Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

MEGHÍVÓ
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2010. szeptember 16-án (csütörtökön) 16 órakor
tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:
1./ A Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Együttműködési megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállaón
működő költségvetési szervek között
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
3./ Előterjesztés a 2010. évi beruházások helyzetéről
Előadó: Fazekas László polgármester
4./ Előterjesztés bizottságaink négyéves munkájáról
Előadó: bizottsági elnökök
5./ Előterjesztés a BA-KO Kft. kérelme tárgyában a településrendezési szerződésekkel
kapcsolatban
Előadó: Fazekas László polgármester
6./ Előterjesztés a Pesti u. 49. szám alatti bérlakás ideiglenes hasznosítására kiírt pályázat
értékelése tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
7./ Előterjesztés az albertirsai 211 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 10/360-ad rész
megvásárlása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
8./ Előterjesztés a Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójáról,
valamint a Pesti-, Fecske- és Landler J. utcában kiépítésre kerülő parkolókról
Előadó: Fazekas László polgármester

9./ Előterjesztés a Móra Ferenc Művelődési Ház tetőfelújítási munkáiról
Előadó: Fazekas László polgármester
10./ Előterjesztés Albertirsa Város földútjainak gréderezéssel történő javításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
11./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Döntés a Pesti út – Vágóhíd utcai szennyvízcsatorna hálózat megépítésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredményéről
2./ Döntés a bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
3./ Döntés a villamosenergia beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
4./ Döntés a Politzer emlékérem adományozásáról
Előadó: dr. Pécsi Angéla, a Népjóléti Bizottság elnöke

Albertirsa, 2010. szeptember 10.
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: A Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
A napirend előterjesztője: Pappné Bartos Mária intézményvezető
Az előterjesztést készítette: Pappné Bartos Mária intézményvezető
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Kulturális Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 9.

Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár Óvoda javított Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó képviselő-testület
elé terjesztem és kérem annak jóváhagyását.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Napsugár Óvoda (Pesti
u. 29.) Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Hatálybalépés: 2010.09.01.
Határidő: 2010.09.17.
Felelős: polgármester

Albertirsa, 2010. szeptember 6.
Pappné Bartos Mária sk.
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Együttműködési megállapodás az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek között
A napirend előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 10.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére
Együttműködési megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan
működő költségvetési szervek között, tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 16. § alapján
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
megállapodásban rögzíti. Az azonos irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek esetén a
munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.
A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a gazdálkodással, könyvvezetéssel és
adatszolgáltatással, a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, a beruházással,
vagyon hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat melyik költségvetési szerv látja
el.
A képviselő-testület az alapító okiratokban a Polgármesteri Hivatalt – mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet – jelölte ki az önállóan működő költségvetési szervek
gazdálkodási feladatainak ellátására.
Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt, a költségvetési szervek között 2004.
szeptember 1-én megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata és új megállapodás
megkötése vált szükségessé, melyhez kérjük a képviselő-testület jóváhagyását.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő
intézmények közötti „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS”-t jóváhagyja. Az
Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: megállapodás aláírására: 2010. szeptember 30.
Felelős:
Polgármester
Jegyző
Önállóan működő költségvetési szerv vezetői

Albertirsa, 2010. szeptember 6.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a 2010. évi beruházások helyzetéről
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 6.

Albertirsa Város Polgármesterétől

Albertirsa Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatal

2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
: 06-53-570-050, Fax: 06-53-370-175

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-i ülésére, a 2010. évi beruházások helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésén adtunk tájékoztatót a beruházások addigi
alakulásáról. Jelen előterjesztésünkben a beruházások jelenlegi állásáról tájékoztatom a
Tisztelt Képviselő-testületet.
1. Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, felnőtt öltözők kialakítása a
szolgálati lakásból - tervezés
A tervező a vázlattervet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak bemutatta,
elképzeléseit a bizottság jóváhagyta. A tervező az óvoda vezetőjével is elvégezte az
egyeztetést.
2. Dózsa Gy. utcai óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése
A tervező a vázlattervet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak bemutatta,
elképzeléseit a bizottság jóváhagyta. A tervező az óvoda vezetőjével is elvégezte az
egyeztetést.
3. Könyvtárban WC kialakítása
A vizesblokk kialakítása a kazánház leválasztásából megtörtént. Jelenleg burkolási munkák
folynak, a WC kialakításának befejezése szeptember végére várható.
4. Energetikai tanúsítványok
A teljes dokumentáció átadására a bölcsőde üzembe helyezését követően kerül sor.
5. Lakossági járdaépítés
Eddig 32 ingatlantulajdonos részére történt meg a cement kiszállítása.

6. Baross utcai útburkolat felújítása
A felújítási munkák határidőre elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2010. május
31-én került sor.
7. Közlekedési sebességjelző berendezések
Az elhelyezéshez szükséges közútkezelői hozzájárulást megkértük, sajnos még nem kaptuk
meg.
8. Kolozsvári utca gyalogátkelő kiépítése
A gyalogátkelő elkészült.
9. Földmedrű csapadékvíz-elvezető árkok létesítése
A Köztársaság utcából nyíló új utcában kell elkészíteni, melyre a terület átadását követően
kerülhet sor.
10. Szentmártoni úti csatorna bekötése
A közbeszerzési eljárás során kapott 1 db ajánlatban szereplő vállalási ár meghaladja a
feladatra biztosított összeget, így ezt az eljárást eredménytelennek minősítettük, és ezt
követően tárgyalásos eljárást írtunk ki. Az ajánlat beadására 2010. szeptember 13-án, a
tárgyalásra 2010. szeptember 15-én kerül sor.
11. Baba utcai bölcsőde felújítása
A kivitelezési szerződést megkötöttük, a beruházás az ütemezésnek megfelelően halad.
Befejezési határidő 2010. október 3.
12. Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (14 utca)
A tervezési szerződést a pótfeladatokra is megkötöttük.
13. Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinnyica utcában
Az olajfogót megrendeltük, a szállítási szerződés aláírására a napokban kerül sor. A
műtárgyat október hónapban tervezzük elhelyezni.
14. Viola utcai villanyoszlop áthelyezése
A vezetékjogi engedély kiadásra került, az áthelyezésre vonatkozó szerződést megkötöttük.
Így a munkára az ősz folyamán sor kerülhet.
15. Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (8 db)
A lámpatestek elhelyezésének helyeit a vállalkozóval bejártuk, a konkrét árajánlatot még nem
kaptuk meg.
16. Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata
A felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészültek. Ezek alapján legsúlyosabb problémák a
Gyámhivatalban, a Luther utcai óvodában és a Somogyi B. utcai orvosi rendelőben vannak.
Ezen intézmények elektromos hálózatát mielőbb át kell építeni, illetve el kell készíteni a
Luther utcai óvoda és a Dózsa Gy. utcai óvoda villámhárító rendszerét.
17. Elektromos teljesítmény növelése a Polgármesteri Hivatalban
A teljesítmény növelése megtörtént.

18. Bérlakások felújítása
A közbeszerzési eljárás során kapott 1 db ajánlatban szereplő vállalási ár meghaladja a
feladatra biztosított összeget, így ezt az eljárást eredménytelennek minősítettük, és ezt
követően tárgyalásos eljárást írtunk ki. Az ajánlat beadására 2010. szeptember 13-án, a
tárgyalásra 2010. szeptember 15-én kerül sor.
19. Pesti úti járdaszakasz építése (Bajcsy-Zs. utca és Munkácsy u. között)
A járda kivitelezése elkészült.
20. Földutak rendezése
A rendezésre leginkább rászoruló külterületi utakat megtekintettük. A kivitelezésre vonatkozó
árajánlatokat megkértük, a kivitelező személyére vonatkozóan a 2010. szeptember 16-i
testületi ülésre készítettünk előterjesztést.
21. Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során
feltárt javítások
A felülvizsgálat során kiderült, hogy mely intézmények azok, ahol a beavatkozást minél előbb
el kell végezni. Legsúlyosabb helyzet a Gyámhivatalban volt, melyben a kivitelezési
munkákat a balesetek elkerülése érdekében már elkezdtük. Következő feladatként a
Polgármesteri Hivatalban, a hiányzó tűzvédelmi főkapcsoló beépítésére kerül sor, illetve
sürgősen el kell végezni a már korábban említett két óvodában a hiányzó villámvédelmi
rendszerek kiépítését.
22. Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Az eszközök felülvizsgálata szeptember 30-ig megtörténik, a jegyzőkönyvek átadására
október 15-ig sor kerül.
23. Mikebudai úti járda tervezése
A Nemzeti Közlekedési Hatóság helykijelölő eljárást tartott a gyalogátkelőhelyek részére.
Ennek elhúzódása hátráltatta a tervezési munkákat. Emiatt a tervező teljesítési határidő
módosítást kezdeményezett 2010. szeptember 15-re.
24. Mikebudai úti járda építése
A tervezést követően kerülhet sor a járda építésére.
25. Családsegítő Dózsa Gy. utcai épület befejezése, felszerelése, parkosítás, közösségi
terek létrehozása, átköltözés
A felújítás pénzügyi fedezetét a Temető utcai ingatlanok tervezett eladásából származó
bevétel biztosítja.
26. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor felújítása
A tábor felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2010. május 31-én megtörtént.
27. Sportcentrum edzőpálya építése
A terület Földhivatalnál történő rendezése van folyamatban.
28. Szilárd burkolatú útjaink kátyúzási munkái
A kátyúzási munkák I. üteme befejeződött. A második ütem határideje (a vonatkozó
képviselő-testületi határozat szerint) év vége.

29. P+R parkoló építése
A közbeszerzési eljárás befejeződött. A kivitelező vállalkozó kiválasztásra került, s várhatóan
e hónap végén elkezdi a munkát. A beruházás tervezett befejezési határideje 2010. december
31.
30. Móra Ferenc Művelődési Ház
A beázások megszüntetésére három árajánlatot kértünk be. A nyertes ajánlattevő
kiválasztására a 2010. szeptember 16-i ülésre készült előterjesztés.
31. Napsugár Óvoda
A Pesti úti leállósáv építésére árajánlatokat kértünk be, melyek közül a nyertes ajánlattevő
kiválasztásához a 2010. szeptember 16-i ülésre készült előterjesztés.
32. Gyöngyszem Óvoda
A parkoló építésére árajánlatokat kértünk be, melyek közül a nyertes ajánlattevő
kiválasztásához a 2010. szeptember 16-i ülésre készült előterjesztés.
33. Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
A Gróf Széchenyi- és Mikes utca közötti szakasz rekonstrukciójára árajánlatokat kértünk be,
melyek közül a nyertes ajánlattevő kiválasztásához a 2010. szeptember 16-i ülésre készült
előterjesztés.
34. Landler J. utcai parkoló bővítése
A mintegy 70 m2 felületű parkoló építésére árajánlatokat kértünk be, melyek közül a nyertes
ajánlattevő kiválasztásához a 2010. szeptember 16-i ülésre készült előterjesztés.

HATÁROZATI

JAVASLAT

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2010. évi
beruházások helyzetéről készült évközi beszámolót.
Albertirsa, 2010. szeptember 6.

Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 4.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló az önkormányzat szakbizottságainak munkájáról
A napirend előterjesztője: bizottsági elnökök
Az előterjesztést készítette: bizottsági elnökök
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 10.

Tájékoztató
a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-ai ülésére,
a Pénzügyi Bizottság négyéves munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi Bizottságot az önkormányzati törvényben, és a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően választotta meg alakuló ülését követően a
testület.
A bizottság létszámát, elfogadva a megválasztott elnök javaslatát a testület 5 főben határozta
meg. A viszonylag alacsony létszámmal hatékonyabban tud működni a bizottság. Feladatát a
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozta meg a testület. Ennek megfelelően
igyekezett az elmúlt négy évben munkáját végezni. Feladatai között legjelentősebb a város
költségvetésének előkészítésében, valamint annak végrehajtásának ellenőrzésében kifejtett
tevékenység. Az e témában végzett munka eredményeként a képviselő-testület minden évben
különösebb zökkenők nélkül fogadta a város költségvetését, és vette tudomásul döntésével az
év közbeni módosításokat. A bizottság, a testület elé került valamennyi pénzügyi témájú
előterjesztést megtárgyalta és véleményezte. A bizottsági üléseket, a meghozott határozatok
számát, valamint az ülésen hiányzók adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.
A Pénzügyi Bizottság tagjainak feladatát képezte az elmúlt négy évben, több esetben a
közbeszerzési pályázatok Bíráló Bizottságaiban folyó munka végzése.
Úgy gondolom, a bizottság feladatának eredményes elvégzése nagy mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy az elmúlt négy év alatt Albertirsa Város Képviselő-testületénél pénzügyi gondok
nem merültek fel, és településünk önkormányzatát messze elkerülték az elmúlt években oly
sok helyen láthatott, hallhatott pénzügyi szabálytalanságok.
A Képviselő-testület által létrehozott más bizottságok közül a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsággal alakult ki szorosabb munkakapcsolat. Több alkalommal
tartott a két bizottság együttes ülést, mindkét bizottságot érintő előterjesztés közös
megtárgyalása érdekében.
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

Albertirsa, 2010. szeptember 7.

Tisztelettel:

Dr. Kiss Tibor
Pénzügyi Biz. elnöke

Lebanov József
Albertirsa Város Önkormányzata
Kulturális Bizottság elnökétől

ELŐTERJESZTÉS
Beszámoló az önkormányzat Kulturális Bizottságának négyéves munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Kulturális Bizottságának feladatait az önkormányzat hatályos SZMSZ-e
tartalmazza, mely az oktatás, kultúra, sport és a külkapcsolatok területét fogja át. Mindez
jelentős terhet ró a bizottságra, hiszen korábban két bizottság látta el ezeket a feladatokat.
Az ülésekkel kapcsolatos statisztika a következő:

ülések száma
határozatok száma

2007.
32
130

2008.
21
125

Bizottság összetétele:
ELNÖKE
Lebanov József
TAGJAI:
Csőke Pál
Durázi János
Elter János
Fülöp Sándor
Kassik Károly
Gutai Pálné
Kelemenné Szabó Valéria
Nagy Lászlóné
Zatykó Zsolt
Állandó meghívottak:
Képviselő-testület tagjai
Fazekas László polgármester
Major Judit alpolgármester
Jászberényi Tamás alpolgármester
Kovács Zoltánné dr. jegyző
Dr. Kovács Tímea aljegyző
Intézményvezetők
Kisebbségi önkormányzatok elnökei

2009.
15
85

2010.
11
63

A Bizottság – a lehetőségeken belül – a szükséges szakmai feladatokat elvégezte, az üléseken
hozott döntések, javaslatok, a közös gondolkodás eredményei jelentősen hozzájárultak az
önkormányzat működéséhez. A külső partnerekkel a kapcsolat a Bizottság megalakulása óta
nagyrészt kiváló. Az intézményvezetők, a polgármesteri hivatal dolgozói mindig
együttműködően és segítően járultak hozzá az eredményes működéshez.
A Bizottság tevékenységének néhány eredménye:
- Az elmúlt években szép rendezvénnyel ünnepeltük meg az előző tanévben a
különböző versenyeken eredményesen résztvevő albertirsai tanulókat.
- Létrehozásra került a testvérvárosi kapcsolatok operatív feladatait ellátó csoport,
Váraljai Attila vezetésével.
- A városi ünnepségek és rendezvények színvonalasan kerültek megszervezésre és
lebonyolításra, melyben az intézményvezetők jelentős szerepet játszottak.
- Az oktatási-nevelési, kulturális intézményeink színvonalasan, szakszerűen működnek.
- A jogszabályi előírások miatt szükséges döntések megfelelően megszülettek.
- A Bizottság a hatásköréhez tartozó ügyeket megtárgyalta, véleményeivel,
javaslataival, döntéseivel az önkormányzat működésének meghatározó szereplője.
(Néhány jellemző példa: Általános Iskola és az Óvoda szakértői vizsgálata, beszámoló
a Könyvtár működéséről, intézményi alapító okiratok módosítása, Albertirsai Híradó
főszerkesztői pályázata, közétkeztetés helyzete, Albertirsáért kitüntetés és
emlékplakett, Év sportolója díj, Albertirsa Város Sportjáért díj, költségvetések
megtárgyalása, kulturális eseménynaptár, külföldi küldöttségek összetételének
megtárgyalása, sporttelep beruházás aktualitásai, Bursa Hungarica pályázat,
intézményi szabályzatok jóváhagyása, véleményezése, intézményvezetői pályázatok,
Balatonszárszói tábor működése).
A számos megoldott probléma-feladat mellett maradt néhány olyan ügy, mely hosszú idő
után, többszöri próbálkozás – vita után került nyugvópontra. (Pl.: kábel tv és az önkormányzat
viszonya, társadalmi szervezetek támogatása, közétkeztetés.)
A Bizottság részére az SZMSZ-ben olyan feladatok is meghatározásra kerültek, melyek
elvégzéséhez külső szakértők bevonása szükségesek, azonban a képviselő-testület ezekhez
nem rendelt forrást az elmúlt négy év alatt. Így a Bizottság ezeket az intézményvezetői
beszámolók, illetve más írásos anyagok megtárgyalásával, közvetett módon tudta ellátni.
Példa ezekre a feladatokra:
„A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN
e) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésére való tekintettel, négyévenként legalább
egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény működésének hatékonyságát, a szakmai munka
eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanulóés gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket (1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) d)),
g) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésére való tekintettel, értékeli a nevelésioktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét (1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) g)).

Az SZMSZ szintén a Bizottság hatáskörébe utalja a külföldi delegációk összeállítását. A
tapasztalat alapján többször előfordult, hogy a döntését nem tudta időben meghozni a
Bizottság. A képviselők vállalásainak bizonytalansága, a meghozott döntéseket követő
visszalépések, majd az így megüresedő helyek gyors „feltöltése” nem teszi lehetővé a

vonatkozó bizottsági feladat maradéktalan ellátását. Véleményem szerint megfontolandó a
döntési mechanizmus megváltoztatása, valamint az utazások finanszírozásának újragondolása.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben továbbra is kezdeményezni és támogatni
szükséges oktatási-kulturális szakreferens alkalmazását a Polgármesteri Hivatalban.
Vitathatatlan, hogy a Bizottság működését, a működés milyenségét alapvetően határozza meg
a bizottsági tagok aktív részvétele.
Sajnos nem minden bizottsági tag érzi át kellőképpen a bizottsági munka felelősségét –
fontosságát. Sajnálattal és szomorúan kellett sokszor tapasztalnom, hogy a bizottság a
határozatképesség határán dolgozott. Több alkalommal elmaradt bizottsági ülés
határozatképtelenség miatt, sőt előfordult, hogy a megismételt bizottsági ülést sem lehetett
megtartani.
Ugyanakkor ezúton is köszönöm az aktív bizottsági tagok érdemi és áldozatos munkáját.
Hasonlóképpen köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az intézményvezetőket,
akiktől a szükséges munkához minden segítséget maradéktalanul megkaptunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását!

Albertirsa, 2010. szeptember 6.

Lebanov József sk

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 5.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: A BA-KO Kft. kérelme a településrendezési szerződésekkel
kapcsolatban
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 10.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptemberi ülésére,
a BA-KO Építőipari és Szerelőipari Kft. kérelme településrendezési szerződésekkel
kapcsolatban
Tisztelt Képviselő-testület!
A BA-KO Kft. ismét beadvánnyal fordult a Képviselő-testülethez, melyben az általa
fejleszteni kívánt területekre az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésekkel
kapcsolatos problémáit jelzi.
Két településrendezési szerződés létezik.
Az első szerződés, melyet a Ba-KO Kft, és az Önkormányzat 2007. aug. 31-én kötött -a
984, 985, 986, 987/2, 987/2, 989, 992/2, 992/5, 1012, 1013. és az 1014. helyrajzi számú
ingatlanok fejlesztése kapcsán- a BA-KO utcával párhuzamosan kialakításra kerülő új
úton szükséges közművesítés, önkormányzatot terhelő költségeinek, Beruházó általi
átvállalására vonatkozik.
A szerződésben a Ba-KO Kft. vállalta a fejlesztési területen az elektromos energia
megtervezését, kiépítését, közvilágítási csatlakozások kiépítését,
ivóvíz vezeték
megtervezését, kiépítését, szennyvízcsatorna megtervezését, kiépítését, gázvezeték
megtervezését, kiépítését, szilárd burkolat út tervezését, - 5,0-5,5 m. szélességben, kb. 460,0465,0 méter hosszúságban- az útalap megépítését, és díszkő szegély kiépítését.
Az önkormányzat vállalása volt a közvilágítási világító testek beszerzése és azok elhelyezése,
csapadékvíz elvezető hálózat megtervezése és kiépítése, szilárd burkolatú útszegély és
Viacolor díszkő réteg kiépítése.
Fenti vállaláshoz az Önkormányzattól a Kft, a szerződés értelmében
15 millió Ft támogatást kap.
A településrendezési szerződés 6./ pontja értelmében a fejlesztési beruházás költségeinek
növekedése esetén a Beruházó vállalja a többletköltségeket, így az Önkormányzatot ezzel
kapcsolatban semmilyen költségnövekmény nem terheli.
A második szerződést az Önkormányzat Ambrózi Pálné és társaival kötötte 2008. március
06-án. Az eredeti Beruházók a területet értékesítették, ezért a szerződést 2008. június 03án Balogh Árpád nevére átíratták.
Szerződő felek az
eredeti tartalmú szerződés Beruházóját
a Kft kérésére
a
209/2010./VIII.26./ számú határozat alapján a BA-KO Kft. nevére változtatták.
Ebben a szerződésben a Ba-KO Kft vállalta -a Mikebudai úti; 996/16, 996/17, 996/18.
helyrajzi számú ingatlanok
megosztásából
kialakított ingatlanok fejlesztése
vonatkozásábanaz elektromos energia megtervezését, kiépítését, közvilágítási
csatlakozások kiépítését, ivóvízvezeték megtervezését, kiépítését, szennyvízcsatorna
megtervezését, kiépítését, gázvezeték megtervezését, kiépítését.
Összességében az Önkormányzat a fejlesztéshez szükséges közművesítéshez előzetes
költségbecslés alapján 2,1 millió. Ft-tal járul hozzá.
A Szerződés 6./ pontja szerint a Beruházók, a saját vállalásuk esetében vállalták a
többletköltségeket, ezzel kapcsolatban az önkormányzatot semmilyen költségnövekmény nem
terheli.

A 6./ pontban viszont az Önkormányzat vállalta az 5./ pontban, a saját vállalásként
szereplő tételek esetében a többletköltségeket.
Így a közvilágítás tervezett kiépítésének költsége, s a terepszint alatti vezetékek
kiépítésének költsége közötti különbözet megtérítése az Önkormányzat kötelezettsége.
Mindkét esetben az előzetes költségbecslések oszlopos közvilágítási hálózat létesítésével
számoltak, e szerint készült el a településrendezési szerződés is.
2008. május 1-től módosult a Helyi Építési Szabályzat, melynek 33./A.§. /3/ bekezdése
szerint közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés,
földgáz, közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási táv- és egyéb hírközlő vezetékeket)
csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad létesíteni.
Mivel a BA-KO Kft vállalta, hogy az utakat, és a közműveket megépítésük után
térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak, így a HÉSZ - ben előírt terepszint alatti
vezetékek kerültek megtervezésre. Ezek kivitelezési összege a tervezett 2.730.000
Ft+ÁFA. Helyett 8.715.930 Ft+ ÁFA lett.
A Kft. kéri, hogy az Önkormányzat az ebből eredő költségemelkedést, valamint a
tervezés plusz költségeit térítse meg részére.
A közvilágítási hálózat kiépítésének költsége
670 m földkábel
4.820.928 Ft+ Áfa
17 db kandeláber+ 17 db lámpatest 3.895.000 Ft+ Áfa
A közvilágítási hálózat tervezési költsége 1.650.000 Ft+Áfa
Ugyanakkor továbbra is probléma a megépített víz- és szennyvízvezeték átvételének
kérdése.
A BA-KO Kft a településrendezési szerződésnek, és a KÖTI-KÖFE határozatának
megfelelően a Ba-Ko utcával párhuzamos Mező I. utcában (996/41.), illetve a Ba-Ko utcából
nyitott 984/19. hrsz-ú utak alatt építette meg ezeket. Ennek során 35 db telket
előközművesítettek, s megépítettek 682 fm 90-es KPE ivóvíz gerincvezetéket és 561 fm NA
200-as KG-PVC szennyvíz gerincvezetéket, tartozékaikkal.
Közműfejlesztési hozzájárulás 35 db ingatlan után
35 ingatlan x 3 fő x 180 L/fő= 18.900 l = 18,9 m3
Vízi közműfejlesztési hozzájárulás 40.000 Ft/250 l+ Áfa,
tehát 3.024.000 Ft+Áfa
Csatorna közmű fejlesztési hozzájárulás 60.000 Ft/250 l+ Áfa,
tehát 4.536.000 Ft + Áfa
Összesen: 7.560.000 Ft+ Áfa
A Kft, bár előzőleg vitatta ezen hozzájárulás jogalapját és mértékét is, hajlandó
elfogadni ezt az összeget, amennyiben az Önkormányzat a földkábeles közvilágításból eredő
többletköltségeket és annak tervezési díját is vállalja.
Többletköltség
Tervezés
Összesen

5.985.939 + Áfa
1.650.000 + Áfa
7.635.930 + Áfa

Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BA-KO Kft kérelmét támogatja.
Vállalja a Kft-vel megkötött Településrendezési szerződésekben foglalt összegek felemelését:
a közvilágítási hálózat földkábeles kiépítéséből eredő többletköltségekkel 5.985.939 Ft+ Áfa,
valamint a közvilágítás tervezési költségeivel 1.650.000 Ft + Áfa. Fenti összegek kifizetésére
a fejlesztéssel érintett 35 db ingatlan közműfejlesztési hozzájárulásának megfizetése, valamint
a Településrendezési szerződések módosítása után kerülhet sor.
Albertirsa, 2010. szeptember 9.
Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 6.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Pesti u. 49. szám alatti bérlakás ideiglenes hasznosítására kiírt
pályázat értékelése
A napirend előterjesztője: Dr. Kiss Tibor, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 7.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. szeptember havi ülésére, a Pesti út 49. sz. alatti bérlakás
ideiglenes hasznosítására kiírt pályázat értékelése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 193//2010. /VI.24./ számú határozatában az Albertirsa város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Pesti u. 49. szám alatti, 2 szobás, félkomfortos, 103 m2
alapterületű szociális bérlakás
használati mód változásához és annak pályázaton,
raktározás céljára történő ideiglenes hasznosításához hozzájárult az alábbi feltételekkel
„A bérlet határozott idejű, 2010.szeptember 1-től 2011. szeptember 1. napjáig tart
A helyiségek raktározás céljára hasznosíthatóak.
Bérleti díj: havi 35.000,- Ft+ áfa
Az óvadék összege: 6 havi bérleti díj összege.”
A bérbeadásra a pályázati kiírás elkészült, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság a
100/2010. /VII.07./ számú határozatával elfogadott.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus hó 24-én 15 óra volt. A kiírásra egy
pályázat érkezett, szabályos, zárt, sértetlen csomagolásban. A Bíráló Bizottság 2010.
augusztus
26-án,
18
órakor
a
borítékot
felbontotta.
Az ajánlattevő, a Pesti u. 49. szám alatti épületben lévő üzlet bérlője, Petró Éva, Albertirsa,
Damjanich u. 4. szám alatti lakos. A megajánlott bérleti díj: nettó 35.000,-Ft.
A
Városfejlesztési, Pénzügyi és a Jogi- Ügyrendi Bizottság Elnökeiből álló Bíráló Bizottság
megállapította, hogy a pályázat a kiírásnak megfelelően került benyújtásra. A pályázat
érvényes. A Bíráló Bizottság Petró Éva, Albertirsa, Damjanich u. 4. szám alatti lakos
pályázatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. A bérlet idejére vonatkozó
határidőt, annak betarthatósága miatt módosítani javasolja a határozati javaslatban
foglaltak szerint.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő, Pesti u. 49. szám alatti, 2 szobás, félkomfortos, 103 m2 hasznos alapterületű lakás
raktározási célú bérbeadására kiírt pályázatra Petró Éva Albertirsa, Damjanich u. 4. szám
alatti lakos által szabályosan benyújtott, havi 35.000,-Ft nettó bérleti díjra vonatkozó
érvényes pályázatot elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
bérleti szerződést a Jegyző ellenjegyzésével írja alá.
A Képviselő-testület a 193//2010. /VI.24./ számú határozatában a bérlet kezdetére
megállapított 2010. szeptember 1-i határidőt 2010. október 1-re módosítja.
Határidő: 2010. október 1. Felelős: Polgármester
Albertirsa, 2010. szeptember 1.
Tisztelettel:
Dr. Kiss Tibor
Pénzügyi Bizottság Elnöke

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 7.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: az albertirsai 211. helyrajzi számú ingatlanban fennálló 10/360-ad
rész megvásárlása
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 7.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptember havi ülésére,
az albertirsai 211. helyrajzi számú ingatlanban fennálló 10/360-ad rész megvásárlására.
Az Albertirsa, Gróf Széchenyi u.19. szám alatti, 211. helyrajzi számú, 294 m2 területű, a
természetben üres, közterületként használatos, az ingatlan nyilvántartásban „lakóház, udvar”
megjelölésű ingatlannak 350/360-ad részben Albertirsa Város Önkormányzata, 10/360ad részben pedig Micsinai István, Albertirsa, Hársfa u. 6. szám alatti lakos a tulajdonosa.
Az ingatlanon lévő lakóház - melyben az l990-es évekig Hlinka Artúr lakott- l993-ban
életveszélyessé vált, így azt az Önkormányzat elbontatta, majd felajánlás és vétel
jogcímén megszerezte az ingatlan 350/360-ad részének tulajdonjogát.
A 10/360-ad rész tulajdonjogát az akkori tulajdonostól nem sikerült megszerezni.
A tulajdonjog rendezése miatt a mostani tulajdonos részére vételi ajánlatot tettem a
10/360-ad rész tulajdonjogának megszerzésére, 24.500,-Ft-os áron.
A tulajdonos a felajánlott vételárat elfogadta, hajlandó az ingatlanrészt az önkormányzat
részére eladni.
A 211. helyrajzi számú terület közterületként használatos, ezért szükséges lenne arról a
lakóépület földhivatali töröltetése, és az ingatlannak a 212. helyrajzi számú, Gróf
Széchenyi közbe történő beolvasztása. A fentiek rendezésére akkor van mód, amikor az
egész ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül.
Az egyesítési vázrajz elfogadása előtt a Vagyonrendelet mellékletét módosítani
szükséges, mivel a 211. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonrész jelenleg korlátozottan
forgalomképes vagyonként van nyilvántartva. Ezt követően az ingatlant át kell sorolni a
törzsvagyon részét képező forgalomképtelen vagyoni körbe. Ezután lehet az egyesítést a
földhivatallal engedélyeztetni.
Fentiek miatt az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolom a tisztelt Képviselőtestületnek.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzata hozzájárul az Albertirsa, Gróf Széchenyi u.19. szám alatti,
211. helyrajzi számú, 294 m2 területű, a természetben üres, az ingatlan nyilvántartásban
„lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan 10/360-ad részének 24.500,-Ft-os vételáron történő
megvásárlásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jegyző ellenjegyzésével kösse
meg az adás-vételi szerződést, majd annak ingatlan nyilvántartási átvezetése után intézkedjen
a régi lakóépület töröltetésére, és a 211. és 212. helyrajzi számú ingatlanok egyesítésére
vonatkozó változási vázrajz elkészíttetésére.
Határidő: szerződés megkötésére: 15 nap, továbbiakban folyamatos
Felelős: Fazekas László polgármester és Kovács Zoltánné dr. jegyző
Albertirsa, 2010. szeptember hó 7.

Tisztelettel:

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám: 01-6034/2010.

Minősítés:

Napirendi pont: 8.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciójáról, valamint a Pesti-, Fecske- és Landler J. utcában kiépítésre kerülő
parkolókról
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: vállalkozói szerződés
Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 6.

Albertirsa Város Polgármesterétől

2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
: 06-53-570-050, Fax: 06-53-370-175

Albertirsa Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatal

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-i ülésére, a Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciójáról, valamint a Pesti-, Fecske- és a Landler J. utcában
kiépítésre kerülő parkolókról

Tisztelt Képviselő-testület!
Albertirsa Város Önkormányzatának költségvetési rendelete, illetve a rendelet módosítása
tartalmazza a Köztársaság utcában (Gróf Széchenyi utcától a Mikes utcáig) levő csapadékvízelvezető rendszer felújítását, a Pesti úton a Napsugár Óvoda előtt leállósáv építését, a
Gyöngyszem Óvodában a Fecske utcai részen, valamint a Landler J. utcában parkoló építését.
A fenti munkák elvégzésére három vállalkozót kerestünk meg ajánlatkéréssel, melyre az
alábbi kivitelezési ajánlatokat kaptuk.

Köztársaság utcai
csapadékvíz-elvezető
rendszer
rekonstrukciója
Pesti úti leállósáv ép.
Luther utcai óvoda
parkoló építése
Landler J. utcai
parkoló építése
Összesen:

Heffner Károly
(Albertirsa, Madách
u. 30.)
3.798.400,- Ft

Gildex Kft.
(Nagykáta,
Jászberényi u. 117.)
3.816.200,- Ft

KÖTIVIÉP’B KFT.
(Szolnok, Gáz út 1.)

1.024.000,- Ft
1.032.000,- Ft

1.105.300,- Ft
1.114.200,- Ft

1.142.000,- Ft
1.116.000. Ft

596.000,- Ft

627.400,- Ft

612.600,- Ft

6.450.400,- Ft

6.663.120,- Ft

6.741.000,- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3.870.400,- Ft

A benyújtott árajánlatok közül Heffner Károly albertirsai vállalkozó 6.450.400,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó 8.063.000,- Ft összegű ajánlatát javaslom elfogadni, mivel ajánlatának pénzügyi
fedezete költségvetésünkben rendelkezésünkre áll (bruttó 8.150.000,- Ft).

HATÁROZATI JAVASLAT
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köztársaság
utcában (Gróf Széchenyi utcától a Mikes utcáig) levő csapadékvíz-elvezető rendszer
felújításával, a Pesti úton a Napsugár Óvoda előtt leállósáv építésével, a Gyöngyszem
Óvodában a Fecske utcai részen, valamint a Landler J. utcában parkoló építésével Heffner
Károly (Albertirsa, Madách u. 30.) vállalkozót bízza meg, bruttó 8.063.000,- Ft összeggel. A
Képviselő-testület elfogadja az előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződés tervezetét,
valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A kivitelezési költséget az
önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
HATÁRIDŐ a szerződés megkötésére: 2010. szeptember 20.
FELELŐS: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2010. szeptember 6.
Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 9.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Művelődési Ház tetőfelújítási munkáiról
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 6.

Albertirsa Város Polgármesterétől

2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
: 06-53-570-050, Fax: 06-53-370-175

Albertirsa Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatal

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-i ülésére, a Művelődési Ház tetőfelújítási munkáiról

Tisztelt Képviselő-testület!
Albertirsa Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Művelődési Ház
beázásának megakadályozásához kapcsolódó tetőfelújítási munkákat. E munkák elvégzésére
három vállalkozótól kértünk ajánlatot, akik a helyszíni bejárást követően, az alábbi ajánlatokat
adták.
bruttó
Kürtösi Ferenc (Albertirsa, Homokrész I. ker. 1.200.000,- Ft
0372/26. hrsz.)
Fazekas Csaba (Albertirsa, Bajcsy-Zs. u. 32.) 1.050.490,- Ft
Bartos Pál (Albertirsa, Temesvári u. 1.)
1.150.801,- Ft
Az ajánlatok tartalmazzák a tetőfólia cseréjét mintegy 75 m2-en, hajlatátalakítást, oromszegés
cseréjét, tetőtartók bádogszegélyének felszerelését, a cserepek átrakását, a sérült cserepek
cseréjét és a csapadékvíz-elvezető ereszrendszer átalakítását.
Az ajánlatok közül javaslom, hogy Fazekas Csaba (Albertirsa, Bajcsy-Zs. u. 32.) vállalkozó
bruttó 1.050.490,- Ft összegű ajánlatát fogadjuk el, és kössük meg vele a vállalkozói
szerződést.

HATÁROZATI JAVASLAT
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház
beázásának megszüntetéséhez szükséges tetőfelújítási munkák elvégzésével Fazekas Csaba
(Albertirsa, Bajcsy-Zs. u. 32.) vállalkozót bízza meg, bruttó 1.050.490,- Ft összeggel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. A
kivitelezéshez szükséges összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
HATÁRIDŐ a szerződés aláírására: 2010. szeptember 20.
FELELŐS: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2010. szeptember 6.

Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-ai ülésére

Ügyiratszám: 01-3253/2010.

Minősítés:

Napirendi pont: 10.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa város földútjainak gréderezéssel történő
javításáról
A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Melléklet: vállalkozási szerződés
Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2010. szeptember 6.

Albertirsa Város Polgármesterétől

2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
: 06-53-570-050, Fax: 06-53-370-175

Albertirsa Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatal

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 16-i ülésére, Albertirsa város földútjainak
gréderezéssel történő javításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. szeptember és október hónapban szeretnénk elvégezni a település rossz minőségű
földútjainak gréderezéssel történő javítását. A munka azokra az utakra terjedne ki, melyek
nem részesültek tavasszal kőzúzalékos javításban. A nyár folyamán felmértük és minősítettük
külterületi földútjainkat. A minősítés során közepesnél jobb osztályzatot egyik út sem kapott.
Különösen rossz utakat találtunk a Homokrész I. és II. kerületben, a III. és IV. külterületen is.
A munkák elvégzésére három vállalkozói ajánlatot kértünk be, melyek közül Heffner Károly
(Albertirsa, Madách u. 30.) 7.400,- Ft/óra + ÁFA, a GIDEX Kft. (Nagykáta, Jászberényi u.
117.) 7.000,- Ft/óra + ÁFA, a VIZÉP-KÖR Kft. (Szolnok, Körte u. 1/B.) 7.200,- Ft/óra +
ÁFA összegért vállalná a földmunkák elvégzését.
Az utak bejárása során azt tapasztaltuk, hogy a rendelkezésre álló 2.000.000,- Ft-ból nem
lehet valamennyi külterületi utat rendbe tenni.
Javaslom, hogy az alábbiakban felsorolt utaknál végezzük el a gréderezéseket, és amennyiben
pénzügyi lehetőségünk engedi, további utakat is vonjunk be a munkába.
1. Pálinkafőző dűlő előtti út
2. Pálinkafőző dűlő utáni út
3. FA-CO dűlő a ceglédberceli határig
4. Iskola dűlő
5. Ébel dűlő
6. Bolt dűlő
7. Dávid sor
8. Kakasi dűlő
9. Lénárt dűlő
10. Baltás dűlő

11. Kis Baltás dűlő
12. Vadrózsa utca
13. Vágóhíd utca
14. Izsák dűlő
15. Valent sor
16. Lúkai út

HATÁROZATI JAVASLAT
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GILDEX Kft.
(Nagykáta, Jászberényi u. 117.) által adott 7.000,- Ft/óra + ÁFA gréderezési árajánlatát
fogadja el. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés
megkötésére. A szerződésnek az alábbi utcák gréderezését kell tartalmaznia.
1. Pálinkafőző dűlő előtti út
2. Pálinkafőző dűlő utáni út
3. FA-CO dűlő a ceglédberceli határig
4. Iskola dűlő
5. Ébel dűlő
6. Bolt dűlő
7. Dávid sor
8. Kakasi dűlő
9. Lénárt dűlő
10. Baltás dűlő
11. Kis Baltás dűlő
12. Vadrózsa utca
13. Vágóhíd utca
14. Izsák dűlő
15. Valent sor
16. Lúkai út
A munkák elvégzésének 2.000.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetét a 2010. évi költségvetés
tartalmazza.
Határidő: 2010. október 30.
Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2010. szeptember 6.

Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

