
          

 

                              
 

     9. számú      13. számú 

 

  

Aldebrő Község Képviselő-testülete – Tófalu Község Képviselő- testülete 

 

Aldebrőn 2017. május 29.-én megtartott együttes nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Határozat száma: Tárgya: 

Aldebrő 71/2017.(V.29.) Közös Konyha felújítási pályázat támogatása 

Tófalu    36/2014.(V.29.) Közös Konyha felújítási pályázat támogatása 

Aldebrő 72/2017.(V.29.) Horgásztanya tulajdonrész vásárlása 

Tófalu    37/2014.(V.29.) Horgásztanya tulajdonrész eladása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testülete és Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- 

testületének Aldebrőn 2017. május 29.-én 17.00 órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak az Aldebrői képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman 

Zoltán alpolgármester, Birgenstok István Hinervádli Erzsébet képviselők. 

 

Jelen vannak a Tófalui képviselő- testület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor 

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, és Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi 

tanácsos, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Juhász Józsefné az Aldebrői Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Barta Róbert az Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola Igazgatója, Pék 

Erika az Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola igazgató helyettese, Kériné Szabó Ildikó a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda, Aldebrői Tagintézmény vezetője. 

 

Az ülést Ignácz Szabolcs, Tófalu polgármestere vezette. 

 

Ignácz Szabolcs: Köszöntöm a megjelenteket. Külön Köszöntöm az intézményvezetőket, Barta 

Róbertet, Pék Erikát és Kériné Szabó Ildikót. 

 

Megállapítom, hogy mind a kettő képviselő- testület határozatképes, azt megnyitom. 

 

Napirend előtt elmondom, hogy most ülésezett az Aldebrő – Tófalu Közös Konyhát Fenntartó 

Társulás Társulási tanácsa. Ennek ugye a polgármesterek és az alpolgármesterek a tagjai. 

Döntöttünk az ülésen arról, hogy pályázatot nyújtunk be, mint Társulás a konyha korszerűsítésére. 

Fontos lenne, hogy a fenntatásban érdekelt önkormányzatok is kinyilvánítsák, hogy támogatják ezt 

a pályázatot. Úgy hiszem egyébként, hogy ez így természetes. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

Javaslom, hogy mind Aldebrő, mind Tófalu önkormányzata nyilvánítsa ki, hogy támogatja a 

pályázatot. 

 

Aldebrő képviselő- testülete a javaslatot 4 igen szavazattal támogatta: 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

71/2017.(V.29.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete, mint az 

Aldebrő- Tófalu Községek Közös Konyhát Fenntartó 

Társulása – továbbiakban Társulás - tag önkormányzata, 

támogatja, hogy a Társulás pályázatot nyújtson be a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül megvalósuló  
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„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak  és közlekedési infrastruktúrájának 

fejlesztésére kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú,   Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” c. pályázat keretében a 

társulás által működtetett Közös Konyha korszerűsítésére, 

valamint a működéséhez szükséges eszközök beszerzésére. 

 

Tófalu képviselő- testülete 5 igen szavazattal a javaslatot támogatta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

36/2017.(V.29.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete, mint az 

Aldebrő- Tófalu Községek Közös Konyhát Fenntartó 

Társulása – továbbiakban Társulás - gesztor önkormányzata, 

támogatja, hogy a Társulás pályázatot nyújtson be a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül megvalósuló „A 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak  és közlekedési infrastruktúrájának 

fejlesztésére kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú,   Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” c. pályázat keretében a 

társulás által működtetett Közös Konyha korszerűsítésére, 

valamint a működéséhez szükséges eszközök beszerzésére. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, hogy a testület a meghívóban leírt napirendeket tárgyalja: 

 

1.) Közös működtetésű intézmények gazdálkodásából eredő pénzügyi elszámolás 

Előadók: Ignácz Szabolcs és Wingendorf János polgármesterek 

Előkészítők: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos 

 

2.) Közös működtetésű intézményekkel kapcsolatos feladatok, teendők egyeztetése. 

Előadók: Ignácz Szabolcs és Wingendorf János polgármesterek 

 

3.) Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselők egyhangúan elfogadták. 

 

Ignácz Szabolcs: Mivel az intézményvezetők elfogadták a meghívást és a pénzügyeket már úgy is 

többször átrágtuk, javaslom, hogy nem ragaszkodjunk mereven a napirendhez, hanem beszéljük 

meg közös dolgainkat. Át is adom a szót az Óvodavezetőnknek, Ildikónak. 

 

Kériné Szabó Ildikó: Köszönöm a meghívást. Elmondom, hogy jelenleg 37 óvodásunk van. Ők 

Aldebrőiek és Tófaluiak, illetve van 2 gyermek Feldebrőről és 1 gyermek Kompoltról. Most 9 

gyermek lesz iskolás. Nagyon jó munkát végez a logopédus. Négy óvónőnk van. Szép az 

intézmény, jöjjenek el, nézzék meg. Van sókabinunk, ugráló várunk, sok játékunk. Miden 

feltételnek megfelelünk. 2010-ben volt egy nagy felújítás nálunk. Azért van problémánk is. A 

folyosó részen, nagy esőzéskor beázik. Ott nem megfelelő a szigetelés. A csoportszobát festeni 

kelleni, illetve a parkettát felcsiszolni és lakkozni. Szívesen veszünk részt a községi 

rendezvényeken, ha hívnak bennünket. A gyerekek is nagyon készülnek ilyenkor. 
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Ignácz Szabolcs: Rendben lesz a létszám? 

 

Kériné Szabó Ildikó: Aldebrőn nagyon kevés gyermek születik, de úgy látom 30 fő alá így sem 

megyünk.  

 

Ignácz Szabolcs: Van-e igény bölcsődére? 

 

Kériné Szabó Ildikó: Nincs. 

 

Ignácz Szabolcs: Nem lehetne megtudni az Államkincstártól, hogy az Óvoda fenntartásnál, mi 

mennyibe kerül? 

 

Kériné Szabó Ildikó: Voltam Kápolnán a hivatalban, de nem tudták megmondani mi mennyibe 

kerül. 

 

Uzelman Zoltán: Az átjáró folyosó fölé sátortetőt lehetne tenni, az nem ázna be. 

 

Csathó Zoltán: Tófaluban van ács vállalkozó, Békési László, vele kellene beszélni. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, térjünk át az iskolára. Átadom a szót Barta Róbert igazgató úrnak. 

 

Barta Róbert: Köszönöm a meghívást. Örülök annak, hogy a községi önkormányzatok az 

államosítás után is szívügyüknek tekintik az iskolát és segítik a működését. Röviden ismertetem, 

hogy a szervezeti változás – KLIK helyet Tankerületi Központok – érezhetően javította a működés 

lehetőségeit. Növelte az igazgatók mozgásterét és anyagilag is jobban jártunk. Ismertetem, hogy 

2016-ban 3 millió forintot kaptunk fejlesztésre ezt tételesen az alábbiakra használtuk fel: 
Villamos hálózat felújítása 

Matematika és magyar terem parkettájának csiszolása, lakkozása, termek festése 

Felső folyosó festése 

Alsó folyosó lábazat festése 

Az alsó folyosón a fiú és lány mosdó járólapozása, fiú öltöző járólapozása 

Fiú és lány zuhanyzó járólapozása 

Zárak, csaptelepek cseréje 

Könyvtári riasztó felülvizsgálata 

19 függöny varratása 

WC ajtók felső folyosó (lány, fiú)  /még nincs kész / 

2 kiállító szekrény /még nincs kész/ 

Mozi parkettacsiszolás, lakkozás /még nincs kész/ 

5 radiátor és tartozékai 

1 cd-s usb-s magnó 

1 HUSQVARNA 153r fűkasza +védőfelszerelés 

1 alu létra ECO PLUS 49055 5fok 120kg 

1 DEWALT ütvefúró gép DWD024 650W 

1 BAUTOOL sarokcsiszoló gép 125mm 950W 

1 akkus fúró-csavarozó gép PowerMaxx 

1 BLACK&DECKER dekopír fűrészgép KS901PEK 

1 STANLEY TR55A tűzőgép 

1 TALICSKA tömör kerekű cseh 

1 Alu létra ECO PLUS 49057 7fok 120kg 

1 Alu létra 49309 3*9 univerzális 

2 mikrofonállvány 

2 dinamikus mikrofon 
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1 Aktív hangfal 300W 

hosszabbítók, elosztók 

1 ECOFIX KOMBI szerviz kocsi + mop készletek 

1 ásó 

1 lapát 

2 lombgereblye 

1 gereblye 

4 benzines kanna 

1 szerszámos készlet 

egyedi védőfelszerelések 

TIOP 1.1.1-15 Informatikai pályázaton 24 Lenovo számítógép monitorral. 

Technika órák megtartásához munkadarabok igénylése 

Sportszerek 100.000 Ft értékben (Aldebrő község Önkormányzata) 

Papír-írószer, 1 kerékpár, láthatósági mellények, karszalag, sportszer (2 futball labda, 4 gumilabda, 12 

tollaslabda, 6 pingpong labda, 2 pingpong-ütő) 210.000 Ft. (Mobilitás pályázat) 

Elkészültek az intézmény új szabályzatai. Erzsébet táborba készülünk, Zánka vagy Fonyódliget. Az 

Egri Tankerületi Központ 79 millió forintot kíván felújításokra, fejlesztésekre fordítani. Ebből a mi 

intézményünk 5 millióra számíthat. Aldebrőn nyílászáró cserét, térkövezést tervezünk. 

 

Pék Erika: Az intézményi kerítést is meg kell csinálni.  

 

Barta Róbert: Térfigyelő kamera kiépítésére is pályázunk. 

 

Ignácz Szabolcs: Meddig van jövő? 

 

Barta Róbert: Nem titok, hogy kevés a gyermeklétszám. A térségben a Kompolti iskola van területi 

alapellátást biztosító intézményként kiválasztva. Ott most nagy fejlesztések mennek végbe.  

 

Ignácz Szabolcs: Lakat? 

 

Barta Róbert: Úgy két évig biztosan nem. Addig pedig sok minden változhat. 

 

Pék Erika: Szeptemberben elérik a 100 fős gyermeklétszámot. A környező településekről is jönnek 

gyermekek. A szülők döntése a meghatározó. Valóban az elkövetkező két és a kritikus. Én bizakodó 

vagyok az iskolánk jövőjét illetően. 

 

Wingendorf János: Más lehetőségünk is van még az iskolánk megtartására. Nemzetiségi iskolává 

nyilvánítás, vagy egyházi iskolává alakítás. 

 

Pék Erika: Ha az önkormányzatok és civil szervezetek is támogatják az iskola megmaradását, akkor 

a szülők is az ügy mellé fognak állni. Megragadom az alkalmat és megköszönöm az 

önkormányzatok támogatását. Mi pedig igyekszünk aktív szerepet vállalni mindkét település 

életében. Részt veszünk a rendezvényeken. 

 

Wingendorf János: Az iskolához tartozik, hogy a kézilabda pálya mellett megépül a műfűves 

focipálya. Kb. 1-2 hónap múlva lesz kész. Kéri, hogy a gyerekek vigyázzanak rá. 

 

Wingendorf János: Kérem vizsgáltassuk meg az Egészségház tetőszerkezetét. Közös tulajdonunk, 

közösen kellene megoldást találnunk. Martina, házorvos asszisztens porszívót szeretne. 
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