2012. 
12.31-vel felmondták a velünk kötött szerzõdést. Számítottunk erre és már korábban több szolgáltatót megkerestünk, közülük a 
legkedvezõbb ajánlatot adót választottuk, Kál Nagyközség Önkormányzatát. 
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A 2012-ben az ún. �Kazánprogramra� a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunkra 2 fõ foglalkoztatására 2 aprítéktüzelésû 
kazán, aprítékoló gép beszerzésére és aprítéktároló szín építésére kaptunk 13.804.000.- Ft támogatást. Õsztõl az Egészségházban és 
a Községházán már aprítékkal fûtöttünk, melyet szõlõvenyigébõl, az önkormányzati erdõ tisztítása során keletkezett faanyagból 
készítettünk. Fontos szempont volt, hogy megújuló energiát használunk fel, s a nagy hatékonyságú, zárt rendszerû kazánokban 
elégetve csökken a levegõszennyezés is. 
Az év nagy részében problémát okozott a sertésteleprõl kiáramló bûz, annak ellenére, hogy elkészült az EU-s elvárásnak megfelelõ 
hígtrágya tároló. Az új tulajdonossal többször is egyeztettünk, mivel ezen kívül semmilyen hatósági eszközünk nincs a telep mûkö-
désének befolyásolására. 
 
Az egészségre sokkal károsabb a településen áthaladó nehéz tehergépkocsik által okozott zaj és szálló por. Levélben fordultunk a 
Tarna menti településekkel közösen az illetékes államtitkárhoz kérve, hogy a kõszállítást tereljék át a vasútra. Válaszából kiderült, 
hogy nem a szándékkal van a baj, a megfelelõ vasúti infrastruktúra hiányzik. 
 
A hegyközség kezdeményezését jégelhárító rendszer kiépítésére, terület biztosításával, szervezõ-kivitelezõ munkával segítettük. Az 
eszköz a községet is lefedi, így az utóbbi idõben, gyakrabban elõforduló jégesõk nem okoznak kárt az épületekben, kerti kultúrák-
ban. 
 
Sajnos még mindig vannak, akik a háztartási mûanyag hulladékot a szabadban vagy kazánban égetik el mérgezve, szennyezve 
ezáltal a levegõt. 
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy 2013-ban is megõriztük a település mûködõképességét, jelentõs anyagi forrásokhoz jutottunk 
eredményes pályázatok révén. Kihasználtuk az intézmények társult mûködtetésébõl adódó szakmai és anyagi elõnyöket. 
 
Aldebrõ, 2014. 01.23. 
 

           Farkas László Márton 
 

 

A FALUGAZDA ÉS A KÖZHASZNÚ MUNKÁSOK 2013. ÉVI MUNKÁI 
 

A falugazda legfontosabb feladata az Önkormányzat kezelésé-
ben lévõ középületek állagának megóvása (figyelembe véve a 
fontossági sorrendet), továbbá az Önkormányzat és az intéz-
ményeinek zavartalan mûködéséhez szükséges feltételek bizto-
sítása illetve felmerülõ hibák elhárítása, továbbá kisebb jellegû 
fejlesztések megvalósítása, fûtésüzemeltetés-felügyelete. A 
falugazda munkáját a közfoglalkoztatottak segítik. A szükséges 
anyagok, felszerelések, berendezések munkahelyre szállítása. 
 

Polgármesteri Hivatal: Hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés, park rendben tartása, fûnyírások,  karbantartások,  
levelek kézbesítése, szemét szállítás, rózsák metszése. Szer-
számok karbantartása, javítása. Traktor javítás. Polgárõr helyi-
ség festés, takarítás, függönymosás, ablakpucolás. Bolthelység 
festés, takarítás. Nagykapu festés udvaron járdalapozás, új 
raktárajtó készítés, anyagdarabolás, festés, hegesztés, lemeze-
lés, beállítás. Raktárgerenda végek deszkázása. Mûhelykémény 
építés: alapozás, falazás, fugázás, állványozás. Kazán beállítá-
sa, ajtóbontás, ajtó vissza építés. Apríték tüzelésû kazán be-
üzemelése-üzemeltetése. Tanácsterem glettelés, festés, takarí-
tás. Virágládák javítása 
 

Iskola: Javítások, zárcserék, fakivágások, kiszáradt fenyõfák 
kivágása, gallyazás, darabolás, rönkök elszállítása, gallyak 
aprítékolása (14db fenyõ), sövényírás, szemétszállítás. Hó 
eltakarítás és síkosság mentesítés.  Fûtésrendszer üzemeltetése, 
ellenõrzése, vízzel feltöltése. Rendezvények lebonyolítása: 
ilyen alkalmakkor pakolások, székek, asztalok szállítása. Ajtók, 
szekrények javítása. Radiátorok hegesztése. Virágládák kihe-
lyezése, õsszel összeszedése. Ablakok pucolása. Függõ eresz 
csatorna takarítás. Folyosói szekrényajtók javítása. Szennyvíz-
akna fed lap zsaluzás, betonozás. Milleneumi park padok javí-
tása, felújítása. Bútorok bakolása  a termekbõl és a  tanári szo-
bákból, parkett csiszolás, alapozás, háromszori lakkozás. Az 

elsõ, második osztály, igazgatói, tanári, igazgatóhelyettesi 
iroda (144 m2). Lakkozás után bútorok visszapakolása. Abla-
kok leszedése és visszapakolása. 
 

Óvoda : Fûnyírás, sövénynyírás,gereblyézés. Játékok javítá-
sa, felújítása. Lengõhinta felújítása, libikóka felújítása, vár 
javítása, festése. 
 

Gondozási Központ: Ebédszállítás, ebédkihordás alka-
lomszerûen, javítások, fûnyírások, szemétszállítás. Rendezvé-
nyek lebonyolítása, székek, asztalok pakolása. Virágládák 
kihelyezése és õsszel visszaszedése.  Virágoskert gondozása, 
gereblyézés, sövénynyírás, dugulás �elhárítás. 
 

Temetõk: A konténerek elszállítása, és a szemét berakása. 
Favágás, bozótirtás,örökzöldek megnyírása, fûnyírás 5 alka-
lommal. Orosz sír, sírkert és a 48-as sír gondozása, rendbetéte-
le. A vízórák fel és leszerelése.  
 

Egészségház: Fûnyírások, sövénynyírás falevél gereblyé-
zés,fák gallyazása. Fénycsõ cserék, zárcserék, csapcserék. 
Szemétszállítások. Fûtésrendszer feltöltése, üzemszerû ellenõr-
zése. Új kazán beállítása. Falbontás, ablak kivitel, fûtés csövek 
levágása. Falazás, ablakbeállítás, vakolás. Kémények takarítá-
sa. Apríték tüzelésû kazán beüzemelése-üzemeltetése. 
 

Népház: Rendezvények lebonyolítása, pakolás,takarítás, 
ablakpucolás, függönymosás,festés,javítás. Hó söprés, jégmen-
tesítés.  Virágoskert gondozása,fûnyírás. A virágládák kihelye-
zése. Dugulás elhárítás, udvari ajtók csiszolása, javítása, lazú-
rozása. Elõtetõ csiszolása, lazúrozása.  
 

Halásztanya: Székek és asztalok javítása. Fûnyírások. 
Mosás,vasalás, ágynemûcsere, takarítás, zárcsere. Téliesítés, 
vízleengedés, bojler javítás, tûzifa vágás. Festés, elõtetõ javítás. 
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Gazda ház:  Szõlõk gondozása, fák metszése,virágos kert 
gondozása,rózsák ültetése,kapálás,fûnyírás,kövek összeszedé-
se. Üvegház készítése, vakolás, javítás. 
 

Plébániakert:  Ültetés, kapálás, permetezés, fûnyírás, 
betakarítás, fûnyírás. 
 

Park:  gereblyézés,fûnyírás,sövényírás,locsolás,padok festé-
se,kihelyezése/összeszedése. 
 

Közterületek:  Hó eltakarítás, buszmegállók síkosság 
mentesítése, favágás, MÁV állomásnál és környékén fûnyírás, 
bozótvágás, égetés. Virágládák javítása, festése, muskátli kiül-
tetése. Vízlefolyó árkok tisztítása, játszótéren fûnyírás,játékok 
karbantartása. A kiszáradt fenyõk kivágása  a fenyvesben. 
Gallyazás, darabolás, rönkök elszállítása, tûzifa elszállítása, 
gallyak aprítékolása. A rönkök Lefler Lászlóhoz lettek elszál-
lítva. 116 darab 4 méteres rönk. A Vörösmarty út végén bozót 
vágás. Buszmegállók javítása, tetõk javítása. 
 

Mezei utak :  Cserjék, sarjak kivágása égetése. Vízleveze-
tõ árok tisztítása. Iszapfogó tisztítása. Donát szobor körül fû-

nyírás. A Donát dûlõben jégkár elhárító rendszerben alap beto-
nozás. 
 

Mezei Növénytermesztés : az iskolai konyha részére 
két fõvel. Zöldborsó, bab, vöröshagyma, fokhagyma, tök, sütõ-
tök, zöldbab, paradicsom, zeller, karalábé, retek, fekete retek, 
krumpli, sárgarépa, petrezselyem, csemege kukorica. Ezeket a 
termékeket termesztettük a gazdaház és a plébániakertben. A 
talaj elõkészítés, ültetés, kapálás, egyelés, betakarítás, váloga-
tás, konyhára szállítás és tárolás. 
 

Apríték tároló csarnok: Alapásás, betonvas dara-
bolás, szerelés, zsalukészítés, pillérek betonozása, vasszerkezet 
összeszerelése, felállítása, ajzat vasalása, betonozása (144 m2) 
beton locsolása. Oldalfalaknál zártszelvények hegesztése, fes-
tése, lemezek felszerelése, vízvetõk legyártása, szerelése. 
Apríték behordás, alkalomszerûen forgatása, elszállítása  a 
kazánokhoz. 
 
Aldebrõ 2014-03-15  

                                                                        Kakuk József 
                                                                      Falugazda 

 
 
 

Aldebrõ község önkormányzatának 
1/2014(II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl 

 
Aldebrõ község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el: 

1.§. 

Aldebrõ község Önkormányzatának módosított címrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselõtestület. 

2.§. 

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulásra. 

3.§. 

A Képviselõtestület a 2. §-ban lévõ költségvetési szervek 2014. évi összesített költségvetésének 
 
  Bevételi fõösszegét  107.079 eFt-ban 
  Kiadási fõösszegét 107.079 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
A bevételi forrásokat az 2. sz. melléklet részletezi községi szinten. 
A kiadásokat a 3. sz. és a 4. sz. melléklet részletezi községi szinten. 

4.§. 

A helyi önkormányzat képviselõtestülete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
 
 Bevételi fõösszegét 106.902 eFt.-ban 
 Kiadási fõösszegét 106.902 eFt.-ban 
állapítja meg. 
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Bevételi források (mûködési): 
 
 Állami támogatások  17.474 eFt 
 Magánszemélyek kommunális adója 1.000 eFt 
 Gépjármûadó 3.467 eFt 
 Saját mûködési bevétel 1.712 eFt 
 Mûködési célra átvett pénzeszközök 15.716 eFt 
 2013. évi záró pénzkészlet 2.038 eFt 
 
Mûködési kiadások: 
 
 Személyi juttatások 18.128 eFt 
 Szociális hozzájárulási adó 3.009 eFt 
 Dologi kiadások 11.438 eFt 
 
 Segélyek 6.403 eFt 

 Mûködési célú pénzeszköz átadások  962 eFt 
 Mûködési célú tartalék 1.467 eFt 
 

Bevételi források (felhalmozási): 
 
 Átvett pénzeszköz felhalmozási célra 
 államháztartáson kívülrõl 65.268 eFt 
 Átvett pénzeszköz elkülönített 
 állami pénzalapból  227 eFt 
    
Felhalmozási kiadások: 
 
Felújítási és beruházási kiadás 65.495 eFt 
 
Költségvetési létszám-elõirányzat: 14 fõ, ebbõl 11 fõ közmunkában foglalkoztatott 

 

5.§ 

A Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás 2014. évi költségvetésének 
 
 Bevételi fõösszegét 177 eFt-ban 
  Kiadási fõösszegét  177 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
Bevételi források: 
 
 Átvett pénzeszköz mûködési célra --- 
 2013. évi pénzkészlet (záró) 100 eFt 
 
Mûködési kiadások: 
 
 Dologi kiadások 100 eFt 
 Tartalék 77 eFt 
 Mûködési célú pénzeszköz átadás --- 
Felhalmozási célú kiadás nincs. 
Költségvetési létszám-elõirányzat nincs. 
 

6.§ 

A Képviselõtestület a helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíját 2014. évben 15.000.-Ft/fõ/hó összegben állapítja meg. 
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7.§ 

(1)  Aldebrõ község Önkormányzatának 2014. évi tervezett és felhalmozási bevételeit és kiadásait mutatja be mérlegszerûen az 5. 
sz. melléklet. 

 
 

8.§ 

A 6. sz. melléklet Aldebrõ község Önkormányzatának a kötelezõ és önként vállalt feladatait, a 7. sz. melléklet a közvetett támoga-
tásait tartalmazza. 
A 8 sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat, a 8/a. sz. melléklet pedig a Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás elõ-
irányzat felhasználási és likviditási ütemtervét. 
 

9.§ 

Költségvetési létszám � elõirányzat községi szinten 
 
A helyi önkormányzat létszám elõirányzata: 
- teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazott 3 fõ, közmunkában foglalkoztatott 11 fõ. 
 

10.§ 

Záró rendelkezések 
 
(1)  Az Áht 25.§ (3) bek. alapján � mivel az önkormányzat nem rendelkezik átmenet gazdálkodásról szóló rendelettel � az átmene-

ti idõszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások összege beépül a 2013. évi költségvetésbe. 
(2)  E rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-tõl kell alkalmazni. 
 
Aldebrõ,2014.. 
 
 
 Farkas László Márton Gulyás Imre 
 polgármester jegyzõ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  Szeretettel várjuk az érdeklõdõket  
   A DEBRÕI HÁRSLEVELÛ ÜNNEPE 

    ÉS KÖZSÉGÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 271. ÉVFORDULÓJA 
alkalmából rendezett ünnepségsorozatra 

ÁPRILIS 25-26-27-ÉN 
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TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÁPRILIS 6-I ORSZÁGGYÛLÉSI 
VÁLASZTÁSOK ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL 

 
Tisztelt Választók! 
 
Aldebrõn a választási törvényben elõírt rendben folyik a választások elõkészítése. A szavazókörzetek kijelölése már 
2013-ban megtörtént. A lakosság számában nem történt olyan változás, amely a korábban kialakított körzethatárok 
módosítását indokolta volna. Ezért jelen szavazáskor is mindenki ott szavaz ahol korábban szavazott, Aldebrõ község-
háza tanácskozó terem, Arany János út. 1. 
 
A helyi választási iroda 2014. január 2-a óta fogadja és dolgozza fel a központi választói névjegyzékben a lakcímválto-
zásokat. Fogadja a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó bejelentéseket, fogadja a mozgóurna iránti igényeket. Lehet 
kérni továbbá a vakok és gyengén látók számára szavazást könnyítõ szavazó sablon igénybevételét. Fogadjuk azon 
választópolgárok bejelentését, akik a szavazás napján más településen kívánnak szavazni. Mindezeket legkésõbb ápri-
lis 4-én 16.00 óráig lehet személyesen, vagy internetes felületen bejelenteni. 
A szavazóhelységek reggel 6.00 órától este 19.00 óráig fogadják a választókat. 
Mozgóurnát a szavazás napján is lehet írásban igényelni a szavazatszámláló bizottságnál délután 15.00 óráig. 
Kérjük, hogy érvényes személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy új típusú jogosítványát és lakcím kártyáját 
mindenki hozza magával. Érvényes okmány nélkül szavazni jelentkezõt a szavazatszámláló bizottságnak vissza 
kell utasítani akkor is, ha az illetõ személyazonossága tisztázott és névjegyzékben is szerepel.  
 
Az egy szavazókörös településeken � ilyen Aldebrõ is � nem mûködik önállóan szavazatszámláló bizottság. Itt a helyi 
választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is. A helyi választási bizottsági választott tagok 
megbízása ez évi önkormányzati választásokig tart. A bizottság két tagja Plósz György és Sípos István korára és egész-
ségi állapotára hivatkozva bejelentette, hogy már nem tud részt venni a munkában. Ezért a képviselõ- testület Füzes 
Gábort a testület póttagjává választotta meg a helyi választási irodavezetõ javaslata alapján. 
Ezúton is megköszönöm Plósz György és Sipos István Urak több választáson végzett munkáját! 
A jelöltet állító szervezetek és egyéni jelöltek március 21-én 16.00 óráig delegálhattak tagokat a testületbe. Az Õ meg-
bízatásuk ezen választás jogerõs eredményének megállapításáig szól. A bizottsági tagok eskü ( fogadalom ) tételére és 
képzésére március 27-én került sor. Az alakuló ülésen megválasztották a bizottságok elnökeit és helyetteseit. 
Aldebrõn a választási szervek az alábbi összetételben látják el feladatukat: 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Választott tagok: 
Elnök:      Inklovicsné Sneider Judit 
Elnök helyettes:    Dr. Hangrád István 
Tagok:      Gyetvai József 
      Kakuk József 
      Tajsz Tímea 
Delegált tagok: 
A Haza Nem Eladó Mozgalom, Párt:    Tarnai Gábor 
FIDESZ- KDNP                 Birgenstok István, Tuza Attila 
JOBBIK: Faragó Dániel, Sneider Tamásné 
Összefogás � Korszakváltók:   Jónás Krisztina, Palchuber Ferencné,  
 
Póttagok:      Füzes Gábor, Gáspár Péter 
 
Helyi Választási Iroda tagjai: 
Vezetõ:       Gulyás Imre 
Helyettes (Aldebrõn és Tófaluban):   Szabóné Tolnai Magdolna  
Jegyzõkönyvvezetõ:     Tajsz Ernõné 
Informatikus:      Szabóné Tolnai Magdolna 
  
Aldebrõ, 2014. március 28. 
 
          Gulyás Imre 
          helyi választási irodavezetõ 
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A. 

FELADATTERV 
 
KIEMELT FELADATOK: 

 Az Egészségház felújítása, korszerûsítése az ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázaton elnyert 58.561.815.- Ft-os forrásból. 
Határidõ: 08.30. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 

 
 A szennyvízhálózat próbaüzemére való felkészülés, közremûködés az elmaradt helyreállítások összegyûjtésében s errõl a 

társulás értesítése. 
Határidõ: folyamatos 
Felelõs: a Társulási Tanács tagjai  

 
 Települési Értéktár Bizottságot hozunk létre Javasoljuk a Debrõi Hárslevelû bor  Hungarikummá nyilvánítását. 

Határidõ: 02.15. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 

 
 

I. 

ÓVODAFENNTARTÁS, KÖZMÛVELÕDÉS, SPORT 

1. Bõvítjük az óvodai játszóteret, az elõkertben saját anyagból, saját kivitelezésben elkészítendõ játékokkal, szabadtéri 
elemekkel. 
Határidõ: 06.30. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Kakuk József falugazda, Kériné Szabó Ildikó óvodavezetõ 

 
2. Közremûködünk a Verpeléti és a Debrõi Hárs Hegyközség, a Rácz Pál Debrõi Borrend által megszervezésre kerülõ Or-

szágos Hárslevelû Borverseny és a hozzá kapcsolódó programok megszervezésében.  
  Határidõ: 04.30. 
          Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai Árpád alpolgármester 
 
3. A �Múzeumok Éjszakája� keretén belül fogadjuk a Gazdaházban a vendégeket, megismertetjük õket falunk értékeivel. 

Határidõ: 06.21-22. 
 Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Közmûvelõdési referens 
 
4. Bemutatót szervezünk a LEADER pályázaton nyert támogatásból elkészült �Aldebrõ község anyakönyvei a kezdetek-

tõl� c. DVD anyagból. Honlapunkon a TTRM-Leader honlapján és egyéb módokon népszerûsítjük a helybéliek, az el-
származottak körében. 
Határidõ: 04.23. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 

 
5. Áttekintjük testvér települési kapcsolatainkat. Közös találkozót szervezünk. 

Határidõ: 09.30. 
Felelõs: Képviselõtestület 
 

6. A Magyar Sport Napja alkalmából Községi Sportnapot szervezünk.  
 Határidõ: 05.06. 
 Felelõs: Inklovics László és Wingendorf János települési képviselõk 
 
 

II. 
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, KÖZFOGLALKOZTATÁS 

1. Az Egészségház felújítása alatt biztosítjuk, hogy a rendelések minél zavartalanabbul történhessenek. 
Határidõ: értelem szerint 
Felelõs: Dr. Barabás Miklós háziorvos, Dr. Estók Bertalan fogorvos, Majorné Kiss Krisztina védõnõ, Farkas László Már-
ton polgármester 
 

2. Értékeljük a Káli Szociális Mikrotársulás eddigi tevékenységét, javaslatot teszünk további mûködésére vonatkozóan. 
    Határidõ: 09.30. 

Felelõs: Lipkovics Györgyné Gondozási Központvezetõ 
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3. Különös figyelmet fordítunk a falu idõs lakóinak, élet- és vagyonbiztonságára. 
        Határidõ: folyamatos 

Felelõs: Lipkovics Györgyné Gondozási Központvezetõ, Képviselõtestület, Kakuk József falugazda 
       

4. Folytatjuk a Mezõgazdasági Start munkaprogramot, 1 fõvel növeljük a foglalkoztatási létszámot (5 fõ), mûvelésbe vesz-
szük a NFA által 5 éves használatra biztosított 3,9754 hektár területet (4 hrsz.).  
A téli és egyéb közfoglalkoztatásra 2 szakmunkás végzettségû személynek, az értékteremtõ közfoglalkoztatásra 5 szak- és 
1 segédmunkásnak, a kazánprogram keretében további 2 szakmunkásnak biztosítunk munkalehetõséget. 
Határidõ: értelem szerint 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai Árpád alpolgármester, Kakuk József falugazda 

 

III. 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS, TELEPÜLÉS REHABILITÁCIÓ,  
TURISZTIKAI FEJLESZTÉS 

 
 

1. A LEADER pályázati forrásból elnyert támogatásból a teljes települést lefedõ kamerarendszert építünk ki, javítva ezzel 
a közbiztonságot, hatékonyabbá téve a bûnmegelõzést. 
Határidõ: 10.30. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 
 

2. A LEADER pályázati forrásból elnyert támogatásból felújítjuk és korszerûsítjük a faluhangosítást, információs táblákat 
helyezünk ki. 

 Határidõ: 10.30. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 
 

3. Felülvizsgáltatjuk a belterületi utak felújítására korábban elkészített terveket. 
   Határidõ: folyamatos 
   Felelõs: Képviselõtestület 
 

4. A közintézményeinket részben saját, részben külsõ közremûködõvel rácsatlakoztatjuk a szennyvízhálózatra. 
 Határidõ: értelem szerint 
 Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Kakuk József falugazda 
 
       5.  Még jobban kihasználjuk a Mátra Jövõje Turisztikai Egyesület által nyújtott elõnyöket, bõvítjük turisztikai programjainkat, 

együttmûködve a helyi borászatokkal, a Nyugdíjasklubbal. 
 Határidõ: folyamatos 
 Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Közmûvelõdési referens 
 
       6.  Facebook oldalt indítunk a jobb információnyújtás érdekében. Regisztrálunk és feltüntetjük rendezvényeinket a VIDÉK-

JÁRÓ honlapján. A Vidékjáró tematikus napok rendezvényeihez kapcsolódva megrendezzük a Tájházak Napját a Népi 
Íz-õrzõ Napot és Tájjellegû ételek kóstolóját. 

 Határidõ: 04.26., 06.14. 
 Felelõs: Képviselõtestület, Közmûvelõdési referens  
      

IV. 

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET MEGÕRZÉSE 

1. A megújuló energia használatára napelemeket és napkollektorokat helyezünk el az Egészségházon, megtermelve a hasz-
nálati meleg vizet és az elektromos áramot. 

       Határidõ: 08.30. 
Felelõs: Farkas László Márton polgármester 

 
2. Folytatjuk a �Kazán programot� � Egészségház, Községháza � megvizsgáljuk a Gondozási Központban is a gázkazán ki-

váltását apríték tüzelésûvel. 
Az önkormányzati tulajdonú erdõk tisztításával, gyérítésével elõállítjuk a szükséges apríték mennyiséget, megvizsgáljuk 
a fölösleg értékesítésének lehetõségét.  
Határidõ: folyamatos 

 Felelõs: Farkas László Márton polgármester, Kakuk József falugazda 
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       3. Tavaszi nagytakarítást végzünk a falu bel- és külterületén, összegyûjtjük a szétszórt hulladékot.  
Határidõ: 04.30. 
Felelõs: Képviselõtestület, Kakuk József falugazda 

 
A komposztálás népszerûsítése érdekében újabb tájékoztató anyagokat juttatunk ki a lakossághoz, honlapunkon és az Al-
debrõi Krónikában is felhívjuk ennek fontosságára a figyelmet. 
Határidõ: a tavaszi és az õszi idõszak 
Felelõs: Képviselõtestület 
 
 

B. 

ÜLÉSTERV 

       2014.02.04.     1400                   Helye: Gondozási Központ 
 

1. Javaslat Aldebrõ község Önkormányzatának 2014. évi Feladat-, ülés- és rendezvénytervére 
Elõterjesztés: írásban 
Elõadó: Farkas László Márton polgármester 
 

2. Javaslat Aldebrõ község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésére 
Elõterjesztés: írásban 
Elõadó: Farkas László Márton polgármester, Lipkovics Lászlóné gazdálkodási fõmunkatárs 
 

3. Idõszerû feladatok 
 
 
      2013.03.18.      1400  Helye: Gondozási Központ 
 

1. Beszámoló a 2013. évi és az áthúzódó mezõgazdasági és téli Start munkaprogramról és az egyéb közfoglalkoztatásról. 
Elõterjesztés írásban 
Elõadó: Farkas László Márton polgármester, Kakuk József falugazda 

 
2. Idõszerû feladatok 

 
 
      2013.04.15.     1400  Helye: Gondozási Központ 
 

1. Beszámoló Aldebrõ község Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása. 
 Elõterjesztés: írásban 
 Elõadó: Farkas László Márton polgármester, Lipkovics Lászlóné gazdálkodási fõmunkatárs 

2. Beszámoló a közös hivatal 2013. évi tevékenységérõl. 
 Elõterjesztés: írásban  
 Elõadó: Gulyás Imre jegyzõ 

3.  Idõszerû feladatok 

 
 
      2014.06.17.     1400   Helye: Gondozási Központ 
 
       1.  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Elõterjesztés: írásban 
 Elõadó: Gulyás Imre jegyzõ 

       2.  Idõszerû feladatok 

 
 
      2014.09.23.      1730  Helye: Községháza 
  

 1. Beszámoló Aldebrõ község Önkormányzatának 4 éves tevékenységérõl, gazdálkodásáról. Könyvvizsgálói jelentés. 
 Elõterjesztés: írásban 
 Elõadók: képviselõk 
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        2. Az önkormányzat által kötött társulási és egyéb megállapodások, szerzõdések, fenntartási kötelezettségek (pályázati támo-
gatásból adódóan), az önkormányzati vagyon. 

      Elõterjesztés: írásban 
 Elõadók: képviselõk 
 
3. Idõszerû feladatok 

 
 

C. 

 

RENDEZVÉNYTERV 

Idõpont Esemény 

 

02.04. 1300 KÖZMEGHALLGATÁS 
02.15. FARSANGI BÁL FELNÕTTEKNEK - NÉPHÁZ 
03. RETRO PARTY � NÉPHÁZ 
04.                                           TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS- A SZÉSZÓRT HULLADÉK ÖSSZEGYÛJTÉSE 
04.26.  TÁJHÁZAK NAPJA - GAZDAHÁZ  
04.25.-26.                       MEGEMLÉKEZÉS ALDEBRÕ ALAPÍTÁSÁNAK 271. ÉVFORDULÓJÁRÓL 
 A DEBRÕI HÁRSLEVELÛ ÜNNEPE 
  � NÉPHÁZ, GAZDAHÁZ, KÖZSÉGI EMLÉKPARK 
 ALDEBRÕ KÖZSÉG ANYAKÖNYVEI A KEZDETEKTÕL � ELÕADÁS, BEMUTATÓ � NÉPHÁZ 
05.06. KÖZSÉGI SPORTNAP A MAGYAR SPORT NAPJÁN � BITUMENES PÁLYA, TORNATEREM, SZÕLÕ-

HEGY 
06.14.-15. NÉPI ÍZ-ÕRZÕ NAPOK � GONDOZÁSI KÖZPONT 
06.21-22.                                   MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  GAZDAHÁZ     
08. TISZTÍTSUK MEG FALUNKAT! � SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ                  
09.13.                                  DEBRÕI HÁRSLEVELÛ SZÜRETI NAP � KÖZSÉGI EMLÉKPARK, NÉPHÁZ, GAZDAHÁZ 
10.01. IDÕSEK VILÁGNAPJA - NÉPHÁZ 
 
 
Aldebrõ, 2014. január 23. 
 
           Farkas László Márton 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

 

KÖRJEGYZÕI BESZÁMOLÓ A 2012-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 
 
Körjegyzõségünk 2012-ben változatlan személyi és tárgyi 
feltételek között végezte munkáját.  

A jegyzõ kiemelt feladata az önkormányzatok munkájának 
segítése. Igyekeztünk, hogy a meghívók és az elõterjesztések 
az SZMSZ-ekben foglalt határidõben eljussanak a képviselõk-
höz. Minden önkormányzat megtartotta a törvényben elõírt 
számú testületi ülést, sõt meg is haladta azt.  

Az üléseken igény szerint a szükséges jogi tájékoztatást meg-
adtam. Hasonló volt a helyzet az Aldebrõi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, illetve a Tófalui Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat esetében is. A jegyzõkönyveket igyekeztem határidõ-
re megküldeni a Kormányhivatalnak, bár ez nem minden eset-
ben teljesült. ( Késés miatt törvényességi észrevételt nem tett a 
hivatal.) 

Fentieken túlmenõen együttes ülésekre is sor került az általá-
nos iskola, az óvoda, illetve az Aldebrõ és Tófalu által fenntar-
tott önkormányzatok költségvetése és más közös döntést igény-
lõ ügyek kapcsán. Mindkét önkormányzat megtartotta a kötele-

zõ közmeghallgatást, mely iránt lényegi érdeklõdés nem mu-
tatkozott. 

A hivatalunk ügyiratforgalma az elõzõ évhez képest lényege-
sen nem változott. Jogorvoslati eljárás � fellebbezés � egy 
esetben sem volt. Az ügyintézési határidõt néhány eset kivéte-
lével tartani tudtuk.  
(Az ügyiratforgalom részletezését a beszámolóhoz csatolt ható-
sági statisztikai melléklet tartalmazza.) 

Változatlanul két személy végezte a 4 önkormányzat, a 
Tarnavölgye Általános Iskola, a Közös Konyha, valamint a 
körjegyzõség gazdálkodásának adminisztratív feladatainak 
ellátását. Az e munkaterületen dolgozók sem érzékelték még az 
adminisztráció csökkentésére irányuló kormányzati erõfeszíté-
seket. A belsõ ellenõri vizsgálatok lényeges problémákat nem 
jeleztek, abban azonban egyetértés volt, hogy rendkívül meg-
nõtt az adminisztráció, amelyet az elektronikus ügyintézés sem 
képes csökkenteni, mivel az iratokat ki kell nyomtatni és úgy is 
továbbítani. 
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Minkét hivatalban felállítottuk az �Alaptörvény asztalát�, s 
biztosítottuk az alaptörvény megismerését, bár különösebb 
érdeklõdést nem tapasztaltunk, illetve módot teremtettünk az 
elektronikus úton történõ igénylésre is.  

2012-ben is helyben történt az anyakönyvi, valamint a lakcím-
változási iratok adatainak felvitele az országos rendszerbe. 

Továbbra sem akar csökkenni a közfoglalkoztatással járó ad-
minisztrációs teher. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az adóhátralékok behajtására. 
Ezen a területen azonban még van lemaradásunk, így erre ez 
évben még nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Sajnos anyagi gondok miatt nem tudtuk megvásárolni a 
népességnyílvántartó, valamint földhivatali nyilvántartó prog-
ramokat.  

Az ügyfélfogadás rendje nem változott az év során, Tófaluban 
is mindig volt ügyintézõ.  

A 2012-es év két jelentõs közigazgatási változást tartogatott 
számunkra.  

Jelentõs idõt fordítottunk a járási hivatalok kialakításával kap-
csolatos elõkészítõ, egyeztetõ feladatokra. A személyi egyezte-
tések során is beigazolódott, hogy a feladat ellátáshoz szüksé-

ges létszám korábban sem volt meg hivatalunknál. Ennek tud-
ható be, hogy nem kellett dolgozót adnunk a járási hivatalhoz. 

A másik jelentõs, hivatalunkat érintõ döntést Aldebrõ, Kápolna 
és Tófalu Önkormányzati Képviselõ- testületei Tófaluban 
2012. december 12.-i ülésükön hozták meg, amikor 2013. 
január 1.-i hatállyal döntöttek a Kápolnai Közös Önkormány-
zati Hivatal létrehozásáról. E döntés sem eredményezte dolgo-
zók elbocsátását.  

Hivatalunk segítette a településeken mûködõ társadalmi szer-
vezetek mûködését. Részt vettünk a községi rendezvények 
elõkészítésében és lebonyolításában.  

Bízom benne, hogy az ügyfelekkel való �bánás� nem adott 
okot panaszra, felém legalábbis ilyen nem érkezett. Igyekez-
tünk legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint ellátni a ránk 
bízott feladatokat, melyhez megfelelõ segítséget kaptunk a 
polgármesterektõl. 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. 
 
Aldebrõ- Tófalu, 2013. április 17. 

                                                                                 
Gulyás Imre 

                    körjegyzõ 
 

 
 

 
 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLÕK (2014) 
 

 
 

 
 
 

Milibák Nóra Árpád út 89. Károly Róbert Fõiskola 
Kereskedelem és marketing szak 

Támogatás összege: 3 eFt/hó 

Bíró Anett Ifjúság út 5. 
Eszterházy Károly Fõiskola 
Intézményi kommunikátor Támogatás összege: 5 eFt/hó 

Márton Tímea Rózsa út 3. Budapesti Gazdasági Fõiskola 
Gazdaságinformatikus szak 

Támogatás összege: 3 eFt/hó 

Márton Anita Rózsa út 3. Budapesti Gazdasági Fõiskola 
Gazdaságinformatikus szak 

Támogatás összege: 3 eFt/hó 

Taisz Ákos Árpád út 23. Miskolci Egyetem 
Mûszaki menedzser szak 

Támogatás összege: 3 eFt/hó 

Kakuk Mária Vörösmarty út 35. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Történelem szak 

Támogatás összege: 5 eFt/hó 

Jónás Péter Árpád út 41. Debreceni Egyetem 
Mérnök Informatikus szak 

Támogatás összege: 2 eFt/hó 

Petró Nikolett Ifjúság út 2. Kodolányi János Fõiskola 
Turizmus-vendéglátás szak 

Támogatás összege: 4 eFt/hó 

Tóth Róbert Ifjúság út 7. Szent István Egyetem 
Mezõgazdasági mérnöki szak 

Támogatás összege: 2 eFt/hó 

Nagy Dániel Arany J. út 66. Eszterházy Károly Fõiskola 
Programtervezõ Informatikus szak 

Támogatás összege: 5 eFt/hó 

Pásztor Krisztina Árpád út 8/1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Német szak 

Támogatás összege: 2 eFt/hó 
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A TARNA PATAK MEDERRENDEZÉSE 
Befejezõdtek és mûszaki átadásra kerültek a Tarna patak mederrendezési munkálatai az Aldebrõ és Tófalu községeken 
áthaladó szakaszon. 

 Aldebrõ és Tófalu Községek Önkormányzatainak Konzorciuma Európai Uniós támogatással valósította meg az ár-, bel- 
és csapadékvíz biztonságos elvezetését szolgáló munkálatokat.  

A  mederrendezés eredményeképpen a két településen csökken a vízkárok kockázata, a felszíni vizek szennyezettsége, 
valamint növekszik az árvízi védekezés hatékonysága. 

  A projekt a Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg, a támogatás összege 
163.779.302 forint. Az Új Széchenyi Terv 
keretében lebonyolított beruházás ked-
vezményezettje Aldebrõ Község Önkor-
mányzata, mint konzorciumvezetõ Aldeb-
rõ és Tófalu Községek Önkormányzatai-
nak Konzorciuma nevében. A kivitelezés 
idõtartama 2013.01.28 - 2013.11.30, a 
rekonstruált mederszelvény hossza pedig 
4344 folyóméter. 

  A projekt jelentõs mértékben hozzájárul 
a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok 
megteremtéséhez valamint az egészséges 
környezetvédelmi és ökológiai állapot 
fenntartásához. 

 A Tarna patak mederrendezése pozitívan 
befolyásolja a környezetet, a lakosság egészségi állapotát, megélhetési lehetõségeit, a községek vállalkozásainak gazdál-
kodását. Hozzájárul a települések társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlõdéséhez, hatást gyakorol a turisztikai 
és egyéb célú gazdasági tevékenységek kialakulására és fenntartására. 

 

 

ÉPÜL MÁR A TISZTÍTÓMÛ IS 
Finisben a fejlesztés, 2014 nyarán elkezdõdhet a próbaüzem 

 

 
  Novemberben rendben elindult és jó ütemben halad a 
káli szennyvízelvezetési agglomeráció tisztítómûvének 
építése. Balázs Zoltán, a hat település összefogásával lét-
rejött önkormányzati társulás elnöke, Kompolt polgár-
mestere úgy látja, ha az idõjárás is melléjük áll, a jövõ év 
nyarának elején átadhatják a tisztítómûvet. 

 A hat település, Kál, Kápolna, Kompolt, Tófalu, Aldebrõ 
és Feldebrõ szennyvíz beruházási projektje még 2009-
ben indult a térség infrastrukturális fejlõdése, közel négy-
ezer ingatlan komfortosabbá tétele, valamint a megye 
vízbázisának védelme érdekében. A beruházás az Európai 

Unió 85 százalékos támogatásával, valamint az önkor-
mányzati és lakossági hozzájárulásnak köszönhetõen 
mindösszesen 4,2 milliárd forintból valósul meg. 
- Elengedhetetlen volt a lakosság bevonása, akiknek ösz-
szefogása példaértékû. - mondta el Balázs Zoltán. -  Eh-
hez szükség volt a Káli Vízi-közmû Társulatának megala-
kulására. Az elsõ körben a lakástulajdonosok 67 százaléka 
társulati tag lett, mára ez az arány már 80 százalék feletti. 
Az ingatlantulajdonosok a társulatba való belépésükkel 
jogot szereztek a 30 százalékos állami támogatásra, vala-
mint a lakástakarék-konstrukció beiktatásával havi rész-
letekben fizethetik meg az érdekeltségi hozzájárulást, 
aminek végösszege 227 ezer 520 forint. 
  Az alapcsõ ünnepélyes letételét 2012. április 4-én tartot-
ták. Ezzel hivatalosan is elkezdõdött a Káli Kistérség csa-
tornázása. Azóta közel száz kilométer hosszú vezetékhá-
lózat épült ki. A rendszer elkészült, a tisztítómû kivitele-
zése van még hátra. � Nagyon fontos felhívni a figyelmet 
arra, hogy bár a csatornarendszer teljes mértékben elké-
szült, arra rácsatlakozni, a vezetékrendszerbe bármit 
beleengedni a tisztítómû átadásáig szigorúan tilos. Sajnos 
ezt nem mindenki tartotta be, ebbõl adódtak problémák, 
ezért szeretném nyomatékosan felhívni a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy a saját érdekükben, azért, hogy a 
munkákat ne akadályozzák, tartsák be ezt a tilalmat �
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hangsúlyozta Kompolt polgármestere.  -  Reméljük, hogy 
mindenki megérti ezt és nem kényszerülünk büntetések-
kel érvényt szerezni a kérésnek. 
 Balázs Zoltán kiemelte: A lakosságban volt bizonytalan-
ság a tekintetben, hogy a tisztítómû építése és a hálózat 
kiépítése különvált, de reméli, hogy a kételyek mára el-
oszlottak. A szétválasztásra a pályázati támogatás miatt 
volt szükség. Ráadásul menet közben több tervmódosí-
tásra is szükség volt, ezeknek beépítését az eredeti elkép-
zelésbe, azt hogy a program elején vállalt környezetvé-
delmi hatások megvalósuljanak, az Unió nagyon szigorú-
an ellenõrizte. Ez kicsit talán lassította a folyamatot, de 
mára örömmel kijelenthetõ: a tanulmánytervek igazolták, 
minden a szabályoknak megfelelõen zajlott. A munkák 

látványos része is zajlik már a káli szennyvíztisztítónál. Az 
irodaépület már kiemelkedett a földbõl és egy hatalmas 
daruval az elmúlt hetekben beemelték a szennyvízfogadó 
betonelemeit is, jó ütemben halad az építés. 
- Ha nem lesznek kemény fagyok tavasszal, akkor bizto-
sak lehetünk benne, hogy nyár elejére teljesen elkészül 
majd a szennyvíztelep is, és elkezdõdhet a próbaüzem. 
Ennek hat hónapos idõtartama alatt a lakosság ingyen 
élvezheti a szennyvízcsatorna elõnyeit. A program kere-
tében az önkormányzatok teljes mértékben finanszíroz-
zák ennek költségeit. 
 

                                                                      (forrás:Heves 
Megyei Hírlap, Guti Rita cikke) 

 
 

LEADER PÁLYÁZAT 
 ALDEBRÕ KÖZSÉG ANYAKÖNYVEI A KEZDETEKTÕL,  

ALDEBRÕ KÖZSÉG TÖRTÉNETE 

Hazai településeink történetének fontos - de egyelõre 
nagyon csekély mértékben kiaknázott - forrásai az anya-
könyvek, melyek híven tükrözik az adott helyiség arcula-
tát egy-egy idõszakban. A születési, házassági, és halálo-
zási anyakönyvek bejegyzései gyakran igen informatívak 
a helyi társadalom, a szokásrendszer szempontjából. 
A község alapításától kezdõdõen a születési, a házassági 
és a halotti anyakönyvek feldolgozásával szeretnénk be-
mutatni a település történetének jellegzetességeit, a csa-
ládok mérete, gyermekszám, névadási szokások, nép-
mozgások, házasodási életkor, a házasfelek származási 
helye, foglalkozása szempontjából. 
Szeretnénk kielégíteni a helyben élõk és elszármazottak 
egyre gyakrabban jelentkezõ azon igényét, hogy a család-
fakutatásukhoz szükséges hiteles forrásanyaghoz elektro-
nikus adathordozón is hozzájussanak. 
A kigyûjtött anyagot DVD-n szándékozunk megjelentetni, 
illetve a világhálóra feltölteni. A DVD az Aldebrõ történe-
te címû könyv mellékleteként teljes körûvé teszi falunk 
történetét. 
Az anyakönyvek végigkísérik az emberek életét születés-
tõl a halálig, eközben hagyott lenyomataik alapján kísére-
lünk meg vázlatos képet adni az adott korról, és magáról 
a faluban élõ német közösségrõl. 

1. A keresztelési (születési), házassági, halálozási anya-
könyvek teljes adatmennyiségének kigyûjtése. Az összes 
kigyûjtendõ anyag elõzetes számításainak alapján 230-
250.000 tétel. 

a)  A keresztelési anyakönyvek tartalmazzák: Keresz-
telés (születés) ideje, szülõk neve, foglalkozása, társa-
dalmi státusza, az újszülött keresztneve, keresztszülõk 
neve, lakóhely. 
b)  A házassági anyaköny-
vek tartalmazzák: Házasságkötés ideje, helye, a háza-
sulandók neve, kora, származási helye, szülõk neve, 
lakóhelye, tanúk neve. 
c)  A halotti anyakönyvek tartalmazzák: Halálozás 
ideje, elhunyt neve, társadalmi státusza, foglalkozása, 
lakóhelye (eredeti származási helye is), vagy eseten-
ként társadalmi státusza 

 

2. A kigyûjtött anyag számítógépre vitele. 

3. A gépre vitt anyaghoz keresõprogram írása. A nevek 
variációinak is kereshetõvé tétele, pl.: a német nevek 
írásbeli változatainak kereshetõvé tétele a családfakuta-
tók részére. Minden adatfajta külön és együtt kereshetõ-
ségének megoldása. 

4. Az anyakönyvi anyag tudományos feldolgozása. Ez 
utóbbiról van egy elõzetes vizsgálatunk, mely feldolgozási 
tervezetnek tekinthetõ. 

Az Aldebrõ község története címû könyv a 
250.évfordulóra megjelentetett könyv átdolgozott, ma-
gyar és német nyelvû kiadása. A könyv híven mutatja be a 
természeti erõkkel harcoló, javaikat védõ õseinket, pár-
huzamot von a mai lakossággal, kiknek naponta kell küz-
deni a falu, az intézmények fenntartásáért, megõrizni 
értékeiket, mérsékelni a vidéki lét hátrányait, elfogadható 
életkörülményeket teremteni. Az Európai Unió tagjaként 
bízunk abban, hogy falunk történetének megismerése 
elõsegíti az itt élõk és az elszármazottak kötõdését Aldeb-
rõhöz. 

Az átdolgozott, kibõvített, német nyelvre is lefordí-
tott Aldebrõ község története kiadvány minden háztartás 
saját történelemkönyve lehet, amelynek oldalain a jövõ 
fiataljai pontosan megismerhetik, honnan indultak az 
õsök, és hogyan lett azzá a község, ami ma. 

Eredményeképpen gyermekeink bárhol, bármikor napra-
kész tudással rendelkeznek majd szülõfalujukról, így 
öregbítve hírnevét a világ más-más pontjain.  

Az Aldebrõ község története címû könyv kiadásával sze-
retnénk felvállalni azt, hogy eljuttatjuk az élõ történelmet 
községünk polgáraihoz. 

(Aldebrõ község anyakönyvei a kezdetektõl, Aldebrõ 
község története pályázati anyag alapján.) 

Az igényelt támogatás összege: 2 281 102 Ft. 
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LEADER PÁLYÁZAT 

FALUHANGOSÍTÁS FELÚJÍTÁSA, KORSZERÛSÍTÉSE,  

INFORMÁCIÓS TÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

  Aldebrõ községnek eddig forráshiány okán nem volt 
lehetõsége arra, hogy a község polgárainak teljes körû 
tájékoztatását megoldja. Ezzel a pályázattal azonban 
megvalósulhatna egy régi elképzelés. 

Az információs táblák színei, képi megjelenése felhívó 
jellegû, vonzza a tekintetet. A frekventált helyekre való 
kihelyezésükkel nem pusztán tájékoztató jellegû adatok-
kal szolgálhatnak olvasóik számára, hanem turisztikai 
vonzerõvel is rendelkeznek � elirányíthatnak egyik- má-
sik nevezetességhez, érdekes helyszínhez a községen be-
lül, vagy a szûkebb környezetben. 

A hangosító berendezés szintén több célt szolgálna. 
Fontos szerepe lenne katasztrófahelyzet idején. Aldebrõ 
lakossága elöregedõ, az idõs emberek közül többen nélkü-
lözik a televízió vagy az internet nyújtotta információtö-
meget. Éppen ezért például árvízhelyzet idején a községi 
hangosbemondó naprakész értesítésekkel láthatja el a 
lakosságot a tenni- és tudnivalókról. 

Kulturális szempontból a községi rendezvényeinket szí-
nesebbé tehetnénk egy-egy verssel, népdallal a nagyobb 
mûsorok közti üres idõszakokban. Alkonyat táján a baráti 
beszélgetések könnyedebbek az esti nótaszó mellett, reg-
gelente könnyebben indul a munka a zenés ébresztõvel. 

A lakosság, a település üdülõvendégeinek gyors, pontos 
informálása érdekében felújítjuk a hangosbemondó háló-
zatot, vezeték nélküli rendszert építünk ki. Hirdetõtáblá-
kat helyezünk el a falu frekventált pontjain (Községháza, 
Iskola, Gondozási Központ, Rózsa út) 

Információs táblákkal jelöljük a településen mûködõ 
vállalkozások, szervezetek, látnivaló helyét. 
Településtérképet helyezünk el a Községi Emlékparkban 
és üdvözlõ táblákat a falu északi és déli bejáratánál. 
 
(Kivonat a "Faluhangosítás felújítása, korszerûsítése, 
információs táblák elhelyezése" pályázati anyagból.) 

Az igényelt támogatás összege: 2 587 000 Ft. 

 

 

A POLGÁRÕRSÉG HÍREI 
 
Az aldebrõi polgárõrség eredményekben gazdag s-mára 
már szomorú aktualitássá váló kívánságként, bûncselek-
mény mentes-, boldog újévet kíván a lakosoknak. 
E második kívánság sok település számára sajnos már 
elérhetetlen. 
Szûkebb és tágabb környezetünkben is mindennapossá 
váltak a kisebb nagyobb szabálysértések, bûncselekmé-
nyek, sõt, súlyos, brutális támadások is. 
Ez persze talán túlzás. A statisztikák gyorsan �kijavítják� 
a fenti mondatot.  
Ugyan, még hogy mindennapra esnének súlyos, brutális, 
esetenként halállal is járó támadások? Azokból talán he-
tente, vagy tíznaponta történik egy-egy. 
 
Itt tér el a hivatalos szemlélet és a lakosság szubjektív 
biztonságérzete. 
Elég egyetlen eset is, hogy a környéken minden idõs em-
ber nyugtalanul aludjon.  
De a termõföldek, erdõk, kiskertek, üresen álló házak 
rendszeres dézsmálói, �látogatói� is okozhatnak fejfájást. 
A falvakban ólálkodó mindenféle árusok, ilyen olyan fém-
, antik bútor-, toll- stb. gyûjtõkrõl már nem is beszélve. 
 
Községünkben is elõfordult, hogy többszázezres mûszaki 
cikket sóztak idõs házaspárra. Szerencsére a polgárõr 
rokonuk határozott fellépése miatt a budapesti �kereske-
dõk� újra leutaztak, visszaadták a pénzt és azóta messze 
elkerülték a falut. 
 
Nálunk is akadtak �Jótevõk�, akik olcsón megcsinálták az 
ereszcsatornát, majd az elszámoláskor fenyegetõ fellépés-
sel igyekeztek irreális árat elérni. Ezt az esetet két szom-

széd, amúgy korábban polgárõrök- határozott fellépése 
oldotta meg. De még így is többe került ez a �jó üzlet�. 
 
Télen rendszeres , hogy �jó lelkek� fával dugig rakott au-
tóikkal keresik az áldozatukat.  
A lepakoláskor rendre kiderül, hogy belül hézagos a fara-
kás, a mennyiség jóval kevesebb, az ár meg magasabb a 
megbeszéltnél. 
Az ilyen vitákat egy-egy idõs személy nehezen nyerheti 
meg három, négy, egyre agresszívebb �üzleti partnerrel� 
szemben. 
 
E trükkös esetek ellenére Aldebrõ még mindig békés kis 
szigetként éli, élheti mindennapjait. 
Ami persze nem a véletleneknek köszönhetõ. 
 
Aldebrõ lakossága, önkormányzata sokat tett a békés 
mindennapokért. 
A község polgárõrsége páratlanul hosszú múltra tekint 
vissza.   
1991-ben, az országban szinte legelsõként, közel száz 
fõvel alakult meg a polgárõr egyesület. 
Gyakorlatilag minden �fegyverforgató� férfi összeállt, 
hogy törvényes keretek között járuljon hozzá a közbizton-
ság, közrend fenntartásához. 
A lakosság és a polgárõrök irigyelt közbiztonságot tudtak 
megteremteni az elmúlt évtizedekben. 
 
Itt kell megjegyezni, hogy ez a legendás közbiztonság 
elsõsorban a szorgalmas, békés, törvénytisztelõ, sváb 
származású lakosságon múlik, kevésbé a polgárõrségen 
és még kevésbé a rendõrségen. 
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Sajnos, a közbiztonsági helyzet romlása, a változó bûnel-
követési módszerek minket is elérhetnek.  
Az év végén volt a Füzesabonyi Rendõrkapitányság köz-
biztonsági fóruma, ahol a térség bûnügyi helyzetérõl kap-
tunk tájékoztatást. A kapitány úr köszönetét fejezte ki a 
területen mûködõ polgárõrségek minden tagjának a köz-
biztonság fenntartásáért folytatott munkáért, megemlítve 
Aldebrõt, ahol szinte alig történik bûncselekmény.  
Felhívta a térségi vezetõk figyelmét, hogy ismételten uta-
zó bûnözõk garázdálkodnak a 3-as fõút, 31-es út mentén, 
több brutális támadás történt idõs, egyedülálló emberek 
ellen. A leendõ célpontok felderítését sokszor a különféle 
házalók végzik.   
Elszaporodtak a térségben a trükkös lopások és a besur-
ranásos lopások is.  
 
Fenti fenyegetettséggel úgy vehetjük fel a harcot, ha ki-
használjuk a szomszédok egymásért mozgalomban rejlõ 
lehetõségeket.  
Ne feledjük, a leggyorsabb segítség a közvetlen szomszé-
doktól érkezhet.  
Fogjunk össze, szervezzük meg egymás riasztását és 
együtt bármilyen támadás ellen eredményesen léphetünk 
fel, sõt már e mozgalom puszta léte is elriasztja a rossz-
ban sántikálókat. 
Azt üzeni, Aldebrõ lakossága nem közömbös a bûnelköve-
tõkkel szemben. 
 
Ezért minden polgárõr és lakos járjon nyitott szemmel. 
figyelje a környezetünket, jegyezze fel a gyanús autók 
rendszámát, típusát, haladási irányát, figyelje meg a gya-
nús személyeket és jelentse az eseményt a polgárõrség, 
mezõõrség, önkormányzat felé, vagy közvetlenül az in-
gyenesen hívható 112-es segélyhívószámra.  
A rendõrség örömmel veszi ezeket a tájékoztatásokat, a 
térségben tartózkodó járõrök elszámoltatják a házalókat, 
egyéb trükkös alakokat. A kapitány úr szerint inkább tíz 
felesleges jelzés legyen, mint egy fontos adat elmaradása.  
 
Fontos lépéseket tettünk a technikai védelem kiépítésé-
ben is. A meglévõ kamera rendszereket  fejlesztve lehetõ-
vé vált a gyanús autók rendszámának leolvasása és felfej-
lesztjük az iskola, óvoda komplexum kamerás védelmét 
is. 
Országos fejlesztési pályázaton az egész községet átfogó 
megfigyelõ rendszerre adtunk be pályázatot, melynek 
eredménye még nem ismert. 
Ha  most nem nyerünk, akkor minden további pályázaton 
is elindulunk.  
A kamerás megfigyelõ rendszer a legmegbízhatóbb és 
legkomolyabb visszatartóereje van. 
 
Az eltelt több, mint húsz év komoly változásokat is hozott 
a polgárõrség életében. 
Hol vannak már azok az idõk, amikor két mellényen osz-
tozva gyalogosan, vagy saját autón járõröztek a polgár-
õrök.  
 
2012-ben új polgárõr törvény határozta meg a polgárõr 
egyesületek mûködésének feltételeit. 
Ez a törvény gyökeresen szakított az évtizedek óta mûkö-
dõ rendszerrel. 
 
Az alulról építkezõ rendszer, amelyben az önálló egyesü-
letek érdekérvényesítés céljából hozták létre a megyei és 
országos szövetségeket, egy csapásra megfordult. 

Az új törvénynek csak az az egyesület felel meg, amely 
kérte és meg is kapta az országos szövetség engedélyét.. 
Az országos szövetség köztestületté válásával pedig megjelen-
tek az állam által átruházott feladatok is.  
A feladatok ellátásához az állami költségvetés meghatározott 
pénzügyi keretet is rendel, mely által elõre tervezhetõ támoga-
tásban részesülhetnek az egyesületek. 
Így az egyesületek mûködése sokkal kiszámíthatóbbá 
vált, e támogatások jelentõs segítséget nyújtanak a helyi 
feladatok ellátásában. 
Igaz, az államtól kapott pénzhez, sajnálatosan olyan szi-
gorú elszámolási rendszer is kapcsolódik, ami miatt az 
elsõ idõkben az egyesületek 40 %- a  inkább lemondott a 
támogatásról, mert nem tudott volna eleget tenni a kissé 
bürokratikus elõírásoknak.  
Aldebrõ természetesen megfelelt ezen új követelmények-
nek, sõt volt olyan összejövetel, ahol kiemelték, mint az 
egyetlen hiba nélkül elszámoló egyesületet.  
 
Az új törvény jelentõs szigorításokat is életbe léptetett. 
A mi egyesületünknek is meg kell felelnie a helyi önkor-
mányzat, az illetékes rendõri szervek, a megyei és orszá-
gos polgárõr szövetség által támasztott követelmények-
nek. 
 
E szigorítások egyike, hogy a polgárõrökrõl országos nyil-
vántartást vezettek be.  
2014 január elsejétõl csak az lehet polgárõr, aki a már 
vizsgával rendelkezõ polgárõrök közül megjelenik az ok-
mányirodán és bekerül az országos adatbázisba. Az új 
belépõknek pedig megyei tanfolyamon és vizsgán is meg 
kell felelniük a regisztrálás elõtt. 
Az így kapott okmányok birtokában lehet szolgálatot el-
látni.  
 
Nincs ebben semmi szokatlan. A polgárõr egyesület nem 
helyi dalárda, vagy nyugdíjasklub.  
Egy horgász -, vadász egyesületnek is csak az lehet tagja, 
aki állami vizsgát tesz, betartja a szabályokat és rendelke-
zik a szükséges okmányokkal, így a polgárõr egyesületi 
tagra is vannak kötelezõ elõírások. 
Persze, a horgász, vadász a saját örömét keresi, azért tesz 
eleget a követelményeknek, míg a polgárõr a köz érdeké-
ben, közfeladatot lát el. Azért a nyugalom, a békés köz-
rend kialakításában végzett munka is okozhat örömet az 
ebben résztvevõknek.  A közmegbecsülésrõl már nem is 
beszélve. 
 
E megbecsülés szép példája, hogy a megalakulása óta az 
aldebrõi polgárõrség derékhadát képezõ �hadfiakat� a 
kiérdemelt �obsit� mellett az egyesület örökös tagjaivá 
fogadta.  
 
Õk, akik sokat tettek a település biztonságáért továbbra is 
tagjai maradnak az egyesületnek, fizikai, egészségi állapo-
tuknak megfelelõen részt vehetnek a közös munkában. 
 
Az örökös tagság rendszere, formai megjelenése, oklevele az 
Aldebrõi Polgárõrség �szabadalma�, melyet azóta a megyei 
és országos szervezetek is átvettek. 
Így elkerülhetõ, hogy az évtizedeken át hûségesen és oda-
adóan szolgáló polgárõrök egyszer csak el-elmaradoznak 
a rendezvényekrõl, szolgálatból, és lassan �kikopnak� az 
egyesületbõl. 
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Az immár �obsitos hadfiak� érdemeik elismerése mellett 
egy más kategóriában továbbra is hasznos tagjai, polgár-
õrei maradnak az egyesületnek. 

 
Mert egy polgárõr, lélekben élete végéig polgárõr marad. 
 

 
Álljon itt hát az örökös tagok listája, azoké, akiknek oly sokat köszönhet a község. 
 

A POLGÁRÕRSÉG KÖZGYÛLÉSE 
MINT A POLGÁRÕRSÉG KIMAGASLÓAN AKTÍV TAGJÁT, 

ÖNFELÁLDOZÓ SZOLGÁLATTELJESÍTÉSÉÉRT, 
A BÛNCSELEKMÉNYEK MEGELÕZÉSÉBEN  

VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA  
ELISMERÉSÉÜL 

 
AZ ÖRÖKÖS TAGOK SORÁBA 

FOGADJA. 
 

MÁRTON JÓZSEF EGYESÜLETI ELNÖK  SÍPOS ISTVÁN   
STEKKELPACH GYÖRGY EGYESÜLETI ELNÖK SINGLÁR JÓZSEF 
BIRGENSTOK ERNÕ SÖNPERGER JÓZSEF 
DAJKÓ TIBOR PLÓSZ GYÖRGY 
HEGEDÛS JÓZSEF PLÓSZ GYÖRGY 
HEGEDÛS SÁNDOR RIDZIG PÉTER 
KRECZ SÁNDOR RUSZ ISTVÁN 
KRIZNER JÓZSEF VERES JÁNOS 
LENGYEL ATTILA   TARNAI GYÖRGY 
LIPKOVICS JÁNOS VÁRHELYI ERNÕ 
LIPKOVICS ISTVÁN   polgárõröket. 

 
 Polgárõrség Aldebrõ  
   Elnöksége 
 

 

NYUGDÍJASKLUB 
 

Az �Életfa� nyugdíjasklub 1995.-ben alakult. A 
klubtagok száma: 45 fõ 

A klub a Megyei Nyugdíjas Szövetségnek is tag-
ja és ezáltal még több programon vehetünk 
részt a többi klubbal közösen amit a tagok na-
gyon kedvelnek. 

A klub célja:  - A nyugdíjasok összefogása, 
amely egy közösséget alkot. 

 - Kikapcsolódás az otthoni mindennapi 
munkából. 

 - Közös programok, kirándulások és szín-
házi elõadások szervezése. 

 - Aktív és fiatalos élet a nyugdíjas években 
is. 

A nyugdíjasklub tagjai minden héten találkoz-
nak. A programokat a klubtagok érdeklõdései-
nek, és igényeinek a lehetõségek figyelembe 
vételével közösen szervezzük. A tagok nagyon 
szeretnek énekelni, verset mondani és maguk 
által írt vidám jeleneteket elõadni. 

Az elmúlt 18 évben sokat kirándultunk, bejár-
tuk szinte az egész országot: Ópusztaszer, 
Keszthely, Esztergom, Hollókõ, Szeged, stb., 
valamint a szomszédos országokban is, megnéz-
tük a nevezetesebb helyeket: Krasznahorka vá-
ra, Betléri kastély, Máriazell, Dobóruszka, stb. 

A Megyei Nyugdíjas Szövetség is kirándulásokat 
és üdüléseket szervez a klubok részére. ahová a 
mi klubtagjaink is szívesen mennek és nagy él-
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ményben van részük: Erdélyi körút, Fekete-
tengeri üdülés, Olaszország, stb.  Jövõ évben 
Tunéziába szerveznek üdülést, ahová több ta-
gunk is jelentkezett. 

Kirándulásaink során községünket is reklámoz-
zuk: képeslappal és borral. 

Minden évben a megyei bálon ropják a táncot a 
klubtagok. 

A színházi elõadások is elõkelõ helyet foglalnak 
el a klubtagok körében: minden évben több al-
kalommal csodálatos élménnyel gazdagodtunk: 
Eger, Budapest. 

 

 
Megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat, 
az 50. és 60. házassági évfordulókat és a kará-
csonyt. Minden évben hajnalig tartó �Pótszil-
vesztert� rendezünk, ahol a finom vacsora, a jó 
zene, kabaré és a remek hangulat feledteti a 
hétköznapok szürkeségét. 

Emellett ismeretterjesztõ, felvilágosító elõadá-
sok, beszélgetések és termékbemutatók is sze-
repelnek a programunkban. A klubtagok több-
sége Vöröskeresztes tag. 

Több alkalommal vendégeink voltak a községi 
és a megyei vezetõk, akik aktuális és hasznos 
információkkal láttak el bennünket. 

A nyugdíjasklub tagjaiból alakult a �Vadvirág� 
kórus. Fellépnek a községi rendezvényeken, 
valamint az �Idõsek Fesztiválján� ahol minden 
évben kulturális programot adnak elõ nagy si-
kerrel. A Kompolton elsõ alkalommal megren-
dezett kórusfesztiválon is nagy sikerrel léptek 
fel, harmonikával kísérte Inklovics Sándor. 

A Megyei Szövetség minden évben megrendezi 
a vers és próza versenyt, amelyen Szabó Vil-

mosné képviseli a klubot és nagy sikerrel szere-
pel. 

A 9 település nevezetességeit bemutató vetélke-
dõn vettünk részt, amelyen a klubtagok a felké-
szültségükrõl adtak számot és nagy sikerrel ol-
dották meg a feladatokat.  

 

Minden évben részt veszünk Egerben az �Idõsek 
Világnapján� ahol csodálatos mûsorral köszöntik 
a nyugdíjasokat, valamint az 50. és 60. házassági 
évfordulót ünneplõket. 

Egerszóláton megyei sportnapon voltunk, ahol 
a �Tízezer lépés� programban megismerked-
tünk a falu nevezetességeivel, valamint labdajá-
tékokban jeleskedtünk. 

Klubtagjaink a helyi hagyományos ételek süté-
sének és fõzésének állandó közremûködõi. 
Nagytályán a �Derelyefesztivál�-ról az I. díjat 
hozták el. 

Az eltelt 18 évben sikerült olyan programokat, 
összejöveteleket szervezni, amelyekhez szívesen 
csatlakoznak az idõsebb generációhoz a fiata-
labb nyugdíjasok is. Ezáltal még több változatos 
programot tudunk szervezni és megvalósítani. 

 

Terveink a következõ évekre: 
 
-  Megismerni a még nem látott tájakat, szóra-
kozni, beszélgetni és jól érezni magunkat a 
klubban, mert a közösség erejével több minden 
megvalósítható. 

-   Szeretnénk tovább folytatni azt az utat, amit 
megalakulásunkkor elkezdtünk. 

- Fontos és szükséges, hogy érdeklõdésüknek 
megfelelõ rendezvényeket szervezzünk közösen 
a klubtagokkal. 

-  A szomszédos települések klubjaival szoro-
sabb kapcsolat felvétele, mûsoros délutánok, 
baráti beszélgetések és közös összejövetelek 
szervezése. 

-  A nyugdíjasklubra továbbra is a nyitottság a 
jellemzõ, rendezvényeinkre eddig is jöttek má-
sok is, és ezután is várjuk õket. 
 
                                                   Lipkovics Györgyné 

                                                         klubvezetõ 
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MEGVALÓSULT ÁLOM 
 
Az egészség az egyik legfontosabb értékünk, mely-
nek megóvását kora gyermekkorban kell kezdeni. A 
kisgyermek fejlõdését genetikai adottságok, az érés 
sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen 
alkalmazott környezeti hatások együttesen határoz-
zák meg. E tényezõk hatásának következtében a 

gyermekek sajátos, életkoronként, életkori szaka-
szonként és egyénenként változó testi és lelki szük-
ségletei vannak.  
Az óvodai nevelésünk családias, gyermekközpontú, 
befogadó ennek megfelelõen a gyermeki személyiség 
kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden 
gyermek számára az egyenlõ hozzáférést. Az óvo-
dáskor szenzitív idõszak a különbözõségek elfogadá-
sában, az inkluzív, a játék elsõdlegességét, az élmé-
nyek feldolgozását támogató környezetben felnövõ 
gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, segítõ-
késszé válik.  
A kisgyermek egy érdekes személyiség, tevékenykedik, 
emlékezik, gondolkodik, fõleg azonban érez és akar. A 
világot meg kell ismernie, mert csak így tud benne élni. 
Minél céltudatosabban figyel, annál több megismerni-
valóra bukkan. Nincs megállás, elindult az emberré 
válás útján. Jórészt a felnõtt környezetén múlik, hogy ez 
a út sikeres legyen.  
Pályázati forrásból vásárolunk ovikánknak egy 
sókabint, melynek pályázati összegen felüli részét 
egyéb forrásból finanszírozzuk.  
 Nagy örömmel vettünk részt az Országos Gondol-
kodj Egészségesen Alapítvány programjában, mely-
nek lényege az együttünneplés. 1300 óvodában egy-
szerre tartottuk meg 2013.november 29-én, pénte-
ken. Adott program alapján szerveztük tevékenysé-
geinket, melynek részesei lehettek a szülõk is. A 
programról készült képeket megnézhetik az Aldeb-
rõi Óvodai Tagintézmény honlapján.  
 

                                                     Kériné Szabó Ildikó 
                                                   tagóvoda vezetõ 

 

GAZDAHÁZ 
Aldebrõ község Önkormányzata 2008 júliusában 

határozott arról, hogy megveszi a Vörösmarty út 1. 
szám alatti ingatlant akkori tulajdonosától, Jákli 
Károlytól. Az Önkormányzat célja ezzel az volt, hogy 
pályázati forrásból finanszírozva felújítson, és elsõ 
sorban megõrizzen egy hagyományos 1929-ben 
épült, veretes paraszt-barokk stílusú házat az utó-
kornak. 2010 októberében fejezõdött be a Gazdaház 
renoválása, novemberben pedig az átadó ünnepség-
re is sor került. 

A Gazdaházban került elhelyezésre a Debrõi Hársle-
velû bor megalkotójának, Rácz Pálnak a hagyatékát 
õrzõ emlékszoba, valamint a már régebben össze-
gyûjtött helytörténeti, néprajzi anyagok, ezzel is 
tisztelegve a községalapító német õsök emléke elõtt. 

Az idén áprilisban, a község díszpolgára, néhai Rácz 
Ernõ tiszteletére emléksarok kialakítására került 
sor. 

Kialakításra került egy századelõ hangulatát idézõ 
sváb szoba korabeli bútorokkal berendezve. Mellette 
található a konyha, ahol a régi konyhai eszközök 
kerülnek bemutatásra. Elkülönítve kaptak helyet a 
régi mezõgazdasági munka és állattartási eszközök, 
valamint a szõlõtermesztés, a borászkodás és a do-
hánytermesztés eszközei. A kendertermesztés- és 
feldolgozás tárgyi emlékeiben is gyönyörködhetünk. 
A munkafolyamatok sorrendjében, a tilolótól kezdve 
a gerebenen és a motollán keresztül a szövõszékig 
végig tudjuk követni az egyes munkafázisokhoz 
szükséges eszközöket, a falakon található fotókkal 
kiegészítve. 

Mocsáros vidékén feltárt temetõbõl származó leletek 
egy külön helységben tekinthetõk meg Aldebrõ tör-
ténelmének különbözõ korszakaiból származó írásos 
és tárgyi emlékeivel együtt. 

A kiállítás egy része a lakosság adományaiból jött 
létre, amely az õsök emlékét õrzi az utókor számá-
ra. Az adományokat ezúton is köszönjük és a továb-
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biakban is szívesen várjuk felajánlásaikat a kiállítási 
anyag bõvítése érdekében. Az adományozók neve a 
hozzájárulásuk esetén a Gazdaházban kifüggesztésre 
kerül.  

Reményeink szerint a Gazdaház kiállításai segítenek 
abban, hogy a bor-, a vadász- és a horgászturizmus 
keretében idelátogatók megismerhessék elõdeink 
életének egy-egy jellegzetességét. 

Aldebrõ 2012 óta a Mátra Jövõje Turisztikai Egyesü-
let tagja. A csatlakozás több lehetõséget biztosít ar-
ra, hogy községünket minél szélesebb körben nép-
szerûsítsük. Jó példa erre a tavalyi Mátrai Múzeu-
mok Éjszakája, amelynek programjában a Gazdaház 
megtekintése már kiemelkedõ szerepet kapott. Az 
ide látogató vendégek megismerkedhettek a Debrõi 
Hárslevelû történetével, a tipikus sváb étellel, a sült 
derelyével is, és természetesen a borkóstolás sem 
maradhatott el. Az Egyesület révén szerepelhetett a 
község a Story4 Túrakommandó (4. évad 3. adás) 
címû mûsorában.  
A �10 nap 10 kiállítóhely a Mátrában� és a �10 nap 
10 élmény a Mátra postakocsi járatán� elnevezésû 
programsorozatban állandó helyszínként kapott 
jelentõs szerepet a Gazdaház. A Mátrai Palettában, 
az Egyesület kiadványában közzétehetjük program-
jainkat, hirdethetjük látnivalóinkat, nevezetessége-
inket. 

A Gazdaház elõzetes bejelentkezés alapján látogat-
ható. 

Bejelentkezés és további információ: 

Aldebrõ község Önkormányzata 
3353 Aldebrõ, Arany János út 1.  
Tel.: 36/480-001 

 

 

ELÉRHETÕ A TISZA-TARNA-RIMA 
MENTE ÖRÖKSÉGE ELEKTRONIKUS 

KÖNYV! 
 
Végre elérhetõvé vált a Tisza-Tarna- Rima mente örök-
sége c. elektronikus könyv, amely a Kápolna Községért 
Közalapítvány által benyújtott és elnyert Leader pályázat 
révén valósulhatott meg 
 
A projekt a Tisza-Tarna- Rima Mente LEADER Egyesü-
let területén lévõ 34 település (hevesi, füzesabonyi járás) 
földrajzi, régészeti, történeti, kulturális és néprajzra vo-
natkozó ismereteit szakemberek feldolgozásában mutatja 
be. Az ismeretanyagot webes felületen, nyomtatható 
verzióval és CD formátumban rögzítették. 
 
Az elektronikus könyvvel az volt a cél, hogy az össze-
gyûjtött és feldolgozott ismeretek mindenki számára 
(iskolák, könyvtárak, magánszemélyek) elérhetõek le-
gyenek. A projekt internetes platformon használható. 
Tematikus modulok biztosítják az anyagban az egyszerû, 
gyors eligazodást. 
 
A pályázatot benyújtó Közalapítvány fõ törekvése, hogy 
a 34 település fiataljai és a felnõttek megismerjék szû-
kebb hazájuk, szakértõk által megírt földrajzi, történeti, 
kulturális, néprajzi ismereteit, ezért, hogy érdekessé vál-
jon a gyerekek számára az ismeretanyag, megjelenítése 
több esetben játékos és rejtvény-formát ölt. 
 
A projekt az eseménytörténetet 1945-ig, a kulturális 
örökség napjainkig dolgozza fel. Elérhetõ a www.ttrm.hu 
internetes oldalról. 
TTRM Munkaszervezete 

 

 

Õsjuhar a Mátraalján! 
Eddig úgy tudtuk, hogy ha egy turista Parádsasvá-
ron jár, olyan érdekes fakülönlegességet láthat, mely 
nemhogy egyedül itt él a Mátrában, de nem ismert 
sehonnan máshonnan az egész országból, sõt talán a 
világból sem. Ez a mátrai õsjuhar, tudományos ne-
vén Acer acuminatilobum. Nemrég ezt a ritkaságot 
sikerült megtalálni a Mátra-alján is, Aldebrõ község 
északnyugati határában. Parádsasváron mindössze 
egy példány él a fából - ezt Papp József találta 1952-
ben, s õ is írta le a tudomány számára új fajként. 
Aldebrõ határában viszont 5 középkorú fa található! 

 
Az õsjuhar leginkább a gyakori mezei juharra (Acer 
campestre) hasonlít, de attól formájában mégis egy-
értelmûen elkülönül. Levele bõrszerû tapintású, 
átlagosan 8-9 cm hosszú és 10-12 cm széles. A levél 
válla lekerekített, vagy kissé szívesen kicsípett. Álta-
lában három karéja van, s mindhárom karéj elõre-
nézõ, háromszög alakú, ép szélû, csúcsában kihe-
gyezett. Ehhez hasonló leveleket hajtó juharfa a 
földtörténeti miocén korban, mintegy 15-20 millió 
évvel ezelõtt élt a levéllenyomatok tanúsága szerint, 
s innen kapták a ma élõk az �õsjuhar� elnevezést. 
Fontos, hogy a fa a parádsasvári élõhelyén nem csí-
rázik, terméketlen, emiatt fiatal egyedei itt egyálta-
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lán nincsenek. A vácrátóti botanikus kertben lévõ 
vegetatívan szaporított példány viszont nagyon rit-
kán csíraképes magot is hoz, de érdekes, hogy a ki-
kelõ utódok 90%-a a gyakori mezei juharra hasonlít, 
csak 10%-a a szülõre. Aldebrõn ellenben 5 középko-
rú fa él, sok idõs mezei juhar társaságában, s köröt-
tük szép számban megfigyelhetõ az újulat is, 
ami mindenféle átmenetet mutat a két típus között. 
 
 Mind a parádsasvári, mind az aldebrõi élõhely erõs 
emberi hatást sejtet, hiszen hajdanában mindkettõ 
parkosítva volt. Mindkét helyen hajdani vadgeszte-

nye-fasorok futnak, jelezve a Károlyi grófok egy-egy 
régi birtokközpontját. S azt is tudjuk, hogy a 19. szá-
zad végén a Károlyiak itteni gazdatisztje a botanikus 
Vrabélyi Márton volt. Talán az õ közremûködésének  
köszönhetõ az ittlétük? 
 Az új õsjuharokat legegyszerûbb a Vécs és Feldebrõ 
közötti mûútról megközelíteni. Itt élnek a Cser-erdõ 
szélén, a Cseri-õrház közelében, egy nemrég felújí-
tott fedett pihenõ mellett, közvetlenül az úttól délre. 
 

(forrás:www.matrahegy.hu, Mátra információs 
oldal) 

 

 

KÉSZÍTSÜNK  
KOMPOSZTOT! 

Kedvcsináló a kerti komposztáláshoz 
 
 Korunk égetõ problémája a környezetszennyezés. A 
környezet megóvása létkérdés számunkra az utá-
nunk következõ generációk érdekében.  

Faluhelyen sokan elszoktunk attól, hogy a rendelke-
zésünkre álló kiskerteket mûveljük, s így megter-
meljük magunknak a zöldségeket. Talán, ha ezen 
változtatnánk, s a konyhába való egy részét magunk 
állítanánk elõ, akkor ezzel a saját életünkön is köny-
nyíteni tudnánk.  

Ha a kertmûvelésre adjuk a fejünket, nem mindegy 
az sem, hogy mekkora költségvonzata lesz a ter-
mesztésnek, s az sem, hogy mennyire lesz eredmé-
nyes a tevékenységünk. A talaj termõképességét 
fokozhatjuk drága mûtrágyákkal, melyeknek az elõ-
állítása jelentõs környezetterheléssel is jár, de vá-
laszthatjuk a komposzttal való talajjavítást is, amely 
környezetkímélõ megoldás, s nemhogy költségekkel 
járna, hanem lehet, hogy megtakarítást is helyben 
történõ felhasználás miatt nem kell drága pénzen 
elszállítani a hulladékot a eredményezhet, hiszen a 
ház körül keletkezõ hulladék egy részébõl tudjuk 
elõállítani, s így a szeméttelepre. 

A kukába kerülõ háztartási hulladéknak hozzávetõ-
leg az egyharmada olyan alapanyag, amelybõl min-
den különösebb fáradtság nélkül, a kerti- és szoba-
növényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag: 
komposzt készíthetõ. A konyhából kikerülõ zöld-
ség, gyümölcs maradványokat, a kertben képzõdõ 
faleveleket, levágott füvet, elszáradt virágot gyûjtõ-
néven zöldjavaknak nevezzük. Ezekbõl a talajban 
lakó milliárdnyi apróbb-nagyobb élõlény szorgalmas 
munkával �állítja� elõ a humuszt vagy más szóval 
komposztot, ha hagyjuk.  

Elõnyös tulajdonságai: 
- Javítja a talaj szerkezetét, ami segíti annak levegõ-
zését 

- Fényelnyelõ tulajdonsága elõsegíti a talaj felmele-
gedését (tavasszal gyorsabb a csírázás), erre utal 
sötét színe is 
- Jelentõs a vízmegkötõ képessége (nyáron nem kell 
annyit öntözni) 
- Fokozza a talajban lakó élõlények aktivitását 
- Növeli a növények betegségekkel, kártevõkkel 
szembeni ellenálló képességét 
- Biztosítja, hogy a nehezen oldódó ásványi anyagok, 
mikroelemek a növények számára felvehetõvé válja-
nak 
- A gyorsan kioldódó mûtrágyával szemben lehetõvé 
teszi a különbözõ tápanyagok folyamatos felvételét 
- A talajban esetleg elõforduló méreganyagokat 
megköti 
A komposztálás alapanyagai a konyhából és a ház-
tartásból: 
  Zöldség-gyümölcs maradványok, káposzta- és salá-
talevél, krumpli-, gyümölcs- és uborkahéj, kávézacc 
és teafû, tojáshéj, hervadt virág, fahamu(max.2-3 
kg/m3), 
Növényevõ kisállatok ürüléke az alommal együtt, 
faforgács, toll, szõr, natúr, festetlen pa-
pír(pl.:tojástartó), festetlen gyapjú, pamut vagy len-
vászon, festett biotextília stb. A déligyümölcsök hé-
ját rothadás gátló anyagokkal kezelik ezért nehezeb-
ben bomlanak el, kivételek ez alól az organikus vagy 
bio jelzéssel ellátott termékek. 
A kertbõl: 
  Levágott fû, gyomok, lomb, tûlevél, szalma, ágak, 
gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyü-
mölcsök stb. Az örökzöldek bizonyos fajtáinak friss 
lombjában a lebontó baktériumokat károsító anya-
gok vannak, az ilyen lombot szárítva használjuk fel. 

 A folyamatok meggyorsítása érdekében a komposz-
tálóba kerülõ anyagokat aprítsuk össze. Ezzel elõse-
gítjük, hogy az élõlények nagyobb felületen férhes-
senek a zöld javakhoz. Ha egyenletesen jó minõségû 
komposztot szeretnénk, érdemes néhányszor meg-
kevernünk a komposztban lévõ anyagot. 

 
                                                            Jó komposztálást! 
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TÁJÉKOZTATÓ 
Káli Kistérség Víziközmû Társulata 

 
A lakosság érdekeltségi hozzájárulásának fizetésérõl szóló egyenlegközlõt a havi 1.100,- Ft-ot fizetõk már 
megkapták. Az 1.822,- Ft-ot, illetve az ennél többet fizetõk értesítése most van folyamatban. A Káli Kistérség 
Víziközmû Társulatához eddig nem csatlakozók a beruházás befejezéséig, illetve a próbaüzem elkezdéséig 
még csatlakozhatnak. Igaz, hogy ez a szerzõdés, illetve csatlakozási lehetõség már csak 4 éves fizetési futam-
idejû. Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ezt követõen az alapszabályunkban leírtaknak megfele-
lõen 400.000,- Ft-os fizetési értesítést fogunk kiküldeni ami, mint már annyiszor hangoztattuk: ezzel az in-
gatlan is megterhelhetõ. 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS  
FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEKRÕL 

A vonatkozó törvény (1) szerint: 
 a csatlakozóvezeték és a felhasználói berende-

zés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezett-
sége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a fel-
használói berendezés az ingatlantulajdonos tu-
lajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a fel-
használói berendezés üzemeltetése a felhaszná-
ló kötelezettsége. 

 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berende-
zés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése 
elõtt - mûszaki-biztonsági szempontok szerinti 
felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosz-
tóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedé-
lyek rendelkezésre állása esetén a földgázel-
osztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül 
köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivi-
telezésre alkalmasságot megállapító nyilatko-
zata hiányában a létesítmény nem kivitelezhe-
tõ. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fel-
használók esetében a felülvizsgálat díjmentes. 

 Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet 
kivitelezésre alkalmatlannak minõsítette, az 
ingatlan tulajdonosa a mûszaki-biztonsági ha-
tóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat ki-
adását. A kivitelezésre való alkalmasság meg-
állapítására indított eljárásra külön jogszabály 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó 
vagy megbízottja az üzembe helyezés elõtt kö-
teles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult fel-
használók esetében díjmentesen - mûszaki-
biztonsági szempontból ellenõrizni. 

 
A vonatkozó rendelet (2) szerint az éghetõ gázok csat-
lakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói 
berendezései, továbbá azok üzemeltetése a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biz-
tonsági hatóság felügyelete alá tartozik. 
 
 

Karbantartás, javítás: 
Az ingatlan tulajdonosa (2), használója, tartályos pébé-
gáz ellátás esetében az üzemeltetõ, eltérõ megállapodás 
hiányában köteles gondoskodni a csatlakozó vezeték és 
a felhasználói berendezés rendszeres karbantartásáról, 
javításáról, szükség szerinti cseréjérõl. A tulajdonos 
köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantar-
tási utasításokat, a karbantartások elõírt gyakoriságával, 
a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés tarto-
zékainak gyártói elõírásai és a létesítményre vonatkozó 
tervezõi elõírások szerint végrehajtani.  
 
A felhasználó(3), az ingatlantulajdonos köteles: 

a) a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó 
technológia kivételével - mûszaki-biztonsági 
felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 
2012. szeptember 1-jét megelõzõen üzembe 
helyezett felhasználói berendezés esetében az 
elsõ mûszaki-biztonsági felülvizsgálat évét kö-
vetõ 5. évben és ezt követõen 5 évente, 

b) a csatlakozóvezeték mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 
2012. szeptember 1-jét megelõzõen üzembe 
helyezett csatlakozóvezeték esetében az elsõ 
mûszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követõ 
10. évben és ezt követõen 10 évente elvégez-
tetni 

 
Üzemeltetés: 
A felhasználói berendezés (3) üzemeltetésének mûsza-
ki biztonsági feltételeit befolyásoló 
üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (nyílás-
zárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellõzés létesíté-
se, stb.) tervezõi felülvizsgálatot követõen történhet. 
A földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó a már 
üzembe helyezett csatlakozó vezeték és 
felhasználói berendezés üzemét részben vagy egészben 
� a kizárás alapjául szolgáló állapot 
fennállásáig � letilthatja: 
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a) ha az üzemeltetõ a csatlakozó vezetéket és a fel-
használói berendezést az életre, a testi épségre, az 
egészségre vagy a biztonságra veszélyes módon, 
nem rendeltetésszerûen használja, 

b) ha a felhasználói berendezés ellenõrzését nem teszi 
lehetõvé; 

 
A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének 
szellõzése, az égéstermék elvezetése: 
A helyiség(3)  légterével közvetlen kapcsolatban lévõ 
(nyitott) égésterû gázfogyasztó készülékek biztonsá-
gos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogás-
talan üzeme érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó 
készülék helyiségének szellõzõlevegõ-ellátását. A 
szükséges szellõzõlevegõ-térfogatáramot és a bejutását 
biztosító nyomás feltételeket meg kell tervezni. A lég-
ellátás, szellõzés, a gázfogyasztó készülékek elhelye-
zésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiség-
ben már meglévõ más tüzelõanyaggal, akár csak ideig-
lenesen üzemelõ tüzelõberendezések mûködését, ki-
alakítását, légellátási megoldását, igényeit. 
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mû-
szaki biztonsági hatóság tájékoztatása (4) alapján: 

�A Szabályzat alapján a felhasználói berende-
zés/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói veze-
téket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhaszná-
ló technológiákat, valamint az azok rendeltetéssze-
rû és biztonságos használatához szükséges tartozé-
kok összességét kell érteni. A fentiekre tekintettel 
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a 
nem megfelelõ légellátási és égéstermék elvezetési 
feltételek miatt bekövetkezõ balesetek (CO mérge-
zések) elkerülése érdekében a következõk betartá-
sára hívja fel különösen a nyílt égésterû, ké-
ménybe nem kötött (�A� típusú) és kéménybe 
kötött (�B� típusú) gázkészülék üzemelte-
tõk(tulajdonosok) figyelmét: 

 
A fenti típusú készülékek valamelyikével ellá-
tott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévõ he-
lyiségek esetén a hatályos elõírások szerint 
tervköteles átalakításnak minõsül: 
1. Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, 

vagy a meglévõ nyílászárók tömítése 
2. Elszívó/szellõzõ ventilátorok, konyhai pára-

elszívók beépítése 
3. A gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli 

tervhez viszonyított minden egyéb módosí-
tás [meglévõ csatlakozó vezeték és/vagy fo-
gyasztó berendezés tervköteles átalakítása 
(bõvítése, felújítása)] 

 
A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés 
megkezdése elõtt az alábbiak szerint kell eljár-
ni: 

a) Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult 
szakemberrel (épületgépész tervezõvel), mely-
ben ellenõriztetni kell a légellátási és égéster-
mék elvezetési feltételek meglétét a már üze-
melõ gázfogyasztó készülékek esetében. 

b) A kiviteli tervet mûszaki‐biztonsági szem-
pontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyúj-
tani a földgázelosztóhoz a kivitelezés meg-
kezdése elõtt. 

c) A kivitelezés befejezése után az elkészült sze-
relést a földgázelosztóval vagy megbízottjával 
az üzembe helyezés elõtt mûszaki‐biztonsági 
szempontból ellenõriztetni kell. 

 
Ha ezeknek a jogszabályi elõírásokon alapuló teen-
dõknek a végrehajtása nem történik meg, az jogsza-
bálysértésnek minõsül. A kiviteli tervek földgázel-
osztó általi, valamint az elkészült szerelés földgáz-
elosztó vagy megbízottja általi mûszaki‐biztonsági 
szempontok szerinti ellenõrzésének célja a nyílt 
égésterû, kéménybe nem kötött (�A� típusú) és ké-
ménybe kötött (�B� típusú) gázkészülék levegõellá-
tási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mér-
tékû megváltoztatásának a megakadályozása, amely 
életveszélyes helyzetet idézhet elõ.� 

 
A már meglévõ rendszerek, korábban elvégzett 
átalakítások, tárgykörét érintõ módosítások bizton-
sági felülvizsgálatát, ellenõrzését feltétel nélkül lét-
fontosságúnak tekintjük!! 
 

Gázszerelõkkel kapcsolatos dokumentumokat, a nyil-
vántartásba vett gázszerelõk jegyzékét, valamint a 
mûszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosult gázszere-
lõk jegyzékét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal weboldalán érhetõ el: 
http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/ev
ekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantart
asok 
 
Vonatkozó jogszabályok, tájékoztatók 

1. 2008. évi XL törvény a földgázellátásról (88, 
89§.) 

2. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatla-
kozóvezetékekre, a felhasználói berendezések-
re, a telephelyi vezetékekre vonatkozó mûszaki 
biztonsági elõírásokról és az ezekkel összefüg-
gõ hatósági feladatokról 
(3. §.; 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM 
rendelethez, Mûszaki Biztonsági Szabályzat 
6.2. Karbantartás, javítás) 

3. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatla-
kozó vezetékek és felhasználói berendezések 
mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról (1/A §.) 

4. http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/ga
zvezetek?prin 
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Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 
Cím: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5. 
Tel: (36) 510-620   Fax:  (36) 510-624    e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu 

Ügyiratszám: 102-1/2014/HA Tárgy: Lakossági tájékoztató  
  Üi.: Sas Ádám zls. 
  Tel.: (36) 510-627 
 
 

Polgármester Asszony/Úr ! 
 

SZÉKHELYÉN 
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr ! 

 
Tájékoztatom, hogy az utóbbi idõben ille-

tékességi területünkön megnövekedett a szén-
monoxid (CO) mérgezések száma. A CO 
mérgezések okai közt szerepelhetnek nyílás-
záró cserék, ablakok tömítõcsíkkal történõ 
ellátása, gáz csatlakozó vezetékek és felhasz-
nálói berendezések hibái (felülvizsgálatuk 
hiánya), páraelszívók helytelen felszerelése, 
kémények hibái(felülvizsgálatuk hiánya), ki-
egészítõ fûtések beépítése-alkalmazása (kan-
dalló cserépkályha), stb. 

 
A mellékletben megküldöm a lakossági tá-

jékoztatót gáz csatlakozó vezetékek és felhasz-
nálói berendezésekrõl. 

 
Kérem Polgármester Asszonyt/Urat, hogy 

a tájékoztatót helyezzék ki a lakosság által 
könnyen elérhetõ helyre (hirdetõtábla, helyi 
TV, internet, stb.). További részletes tájékoz-
tatókat javaslom a lakosság részére kihelyez-
ni:  

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal tájékoztatója: 
http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_musz
aki/gazvezetek?prin 

 TIGÁZ tájékoztatója: 
https://m.tigaz.hu/cikk?context=/Root/Si
tes/tigazhu/media/hirek/2013/tajekoztata
s-a-kotelezo-muszaki-felulvizsgalatrol 

 
Továbbiakban kérem, hogy hívják fel a la-
kosság figyelmét, hogy a jogszabályok meg-
szegése miatt a bûncselekmény gyanúja fenn-
állhat (közveszélyokozás, kiskorú veszélyezte-
tése, stb.). Ilyen esetekben kirendeltségünk 
feljelentést tesz az illetékes rendõrségre.  

 
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
 
Eger, 2014.02.03. 
 
Tisztelettel: 
 
Seres Tibor mk. tü. alezredes, fõtanácsos kiren-
deltség-vezetõ nevében és megbízásából: 
 
 

  Rónai Róbert sk. 
                     tûzoltó örnagy 

                  hatósági osztályvezetõ 
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Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 

H-3300 Eger, Vincellériskola u. 5.  
Tel: (36) 510-620   Fax:  (36) 510-624    e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a helyi Ön-
kormányzatok rendeletben szabályozzák a belte-
rületen való szabadtéri égestést.  

Az elmúlt évek tapasztalatai, hogy több eset-
ben a belterületen való égetés miatt belterületen 
és külterületen egyaránt nagy területen volt tûz-
eset. A tûzeset kialakulásának legfõbb oka a bel-
területi területek nem megfelelõ égetése, a tûz 
felügyelet nélkül hagyása.    

 
Tájékoztatom, hogy az elmúlt évek tapasztala-

tai alapján, a szabadtéren keletkezetett tüzek 
jelentõs része azonos területeken keletkezett, gaz 
és hulladék nem megfelelõ égetése, felügyelet nél-
kül hagyása miatt.  
A kirendeltségek a meglévõ adatbázisaik (2011., 
2012. és 2013. évben keletkezett szabadtéri tûz-
esetek helyszínei) alapján ellenõrzéseket végez a 
helyszíneken arra vonatkozóan, hogy a terület 
gondozatlansága miatt ismételten kialakulhat-
nak-e szabadtéri tûzesetek. 
 
Az ellenõrzéseket supervisori ellenõrzés formájá-
ban fogjuk végrehajtani, a terület adottságait 
figyelembe véve az ellenõrzésekbe bevonva a He-
ves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgató-
ságát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, a 
települések jegyzõit, a járási földhivatalokat, és 
erdõterületek ellenõrzésekor, ha az erdõterület 
kezelõje az Egererdõ Zrt., a kerületvezetõ erdé-
szeket. 

A gondozatlan területek esetén a terület használó-
ját hatósági felhívásban hívjuk fel a termõföld vé-
delmérõl szóló törvényben elõírt hasznosítási, vagy 
mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésére és a 
kötelezettség elmulasztásával járó jogkövetkezmé-
nyekrõl melyek az alábbiak: 
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerve-
zetekrõl, valamint a tûzvédelmi bírságról és a 
tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és bal-
esetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 42. pontja alapján tûzvé-

delmi bírsággal sújtható az aki �a termõföld vé-
delmérõl szóló törvényben elõírt hasznosítási, 
vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésé-
vel és a kötelezettség elmulasztásával a tûzesetek 
megelõzésérõl nem gondoskodott�. A kiszabható 
tûzvédelmi bírság legkisebb mértéke 60 000 Ft, 
legnagyobb mértéke 200 000 Ft. 
 
A szabadtéri tûzesetet követõen a helyszínrõl el-
lenõrzési jegyzõkönyvet veszünk fel és a terület 
használójával szemben a szükséges intézkedése-
ket megtesszük. A szándékos tûzokozások eseté-
ben a beavatkozásokkal kapcsolatos költségek 
megtérítését kezdeményezzük. 
 
Kérem Polgármester Asszonyt/Urat, hívják fel a 
lakosság figyelmét a törvényben elõírt hasznosí-
tási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvég-
zésére és tájékoztassák ezen kötelezettség elmu-
lasztásával járó jogkövetkezményekrõl. 
 
Továbbá kérem Polgármester Asszonyt/Urat, 
hogy a szabadtéri tüzek megelõzésére lehetõségük 
szerint szervezzenek meg figyelõ szolgálat felállí-
tását (pl.: közmunkások, mezõõri szolgálat, pol-
gárõrség, az önkéntes tûzoltó egyesültek bevoná-
sával. 
 
Mellékletben megküldöm a tervezett ellenõrzések 
idõpontjait. Kérjük, hogy az ellenõrzésekre egy 
fõt biztosítani szíveskedjék. 
 
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
Eger, 2014.03.04. 
 
Seres Tibor mk. tü. alezredes, fõtanácsos kirendelt-
ség-vezetõ nevében és megbízásából: 
 

      Papp Zsolt s.k. 
                     tûzoltó százados 

                      tûzoltósági felügyelõ 
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A tûzgyújtás szabályai erdõterületen 
 

Az erdõgazdálkodók a parkerdõk területén turisztikai célból tûzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tûzrakó helyet 

kötelesek kialakítani. A kijelölt tûzrakó helyet az erdõgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdõ tûz elleni védelmével 

kapcsolatos feltételek megteremtésérõl gondoskodni. A kialakított tûzrakó helyen a tûzvédelmi rendelkezések betartásával 
bárki jogosult tüzet rakni. 

 

Tûzgyújtásra kijelölt tûzrakó hely 

Az erdõben kiránduló személyek csak a kijelölt tûzrakó helyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett. 

 a tûz meggyújtása elõtt a tûzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektõl, faágaktól azért, hogy a tûz ne terjedhessen 
át az erdõre; 

 nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, a még ki nem hûlt parazsat, hamut; 

 fel kell készülni a tûz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tûz oltására al-
kalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát), 

 a tüzelés befejezését követõen a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell gyõzõdni arról, hogy elaludt, távozás elõtt lehetõ-
leg földet kell szórni a hamura. 

Az erdõgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdõgazdálkodó � annak hiányában az erdõ tulajdonosa �
írásbeli engedélye birtokában lévõ személy jogosult. 
Felhívjuk az erdõgazdálkodók figyelmét, hogy az erdõgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerû tûzve-
szélyes tevékenységnek minõsül, melyet elõzetesen az illetékes tûzoltósághoz be kell jelenteni 

Az erdõterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen 
lévõ erdõben - a kijelölt és a kiépített tûzrakó hely kivételével - tûz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szüksé-
ges. 

Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter TÛZGYÚJTÁSI TILAL-
MAT rendelhet el. 

Tûzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezektõl mért 200 
méteres körzetében lévõ külterületi ingatlanokon. 
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Ide kell érteni a felsorolt területeken található tûzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést 
is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tûzgyújtási tilalom az erdõk és fásítások környezetére terjed ki, de a tûz keletkezé-
sének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az idõszakban sehol nem javasolt az égetés, tûzgyújtás. 

A tûzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektõl, az erdõben található élõ és holt biomasz-
sza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tûzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati 
média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tûzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet. 

Az aktuális tûzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetõ 
szakmai honlapok tájékoztatnak. 
A tûzgyújtási tilalom a közzétételtõl a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthetõ az aktuális állapot. 
Avar és kerti hulladék égetése 

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, 
ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklõdni, hogy mikor lehet a kertben égetni. 
Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

Kerti grillsütõ használata, szalonnasütés, bográcsozás 

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tûzhely, vagy grillsütõ használata nem tiltott a tûzgyújtási tilalom idején sem. 

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tûz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartá-
sát követeli meg. Ezek röviden a következõk: 

 nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, még ki nem hûlt parazsat, hamut; 

 gondoskodni kell a megfelelõ, tûz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok; 

 a tevékenység befejezését követõen a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell gyõzõdni arról, hogy elaludt; 

A tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk, ezért az erdõtûz és vegetációtûz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. 

eldobni ≤ 1 másodperc 
eloltani ≥ 100 óra 

helyreállítani ≥ 100 év 

Segítsd az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyelj az alábbiakra: 

 Soha ne dobj el égõ cigarettacsikket! 

 Erdõben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet! 

 Gondosan oltsd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja! 

 Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amibõl a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat! 

 Tartsd be a tûzgyújtási tilalom szabályait! 

 Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet õrizetlenül! 

Budapest, 2013. március 

Országos Tûzmegelõzési Bizottság 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról 

 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdõk tûz elleni védelmérõl 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegõ védelmérõl 

 önkormányzati rendeletek 
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ALDEBRÕ CÍMERÉVEL GRAVÍROZOTT 
KELYHEK 500,-FT-OS 

DARABÁRON MEGVÁSÁROLHATÓK 
ALDEBRÕN,  

                                 A  
TELEHÁZBAN 

 
 

 
 

 
ALDEBRÕ TELEHÁZ 
Tisztelt Aldebrõi Lakosok! 

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a Teleház alábbi szolgáltatásaira: 

 tájékoztatás 
 közhasznú információszolgáltatás 
 internet használat 
 számítógép használat 
 fénymásolás 
 nyomtatás 
 szkennelés 
 

A Falugazdász szintén itt fogadja ügyfeleit minden hétfõn 0800 - 1200  óra között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                    
 
 
 

 

ALDEBRÕI KRÓNIKA 
Kiadja: Aldebrõ Község Önkormányzata 

Felelõs kiadó: Farkas László Márton polgármester 
Az Aldebrõi Krónikát összeállította: Borsche Kornélia 

Készült 500 példányban 
Pap Nyomda Kft., Kompolt 
NYTSZ.: B/PHF/9//He/91 

                    Nyitva tartás: 
Hétfõ � Péntek: 0800- 1600 

 

Elérhetõség: 
3353 Aldebrõ, Arany János utca 1. sz. 
Telefon: 06/36/ 480-001/17 mellék 
E-mail: aldebrotelehaz@gmail.com 
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