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JEGYZŐKÖNYV 

Aldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 8.-án 17:00 órakor a 

községházán megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

alpolgármester, Inklovicsné Sneider Judit, Tarnóczi Erika, ifj. Macz Péter, képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző,  

Wingendorf János: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket ezen a rendkívüli ülésen. Az ülés 

összehívását a külterületi utak felújítása pályázat ügyében hozott határozatunk pontosításának 

szükségessége indokolja. Megállapítom, hogy az ötből 5 képviselő jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

Javaslom, hogy napirendként a meghívóban meghatározottakat tárgyaljuk.  

 1.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat kapcsán határozathozatal 

 

 2.) Egyebek 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 1.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat kapcsán határozathozatal 

 

Gulyás Imre: Megkapta mindenki az előterjesztést. Ebben elírás van, az önerő összege helyesen                  

6 061 424 Ft és nem 16 millió. 

 

Wingendorf János: Így ezzel a pontosítással támogatom a javaslatot, kérem, ha nincs több 

kérdés szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület  

22/2022(III.08.) határozata 

Aldebrő Községi Önkormányzat 2022.03.08.-i ülésén megtárgyalta az 

előterjesztésben foglaltakat és úgy határozott, hogy a 12/2021.(VII.5.) számú 
képviselőtestületi - A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi 
közutak fejlesztése -, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése” című, 3295367131 azonosító számú pályázathoz a külterület 091/1, 
091/2, 082/1, 088/35, 074, 095 hrsz-ú út építése kapcsán az alábbiak szerint 
módosítja és fogadja el: 
 
A projekt megvalósítási helye: Aldebrő, 091/1, 091/2, 082/1, 088/35, 074, 095 hrsz-ú 
külterületi út. 
 
A forrásösszetételt a 2021. december 17 -i Támogatói Okiratban szereplők szerint hagyja 
jóvá: 
A projekt teljes költsége:       105 023 977 Ft 
A projekt elszámolható költsége:     104 171 114 Ft 
A projekt nem elszámolható költségei:                                          852 863 Ft 



A támogatás összege:                  98 962 553 Ft 
Az önerő összege:                         6 061 424 Ft 
Saját forrás összege:                         6 061 424 Ft 
Egyéb támogatás:              0 Ft 
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:                         852 863 Ft 
 
Az Önkormányzat a szükséges saját forrást a költségvetésében elkülönítette, azt a fejlesztési 
alap terhére biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Wingendorf János polgármester 

 

 2.) Egyebek 

 

Gulyás Imre: Dr. Estók Bertalan fogorvos Úr értesített bennünket, hogy lejárt a fogászati 

röntgen gép műszaki engedélye. Ezt sürgősen meg kell újítani. Már találtunk olyan vállalkozót, 

aki, ezt intézni fogja. A költségek összesen úgy 160.000-ot tesznek ki. Ezt mindenképp meg 

kell tennünk, mert e nélkül a doktor úr nem tud gyógyítani, a berendezés pedig az önkormányzat 

tulajdona. 

 

Gulyás Imre: Megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam a testületet egy olyan problémáról, 

melyre minél hamarabb megoldást kellene találni. Változott az állatok védelméről szóló 

törvény, illetve megjelent egy rendelet a kóbor ebek helyzetének rendezésével kapcsolatban. 

Eddig a Hevesi gyepmesterrel volt szerződésünk, aki 12.000 Ft + ÁFA összegért szállította el 

a községből a kóbor kutyákat. Mivel jelentősen szigorodtak a gyepmesteri telepekre vonatkozó 

állategészségügyi előírások, így neki is beruházást kell végrehajtani. Ő ezért a régi szerződéseit 

érvénytelennek tekinti. Újakat úgy köt, hogy havi átalányt kell fizetni, melynek összege 

150.000 - 200.000 forint + ÁFA. Lehetőség van állatmenhellyel is szerződni, illetve saját 

megoldást kiépíteni. Mit tegyünk? 

 

Wingendorf János: Több mint 2 millió forintot mi nem tudunk erre fordítani. A rendelet a 

jegyzőt teszi felelőssé a probléma kezeléséért, tudom pénz nélkül ő sem tud mit tenni. Szerintem 

egy saját, átmeneti elhelyezést nyújtó telep létesítése lesz a megoldás. Addig várom az ötleteket, 

javaslatokat. Bízom abban, hogy lesznek pályázati lehetőségek erre is és akkor pályázunk. 

Addig is erélyesen fel kell lépni a kóbor ebek tulajdonosaival szemben. 

A kamera rendszernek köszönhetően egy verpeléti egyént meg is fogtunk, aki kidobta az 

anyakutyát két kölykével. Feljelentést is tettem ez ügyben, a kutyákat elvitte a gazdája. 

Wingendorf János: Az Egri Kórház kért anyagi támogatást a gyermekosztály részére kérek 

javaslatot, hogy mennyit adjuk.  

Macz Péter: A tavalyi összeg 20000 Ft volt, javalom, hogy az idén is ennyit adjuk. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testület  

23/2022(III.08.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 20.000 Ft – azaz húszezer forint – támogatást nyújt az 

Egri Markhot Ferenc Oktató Kórház Gyermekosztályának. 

 



Wingendorf János: nyertünk 1 milliót testvértelepülési kapcsolatok ápolására, ezt valószínűleg 

augusztusban fogjuk felhasználni a kendi falunapokon. 

Wingendorf János: A háború kitörését követően írtunk a Kárpátaljai testvér településünk, 

Mezőgecse polgármesterének, hogy kérnek-e segítséget. Azt válaszolta, hogy majd szólnak. 

Javaslom, ajánljunk fel egy összeget vagy más tárgyi segítséget, melyet a határig elviszünk. 

Gondoltam 1-2 millió forintos segítségre, melyet elvinnénk a határig. 

Tarnóczi Erika: Javaslom, hogy várjuk meg, amíg ők szólnak, és akkor azt adjuk, amit kérnek. 

(Ezzel mindenki egyetértett.) 

Wingendorf János: A templomban lenne egy adománygyűjtő koncert. Ress Hanji ingyen jön, 

de a kísérőnek lenne pár ezer forint költsége. Úgy hiszem ez mehet. (Észrevétel nem volt.) 

Inklovicsné Sneider Judit: Kérték, hogy vessem fel a képviselő testületin, hogy kamerát 

szeretnének az új játszótérhez felszereltetni. 

Wingendorf János: Még három kamerát tudunk feltenni. Ennek karbantartási díja lesz, mert 

most telik le a jótállás. Majd megvárjuk, hogy a jelenlegi kivitelező milyen ajánlatot tesz. 37 

ezer forint/negyedév ajánlattal jöttek az óvodának a 4 kamerájáért. Megbíztam a jelenlegi 

kivitelezőt, hogy adjon árajánlatot, erre a 4 kamerára is.  

Wingendorf János: Tájékoztatlak benneteket, hogy Én egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok 

elmenni a Kápolnai ünnepségre. Önkormányzatunk nevében Birgenstok István alpolgármester 

úr koszorúz majd a német nemzetiségi önkormányzat elnök asszonyával együtt. 

Wingendorf János: Tájékoztatlak benneteket, hogy március 19.-én 8 órakor indulunk metszeni 

az önkormányzati szőlőt. Aki tud segíteni, szívesen látjuk. Ha nincs más bejelentés, 

megköszönöm a megjelenést és a munkát, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

 


