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

MEGHÍVÓ
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. november 18-án (csütörtök) 17 órakor
tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:
Külsős bizottsági tagok eskütétele
1.) Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról
szóló 27/2006. (X.13.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke
2.) Tájékoztató az idei esztendőre tervezett beruházásaink helyzetéről
Előadó: Fazekas László polgármester
3.) Egyebek
Zárt ülés:
-

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beérkezett kérelmek elbírásáról

Albertirsa, 2010. november 11.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. november 18-ai ülésére

Ügyiratszám:

Napirendi pont: 1.

Minősítés:
Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és
tagok tiszteletdíjáról szóló 27/2006. (X.13.) sz. rendeletének módosításáról
A napirendi pont előterjesztője: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek: Az előterjesztést véleményeznie kell az alábbi Bizottságoknak:
-

Jogi, Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2010. november 11.

Albertirsa Város Önkormányzata
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 18-ai ülésére
Az új képviselő-testület tagjainak megválasztására 2010. október 3-án került sor.
A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő)
megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és
kötelezettségei a megbízatása megszűnésével szűnnek meg.
A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak – törvény keretei között – rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az indítvány aláíró képviselők javasolják rendeletünk minimális módosítását:
Albertirsa

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

…………../2010.

(………)

önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2006. (X.13.) rendeletének
a 7/2007. (III.30.) és a 3/2008. (II.06.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának

módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény, a
helyi önkormányzatokról, 20. § (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
alkotott rendeletét a következők szerint módosítja:
1.) §.
2. § (2) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül egy bizottsági tagság esetén: 19.125 Ft/hó
(3) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül két vagy több bizottsági tagság esetén: 38.250
Ft/hó

(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság
esetén: 161.500 Ft/hó
(6) Nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: 19.125 Ft/hó.
(7) A tiszteletdíj havonta utólag, minden hó 3. napjáig kerül kifizetésre – amennyiben a
jogosult folyószámlával rendelkezik átutalással – készpénzfizetéssel, a Polgármesteri Hivatal
házipénztárában.
2.§.
(1) Ez a rendeletmódosítás kihirdetése napján lép érvénybe.
(2) Ez a rendelet 2010. november 30-án hatályát veszti.

Fazekas László

Kovács Zoltánné dr.

Polgármester

Jegyző

Az előterjesztést készítette és támogatja:
(Aláírásukkal igazolták az eredeti előterjesztésen.)

Elter János
Kádár János
Sági Józsefné
Kovács Lászlóné
Lebanov József
Major Judit
Szőke Szabolcs

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……………/2010. rendelete
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló
27/2006. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.
(továbbiakban: Pttv.) 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában,
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. §
Albertirsa Város Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és
tagok tiszteletdíjáról szóló 27/2006. (X.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
2. §
(1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj): 85.000 Ft
(2) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül egy bizottsági tagság esetén: 19.100 Ft/hó.
(3) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül két vagy több bizottsági tagság esetén: 38.300
Ft/hó.
(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül: 55.000 Ft/hó.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül egy vagy több bizottsági tagság
esetén: 76.500 Ft/hó.
(6) Nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: 19.100 Ft/hó.
(7) A tiszteletdíj havonta utólag, minden hó 3. napjáig kerül kifizetésre a jogosult
folyószámlája történő átutalással.
2. §
Albertirsa Város Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és tagok tiszteletdíjáról szóló 27/2006. (X.13.) önkormányzati rendelet 3. § (5)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Előzetes bejelentést, a testületi ülést megelőző nap 16 óráig a polgármesternek, illetve
bizottsági ülést megelőző nap 16 óráig a bizottság elnökének lehet tenni kizárólag írásban,
levél, telefax vagy e-mail útján.

3. §
Záró rendelkezések
(1)
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Albertirsa, 2010. ……………………………

…………………………………
Fazekas László
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2010. …………………..
Kovács Zoltánné dr.
jegyző

…………………………………
Kovács Zoltánné dr.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. november 18-ai ülésére

Ügyiratszám:

Napirendi pont: 2.

Minősítés:
Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató az idei esztendőre tervezett beruházásaink
helyzetéről
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek: Az előterjesztést véleményeznie kell az alábbi Bizottságoknak:

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2010. november 8.

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2010. november 18-i rendkívüli ülésére,
az idei esztendőre tervezett beruházásaink helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évi költségvetésünkben szereplő beruházásaink helyzetéről júniusban, majd
szeptemberben is tájékoztattam a Képviselő-testületet. Mégis úgy gondolom, ismét meg kell
ezt tennem, mivel az október harmadikai önkormányzati választás eredményeként megalakult
új összetételű testület jó néhány tagjának nem lehet átfogó ismerete a témáról.
Következzék itt, tételesen az idei beruházásaink helyzetének ismertetése.
1. Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, felnőtt öltözők kialakítása a
szolgálati lakásból - tervezés
A tervek elkészültek.
2. Dózsa Gy. utcai óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése
A tervek elkészültek.
3. Könyvtárban látogatói WC kialakítása
A vizesblokk kialakítása befejeződött.
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, a Hősök utcai járda
építése még folyamatban van, jelenleg a Vasút- és a Koltói A. utca között készült el a járda.
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
A sebességkijelző berendezések telepítése megtörtént.
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. Ez, a tömbfeltárást végző kivitelező részéről, egyelőre várat magára.
10. Szentmártoni úti csatorna bekötése
A közbeszerzési eljárás befejeződött, a szerződést a kivitelezővel a Szentmártoni- és Pesti úti
csatorna építésére, valamint az átemelő kivitelezésére megkötöttük. Mindezek alapján,
elkezdődött és jó tempóban zajlik a munka.

11. Baba utcai bölcsőde felújítása
A kivitelezési munkák a tervezett határidőre befejeződtek. A használatbavételi engedélyt
megkértük.
12. Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (14 utca)
A tervezési munkát a tervező négy utca kivételével elkészítette. A négy utcára vonatkozó
szerződésmódosítás megtörtént. Az engedélyeztetés folyamatban van.
13. Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinnyica utcában
Az olajfogót megrendeltük, a szállítás visszaigazolását aláírtuk, a szállítás hibás
számlakiállítás miatt még nem valósult meg.
14. Viola utcai villanyoszlop áthelyezése
A villanyoszlop áthelyezése megtörtént.
15. Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (8 db)
A költségvetés módosítását a testület az októberi ülésén elfogadta, a kivitelezői árajánlat
visszaigazolására a napokban sor kerül.
16. Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata
A felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészültek. A Gyámhivatalban az elektromos hálózat
átépítése megtörtént. A Luther utcai óvoda és a Dózsa Gy. utcai óvoda villámhárító
rendszerének elkészítésére megkötöttük a kivitelezői szerződést.
17. Elektromos teljesítmény növelése a Polgármesteri Hivatalban
A teljesítmény növelése megtörtént.
18. Bérlakások felújítása
A bérlakások felújítására a közbeszerzési eljárást követően, a kivitelezői szerződést
megkötöttük. A kivitelezés jelenleg is tart, befejezési határideje 2010. november 30.
19. Pesti úti járdaszakasz építése (Bajcsy-Zs. utca és Munkácsy u. között)
A járda elkészült.
20. Földutak rendezése
A földutak gréderezése megtörtént.
21. Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során
feltárt javítások
A Gyámhivatali elektromos hálózat átépítése megtörtént, mivel itt volt legsürgősebb a feladat
végrehajtása.
22. Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Az eszközök felülvizsgálata megtörtént, a jegyzőkönyveket megkaptuk. A szükséges
javításokat 2011-ben el kell végezni.
23. Mikebudai úti járda tervezése
A járda tervezési munkái befejeződtek, a tervek leszállításra kerültek, az engedélyezési eljárás
folyamatban van.

24. Mikebudai úti járda építése
A járda építésére az engedély birtokában kerülhet sor, sajnos nagy valószínűséggel csak 2011ben.
25. A Családsegítő Dózsa Gy. utcai épületének befejezése, felszerelése, parkosítás,
közösségi terek létrehozása, átköltözés
A felújítás pénzügyi fedezetét a Temető utcai ingatlanok (két építési telek) tervezett
eladásából származó bevétel biztosítja. Az ingatlanokat egyelőre nem sikerült értékesítenünk.
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 befejeződtek.
29. P+R parkoló építése
A közbeszerzési eljárás befejeződött. A kivitelező a munkavégzésre a tervek szerint 2010.
november 3-án vonul fel. A beruházás tervezett befejezési határideje 2010. december 31.
30. Móra Ferenc Művelődési Ház tetőfelújítási munkái
A tervezett felújítási munkák befejeződtek, az átadás-átvétel megtörtént.
31. Napsugár Óvoda előtt leállósáv építése
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munka megkezdéséhez szükséges közútkezelői
hozzájárulás még nem áll rendelkezésünkre.
32. Gyöngyszem Óvoda előtt térburkolat készítése
A terület rendezése és burkolása megtörtént.
33. Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
A Gróf Széchenyi- és Mikes utca közötti szakasz rekonstrukciója megtörtént.
34. Landler J. utcai parkoló bővítése
A mintegy 70 m2 felületű parkoló építése befejeződött.
35. Győzelem u. 2. szám alatti főzőkonyha felújítása
A konyha szellőzésszerelési munkái 2010. november 11-én kezdődnek és várhatóan
november 25-én fejeződnek be.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.
Albertirsa, 2010. november 8.
Fazekas László
polgármester

