
1 
 

 

 

Otthonunk, Albertirsa 

Ciklusprogram 

2015 – 2019 
/Elfogadta a képviselő-testület, 

a 2014. december tizennyolcadikai ülésén/ 

 

 

 

„Az otthonunk önmagunk tükörképe.” 

/Jennifer E. Smith/ 

 

 

Fazekas László 



2 
 

Albertirsa 

2015 – 2019 között és azután 

I. 

Helyzetelemzés 

   1950, Alberti és Irsa egyesítése óta településünk óriási utat tett 

meg. Ennek fontos állomásaként említést érdemel az 1970-es 

évszám, amikor Albertirsa megkapta a nagyközségi címet. Ennél is 

jelentősebb a városi rang 2003-ban történt megszerzése. Az onnantól 

eltelt évtizedben szép fejlődési pályát futott a város. Ennek során 

intézményi épületeink majd mindegyike megújult, sőt számuk is 

megnőtt. A helyben igénybe vehető szolgáltatások bővültek, a civil 

szféra /szerény mértékben bár/ erősödött. Gyarapodott az életünk 

valamely területén jelentős teljesítményt felmutató tehetséges 

emberek száma, s településünk megjelenésében is markánsabbá 

váltak a városi, kertvárosi vonások. 

    Visszatekintve az időben, azt látjuk, hogy Albertirsa lélekszáma 

két évtized óta folyamatosan növekedve, ma már meghaladja a 

tizenkettő- és félezer főt. Eközben továbbra is ingázó jellegű 

település vagyunk, noha a helybéli munkaalkalmak a legutóbbi egy – 

másfél évtizedben némileg szaporodnak. 

   Az önkormányzat megfontolt, kiegyensúlyozott gazdálkodását 

bizonyítja, hogy tizennégy esztendeje nem kényszerül működési 

hitel felvételére. A 2013. évi állami adósságrendezéskor, sok más 

településsel ellentétben, Albertirsának csupán szerény összegű 

fejlesztési hitelállományát kellett elengedni. 

A pozitív összképet árnyalja, hogy néhány, stratégiai jellegű 

témában nem, vagy alig sikerült előbbre lépni. Ilyennek nevezhető 

meglévő gyógyvíz kincsünk kiaknázása, és a bizonyos belterületi 

útjainkon a legutóbbi nyolc – tíz esztendő során robbanásszerűen 

megnőtt tehergépjármű /kamion/ forgalom külterületre szorítása. A 
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munkahelyteremtés vonatkozásában jogosan mutatkozik igény 

gyorsabb előrehaladásra. A megújuló energiahordozók felhasználása 

terén elért eredményeink is szerények. 

   2014 végén Albertirsára tekintve, egy komfortizálódó, fejlődő 

kisváros képe rajzolódik elénk. Ugyanakkor tempó- és 

hangsúlyváltásra van szükség néhány olyan területen, amely 

meghatározója településünk hosszú távú előrehaladásának. A 

komfortérzet azonnali, lényeges javítása érdekében is láthatóak 

fontos feladatok. 

II. 

Célok, feladatok  

Ahhoz, hogy egy igazán szép, élő és élhető kisváros büszke polgárai 

lehessünk, a 2014 őszén induló választási ciklus során kétféle típusú 

feladatcsokrot kell megoldanunk. Ezekről a következő két 

alfejezetben esik szó.  

De mit is jelent az „igazán szép, élő és élhető kisváros” jelzős 

szerkezet – kérdezhetik joggal. Nos, itt és most ennek az állapotnak 

inkább csak az előfeltételeiről beszélünk vázlatosan.  

Íme! 

Városunk kiváló földrajzi elhelyezkedése akkor jelenthet számunkra 

emelkedést, ha javítjuk megközelíthetőségünket. Ez elsősorban 

közúton (M4-es autópálya megépítése) lehetséges. A feladat (állami 

szintű) teljesítése növeli a „Stratégiai jellegű teendők” c. fejezetben 

említésre kerülő munkahelyteremtés és a hatékony gyógyvíz 

hasznosítás esélyeit. A „Komfortérzetet javító feladatok” c. részben 

tárgyalandó „zöld város” koncepció megvalósítása szintén alapvető 

hosszú távú érdekünk, amely a város belső közlekedési rendjének 

átalakításával is összefügg. 
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II/1. Stratégiai jellegű teendők 

Öt esztendőre szóló választási program kialakításakor legalább két 

évtizedre kell előre gondolkodnunk, magunk elé képzelnünk majdani 

városunkat. A bennünk így kialakuló képbe helyezhetjük bele az öt 

év konkrét feladatait. Ahhoz, hogy 2030-2040 táján a fentebb írtak 

jellemezzék Albertirsát, a hosszú távon ható teendők közül 

elsősorban az alábbiakat szükséges megoldani. 

-   A 2008-ban az életünkre rárobbant pénzügyi, majd gazdasági 

világválság sok mindenre megtanított bennünket. Egyik 

legkézenfekvőbb leckéje az volt, hogy legyünk bár a gazdaság, a 

szolgáltatás, az igazgatás vagy bármely nonprofit terület szereplői, 

gazdálkodásunk, a ránk bízott „jószágok” működtetése csak 

takarékos, csúnya szóval élve – költséghatékony lehet. Ennek ma és 

holnap egyaránt fontos előfeltétele, hogy az energiahordozók 

felhasználása során a jelenleginél lényegesen nagyobb hangsúlyt 

helyezzünk az ún. „megújuló” jellegűekre. Hazánk a 2020-ig terjedő 

időszakra, ebben a vonatkozásban óriási vállalást tett az Európai 

Uniónál. Ezért rövidesen várhatóak a témában megjelenő pályázatok. 

Haladéktalanul felkészülünk az ezeken történő (minél 

eredményesebb) részvételre. Adottságaink alapján, elsősorban a 

geotermikus (földhő), a termálvíz és a napenergia hasznosítása 

lehet reális cél. Ugyanakkor (más, közeli településekkel 

együttműködésben) a zöld – és kommunális hulladék ilyen célú 

felhasználása is lehetséges és szükséges. Mindezek kereteként, 2015-

ben megalkotjuk Albertirsa megújuló energia hasznosítási 

stratégiáját és programját. 

Hosszú távon (húsz-harminc esztendő) célunk az önellátó város 

koncepció megvalósítása. 

 - Közvilágítási rendszerünk átépítésére tizenhárom esztendővel 

ezelőtt került sor. Azóta lényegesen korszerűbb, energiatakarékos 

világítótestek (LED stb.) kerültek forgalomba. Ezek valamelyikének 

Albertirsán történő alkalmazását a ciklus első felének végén 
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megoldjuk. Ehhez ugyancsak hozzásegíthetnek a témában várható 

pályázati lehetőségek. 

 -  Földrajzi pozíciónk, közlekedési kapcsolataink és városunk múltja 

együtt – természetessé teszik, hogy Albertirsára ún. „ingázó” 

településként gondolunk. Ettől az állapottól fokozatosan lehetséges 

az elmozdulás. A városunkban meglévő munkahelyek számának 

növelése érdekében, első lépésként 2015-ben elkészítjük az ún. 

„képzettségi struktúra” felmérését. Ezután megtörténik a város 

átgondolt, koncepciózus „kiajánlása” befektetők, fejlesztői csoportok 

részére.  

 - Az „Albertirsa, mint fogyasztási közösség” gondolat 2015. első 

félévében történő kimunkálása alapján programot indítunk a helyi 

termékek és szolgáltatások városon belüli forgalmának erősítésére. 

Ennek fontos része lesz a tanyákon folyó gazdálkodás 

lehetőségeinek számításba vétele. (Aminek első lépése az idei 

városnapon lebonyolított „Tanyák napja” program.) Továbbá 

szerepet kap benne az őstermelők helyzetbe hozása. 

Indokolt és szükséges, hogy vállalkozóinkat az eddigieknél nagyobb 

számban, és rendszeresen bevonjuk beruházási feladataink 

teljesítésébe. Ehhez számos alkalommal elegendő az eddiginél 

nagyobb odafigyelés. Végső soron ezzel is segítjük a 

munkahelyteremtést. 

-   Meglévő gyógyvizünk a mai napig inkább csak lehetőség, 

semmint konkrét vívmány Albertirsa számára. A kalákában épített és 

1985-ben felavatott fürdő jelentős fejlesztése, vagy a víz egyéb 

hasznosítása az azóta eltelt évtizedek során, különböző okok miatt 

rendre meghiúsult. Az új képviselő-testület megalakulását követően 

azonnal kibontjuk egy átfogó hasznosítási, fejlesztési koncepció 

változatait. 2015. első félévének végéig kiválasztjuk közülük a 

leginkább megfelelőt, s az ősz folyamán hozzáfogunk a 

megvalósításához, ami hosszú folyamatban teljesíthető. Eközben 

alapvető szempontként figyelembe kell vennünk: a fürdő és 

tartalékterülete, illetve a szabadtéri sportközpont egymás melletti 
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elhelyezkedése komoly lehetőség. A gyógyvíz átgondolt és alapos 

hasznosításával párhuzamosan, a fürdő területén kétféle teendő vár 

ránk. Az egyik a meglévő strand széppé, rendezetté, otthonossá 

tétele. A másik, egy fedett (szabvány szerinti méretű) tanuszoda 

megépítése, amely gyermekeink úszásoktatásának, továbbá a 

felnőttek mozgásigénye kielégítésének a céljait szolgálja. E teendők 

miatt (is) megfontolandó a létesítmény működtetésének visszavétele. 

A témához illeszkedik a tervezett sportcsarnok felépítése, amit a 

ciklus végéig legalább a kiviteli tervek összeállításáig előkészítünk. 

II/2. Komfortérzetet javító feladatok 

A hosszú távon ható lépések mellett léteznek olyan leckék, amelyek 

teljes megoldására, vagy legalább konkrét előkészítésére 2019 őszéig 

szükség, s egyben lehetőség van. Közülük az itt következők a 

legfontosabbak. 

- A belterületünk egyes utcáiban lassan az elviselhetőség határáig 

nőtt kamion forgalom kiszorítása véglegesen csak a 405. és a 46114. 

sz. (Mikebudai) utat összekötő, déli elkerülő út megépítésével 

lehetséges. Kivitelezésére az Aquarius-Aqua Kft-vel történő 

együttműködés és uniós pályázat segítségével sort keríthetünk. 

Ebben, eddigi tárgyalásaink alapján az Aquarius-Aqua Kft. teljes 

mértékig partnerséget vállal. 

-   A gépjárművekkel történő parkolás helyzete már ma is gyenge 

lábakon áll városunkban. A válság remélt elmúlása után a 

motorizáció további erőteljes növekedése várható, ami lényegesen 

felerősíti a problémát. Emiatt a ciklus során /az önkormányzat 

újragondolt közlekedésfejlesztési koncepciója alapján/ megnöveljük 

a parkolóhelyek számát. A vasútállomás mindkét oldalán gondot 

jelent, hogy parkolásra és kerékpármegőrzésre kicsi a kialakított 

hely. Ezt a szituációt, a MÁV-val közösen meghaladjuk. 2014-ben 

erről már történtek egyeztetések, melyek során a vasúttársaság 

konkrét ígéretet tett. 
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- 2019 őszének végére valamennyi (már ma meglévő) belterületi 

utunk szilárd burkolattal rendelkezik majd. Ezzel párhuzamosan, 

az eddiginél nagyobb tempóban kell végeznünk az elhasználódott 

aszfaltszőnyegek javítását. Jelenlegi információnk szerint erre sajnos 

csupán saját forrásaink állhatnak majd rendelkezésre. A gyűjtő 

funkciójú dűlők burkolásával folytatjuk a külterületi utak 

megerősítésének programját. A gyalogjárdák további létesítését 

(akár újabb akció indításával) felgyorsítjuk. 

-  A közlekedésfejlesztési koncepció fent említett újragondolása 

során, 2015. őszéig kijelöljük azokat a területeket, amelyeken mód 

van kerékpárút építésére. Kivitelezésükhöz 2016-ban (Pest megye 

területfejlesztési terveihez illeszkedve) hozzákezdünk. Ennek egyik 

célja az, hogy legalább hétvégeken letehessük autóinkat, a másik 

pedig, közlekedési feltételeink biztonságosabbá tétele. 

- Folytatjuk csapadékvíz elvezető rendszerünk kialakítását. 

- A közbiztonság állapota megfelelő a városban. Tovább javításáért 

elsősorban a helyi rendőrőrssel és polgárőr egyesületeinkkel 

meglévő munkakapcsolatunk eredményességének növelésével, 

valamint térfigyelő kamerarendszerünk fejlesztésével tehetünk. A 

mezőőri szolgálat bevezetéséről 2015. első negyedévében döntünk. 

 - Külterületen élő lakótársaink életkörülményeit az úthálózat 

fejlesztésével, a közvilágítási hálózat bővítésével, a tanyagondnoki 

szolgálat kiterjesztésével és az imént említett mezőőrség 

bevezetésével javítjuk. 

- A ciklus végéig minden olyan, viszonylag sűrűn lakott 

településrészen megépítjük a szennyvízcsatornát, ahonnan az még 

hiányzik.  

- A II/1. fejezetben említett „megújuló energia hasznosítási stratégia 

és program” kimunkálásakor (az ott már említetteken kívül) 

figyelembe vesszük meglévő, ám évtizedek óta kihasználatlan 32 
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°C-os (gázos) vizet adó kutunkat. Támogatjuk továbbá házi 

komposztálók kialakítását. 

- A most záruló választási ciklusban végre érzékelhetővé vált a 

település arculatának esztétikus, városi jegyeket mutató, s 

ugyanakkor „zöld szemléletű” formálása. Ezt a tendenciát három 

eszközzel szükséges erősíteni. Az egyik fontos hangsúlyt a 

városközpont színes továbbépítésére (elsőként az odatelepítendő 

funkciók körét kell tisztázni) helyezzük. Ide sorolom a Pesti út 

mindkét oldalának rendezését (padka, leállósávok, vízelvezetés). A 

másik lényeges teendő, az ún. alközpontok (Erzsébet tér, Alberti 

Evangélikus Templom környéke, Ady Endre utcai óvoda környezete, 

Alkotmány utca – Szent István út találkozása) továbbfejlesztése. A 

harmadik ilyen célú feladat, a belterületen elszórtan meglévő kisebb 

teresedések parkokká formálása. A volt Szapáry kastély védett 

romkerítésének és környékének rekonstrukcióját, a terület parkká 

alakítását 2016. végéig (civil szervezetekkel közösen) elvégezzük. A 

közterületeinket díszítő virágok esetében az évelők arányát 

megnöveljük. A „zöld” gondolat, a fenntartható fejlesztés 

érvényesítésében óriási támaszt nyújthat számunkra a 

klímaszövetségbeli tagságunk. 

 -     A hulladékgazdálkodás jelenlegi hiányosságait egy sajátos 

csapda-helyzet okozza. Ennek az a lényege, hogy nagyszámú 

település összefogása nélkül nem pályázhattunk volna a korszerű 

szemétgyűjtés és elhelyezés feltételeinek megteremtésére, amihez 

nagyon sok pénzre volt szükség. Ugyanakkor közel ötven 

önkormányzat (ekkora csoport egyik szereplője vagyunk) érdekeit, 

szándékait szinte képtelenség összerendezni. A szelektív gyűjtés 

szférájában emiatt felmerült gondok orvoslása csak akkor lehet 

eredményes, ha mikrotérségi (közvetlen szomszéd települések) 

szinten összehangoltan lépünk az ügyben. A közös fellépést még az 

idén kezdeményezni fogjuk. 

 -  Az alapfokú oktatás államosítása miatt lényegesen csökkent az e 

munkaterületre lehetséges ráhatásunk ereje. Az általános iskola 
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fenntartói feladatait a jelenlegi törvényi környezetben nem 

vállalhatjuk. Ugyanakkor  2015-ben felülvizsgáljuk a Tessedik 

Sámuel Általános Iskola működtetése (épület üzemeltetés) 

visszavételének racionalitását.  

Jó kapcsolataink fenntartása segítségével hozzájárulunk az esti 

gimnázium további eredményes működéséhez településünkön.  

 

Az óvodai ellátás feltételei jók városunkban. További fejlesztésüket 

a szülői és a pedagógus közösséggel (a kiválóan működő 

alapítványokra is támaszkodva) együttműködve érhetjük el. 

Épületenként szükség lesz a játékállomány bővítésére, valamint 

kisebb felújításokra, komfortosításokra, a szakmai munka 

feltételeinek támogatására. 

-   Albertirsa kulturális életének színesítéséhez adottak mind a 

szubjektív / jó néhány itt élő alkotó ember és művészeti közösség/ 

mind az objektív /létesítmények/ feltételek. A meglévő 

rendezvények, ötletek, alkotó erők kisugárzásának koncepciózus 

koordinálása olyan helyzetet teremthet, amelyből jelentős alkotások 

születhetnek, a tehetségek muníciót meríthetnek – miközben a város 

kulturális élete pezsgővé válik. Mindehhez erősítenünk szükséges az 

intézményi hátteret. A használaton kívüli zsinagóga felújításának 

tempóját meghatározza a konkrét pályázati lehetőség. Annak 

esetleges meghiúsulása esetén is elkezdjük a szükséges munkákat, s 

az épületet kulturális helyszínként hasznosítjuk.  

A szabadtéri programok bővítése a Mirelite parkban felépített görög 

színház segítségével új lehetőséghez jutott, amit botorság lenne 

kihasználatlanul hagyni. Művelődési házunk színpadtechnikáját 

korszerűsítjük. Ezen túlmenően, legkésőbb 2016-ban döntünk a 

padlástér és a pince hasznosításáról. A színházterem klimatizálását 

megoldjuk. Ebben a ciklusban (a tárgyi adottságok megléte révén) 

végre megérettek a feltételek az ún. képzőművészeti alkotótábor 

évenkénti megszervezéséhez. Az elmúlt másfél évtizedben több 

önkormányzati rendezvényünk (Városnap, Szent Iván Éj, Adventi 

sokadalom, Tessedik kórusfesztivál) hagyománnyá cseperedett. 

Ezeket új elemekkel színesítjük, a civil szervezeteink által 
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istápoltakat (Dolina túra, Lusta vasárnap, a Gerje-Party Fúvósegylet 

programjai stb.) pedig anyagiakkal és szervező erővel támogatjuk. 

Így egységes egészet alkotva, sokat segíthetnek Albertirsa 

arculatának kialakításában. 

A könyvárunkban és magánszemélyeknél fellelhető helytörténeti 

dokumentumok megfelelő alapot adnak egy monográfia (a település 

teljes részletességű, tételes bemutatása) megírásához. A személyi 

feltételek biztosításával ez a feladat a ciklus végéig teljesíthető. 

Emellett megkezdjük egy-egy helytörténeti múzeum, továbbá 

képtár anyagának összegyűjtését. A városi könyvtárban teljes polc 

cserére van szükség. Az előtető bővítése után, a ciklus közepéig 

döntünk az épület alapterületének megnöveléséről. 

-  A szociális ellátás a jövőben is lényeges szelete lesz az 

önkormányzati feladatok egészének. 2015 első felében áttekintjük, s 

módosítjuk szociális rendeletünket. Az a szándékunk vele, hogy 

támogatásaink az eddigieknél pontosabban érjenek célba. Ennek 

(egyik) legnyilvánvalóbb eszköze, azok minél nagyobb részének 

természetbenivé alakítása. A több esztendeje működő tűzifa 

támogatásnak a ciklus második felétől nagy lendületet adhat az 

önkormányzat majdani saját energia ültetvényéből kikerülő 

alapanyag. 

Legkésőbb 2016-tól újraindítjuk az első lakáshoz jutók 

támogatását. 

2015-től az albertirsai újszülöttek részére ún. „babaköszöntő 

csomagot” készítünk, s átadjuk szüleiknek. Időskorú lakótársaink 

karácsonyi ajándékutalványának értékét megnöveljük. 

A Családsegítő Központ közreműködésének köszönhetően a 

közelmúltban megalakult egy szociális szövetkezet. Ez, 

megerősödése esetén nagy segítség lehet a biztonságos szociális háló 

kifeszítésében, valamint munkavállalói gondokkal küzdő 

lakótársaink részére az értékteremtésben való részvállalásban. 

Intézményi épületeink közül a családsegítőnek helyet adót kell 

jelentős mértékben felújítanunk. Ezt a feladatot a ciklus közepéig 
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végrehajtjuk. Így (egyebek mellett) megteremthetjük a nyári 

gyermekellátás alapos bővítésének tárgyi feltételeit. Családsegítő 

központunkban (a meglévő létszámkereten belül) létrehozunk egy 

ún. „vis maior” csoportot, amely a hirtelen (pl. tűzeset miatt) 

bekövetkezett szociális ellehetetlenülés esetén segíti a bajba 

jutottakat. A hitelezési problémák miatt hajlékukat elvesztő 

lakótársainkon ún. alacsony komfortfokozatú önkormányzati lakások 

építésével segíthetünk, amennyiben kiírnak ilyen tartalmú állami 

pályázatot.  

-   A társadalmunkban zajló demográfiai folyamatok megfigyelése 

alapján bizton állíthatjuk, hogy az idősellátás területén rövidesen 

megnövekszenek a feladataink. Valamikor a most induló ciklus 

közepe táján indokolt lesz egy bentlakásos idősotthon életre 

hívásának végiggondolása. A döntést alapvetően befolyásolja majd 

az állami szabályozás e területre érvényes alakulása, ami egyelőre 

nem ismert. 

Szociális ellátórendszerünk egészének működtetését összehangoljuk 

a területen hosszú idő óta velünk együttműködő partnerekkel. 

- Az egészségügyi alapellátás helyzete ma megnyugtató 

Albertirsán. A szakrendelések szolgáltatási választékát abban az 

esetben szélesíthetjük, amennyiben finanszírozásukba sikerül 

bevonnunk az OEP-et. Eközben közreműködünk a várható 

nyugállományba vonulások miatti családorvos „cserék” 

lebonyolításában. Az Ady Endre utcában, a 2014-ben erre a célra 

megvásárolt telken orvosi rendelőt építünk. Szép és korszerű 

bölcsődénk szolgáltatásait ún. „párakapu” megépítésével bővítjük. 

- A helyi igazgatás rugalmassága, hatékonysága minden 

településen fontos hangulati tényező. A 2013 január elsejétől 

működő Ceglédi Járási Hivatal vezetőivel kialakított kölcsönösen 

korrekt kapcsolatnak köszönhetően (megfelelő kormányzati szándék 

esetén), 2015-ben városunk központjában megkezdheti működését a 

Kormányablak, amely jó néhány dokumentum (személyi 
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igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány…stb.) helyben történő 

beszerzését biztosítja. 

2015 őszéig döntést hozunk az önkormányzati hivatal épületének 

bővítéséről, esetleg más helyszínre (a formálódó városközpontba) 

helyezéséről. A választandó megoldás, /melynek kivitelezése 

átcsúszik a 2019 őszén induló önkormányzati ciklusba/ az 

önkormányzatiság hatékonyabb gyakorlását, a helyi igazgatás 

szolgáltató jellegének, ügyfélközpontúságának, és racionalitásának 

erősítését kell szolgálja. Köztisztviselőink és közalkalmazottaink egy 

részének már-már megalázó a bére. Esetükben differenciáltan nyílik 

lehetőség annak emelésére. 

- Külkapcsolatainkban elsődleges célunk a meglévő 

testvérvárosi együttműködéseinkben rejlő tartalékok kiaknázása. 

Ennek legfontosabb szempontja, hogy minél több polgárunknak 

elérhetővé tegyük az ezen kapcsolatokban szunnyadó lehetőségek 

megismerését. Ebben kulcsszerep jut az idén megalakult 

testvérvárosi egyesületnek. 

III. 

Hogyan és miből? 

   Minden program annyit ér, amennyire megvalósítható. A fent leírt 

tanulmányban megtalálható konkrét feladatvállalások 

teljesíthetősége természetesen az ország gazdasági helyzetétől, az 

aktuális kormányzat önkormányzatokat érintő intézkedéseitől is 

függ. Mindenkor marad azonban valamekkora szabad mozgástér, 

amelyben saját gazdálkodásunk jellemzői a meghatározóak. Ezért 

megkerülhetetlen a válasz, az e fejezet címében szereplő kérdésre. 

Álláspontunk szerint, mindenekelőtt tovább kell keresni a meglévő 

önkormányzati szolgáltatások, intézmények működtetésének, 

fenntartásának ésszerűen takarékos módszereit. 
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A II/1., valamint a II/2. fejezetben a megújuló energiahordozók 

hasznosításáról leírtak, továbbá a közvilágítás korszerűsítés 

megvalósulása – hozzájárul fenntartási, működtetési költségeink 

csökkentéséhez. Emellett szükség lesz saját (helyben képződő, az 

állami támogatásoktól független) bevételeink növelésére. 2015. évi 

költségvetési rendeletünk előkészítésekor ennek összes lehetséges 

forrását fel kell tárnunk. Közülük a legkézenfekvőbb elem a városi 

piac lehet, amelynek funkcióit (azok lehetséges bővítését) 

újragondoljuk.  

Az önkormányzati törvény a települések számára a 

városüzemeltetést teszi az egyik legfajsúlyosabb feladattá. Ezt is 

figyelembe véve, Albertirsán a jelenlegi szabályozók mellett, 

megérett a helyzet városüzemeltetési nonprofit cég létrehozására. 

Egy ilyen szervezettől a racionálisabb munkaszervezés mellett, plusz 

pályázati esélyek kihasználása is elvárható. További előnye, hogy 

ÁFA visszaigénylési lehetőségei lényegesen nagyobbak, mint az 

önkormányzaté. Kialakításáról 2015-ben döntünk. 

A helyben dolgozó civil szervezetek megerősödése jelentős plusz 

energiákat képes felszabadítani várospolitikai céljaink eléréséhez. A 

képviselő-testület a részükre működtetett pályázati rendszer 

pénzalapjának növelésével, valamint a szükséges információk 

biztosításával tehet a legtöbbet ennek érdekében. Velük meglévő 

kapcsolataink hatékonyságát szolgálja az ún. „civil egyeztető 

fórum” rendszeres működtetése. 

A városon belüli kohézió, összefogás komoly mértékű erősítése 

jelentősen növelheti lehetőségeinket – megszaporíthatja forrásainkat. 

Ehhez tiszta szívvel kezet kell tudnunk nyújtani egymásnak. A 

képviselő-testület tagjaiként kölcsönösen együttműködő partnerként 

kezeljük a másikat. A testület működésének egyszerűsítése, és 

költségeinek csökkentése érdekében a papír alapúról áttérünk az 

elektronikus kommunikációra (laptopok vásárlásával). 
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Az önkormányzatiság gondolatát, e rendszer fontosságát 

szimbolizáljuk, amikor 2015. őszén megemlékezünk magyarországi 

működésének 25. évfordulójáról.   

Az összefogás szereplőjeként minden jóakaratú lakótársunkra, s az 

ilyen emberek közösségeire számítunk. A városért való 

együttműködésnek (a már említett civil szervezeteken túl) a 

keresztény, keresztyén gyülekezetek (és intézményeik), a 

nemzetiségi önkormányzatok csakúgy részesei kell legyenek, mint 

cégeink, vállalkozásaink és a helyben fiókkal rendelkező 

pénzintézetek. Alkotó munkát végző tehetséges lakótársaink 

megbecsülését tovább javítjuk. Ennek egyik (nem egyetlen) eszköze 

a kitüntetési, elismerési rendszerünk tökéletesítése.  

Várospolitikánk legmarkánsabb jellemzője ezután is a nyíltság lesz. 

Ennek erősítése érdekében megteremtjük a képviselő-testületi 

ülések és a városfórumok élő közvetítésének technikai feltételeit. 

Az Albertirsai Híradó jellege megérett az újragondolásra, 

városunk honlapja pedig az átalakításra. Az ún. „PR” 

tevékenységünk, vagyis munkánk eredményeinek ismertetése, 

közhírré tétele - a jelenleginél sokkal hatékonyabb kell legyen. 

   A 2015-ben kimunkálandó városi infokommunikációs stratégia 

legfontosabb célja, hogy polgáraink (kül- és belterületen) a 

számítástechnika és a távközlés integrálódásának, az internet létének 

köszönhető esélyeket az eddiginél lényegesen szélesebb körben 

kihasználhassák. 

A jövőben várhatóan továbbra is jó lehetőségek lesznek a kis- és 

mikrotérségi együttműködésben. Ezen a területen is feltárhatóak 

olyan tartalékok, amelyek javítják gazdálkodásunk hatékonyságát. 

Albertirsa, 2014. december 18.  
Fazekas László  

polgármester                                                                   


