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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat 

Képviselő-testületének  2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint felsoroltak. 

 

Fazekas László tisztelettel köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait, az érdeklődőket, a 

meghívottakat és a kábeltelevízió nézőit.  

Megállapítja, hogy 11 képviselő van jelen, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes. Dr. 

Pécsi Angéla jelzéssel élt, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.   

A képviselő-testületi ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lebanov József és Kaáriné Kabay Lilla képviselőket javasolja, 

amit a képviselő-testület tudomásul vett.  

 

Fazekas László: Javaslatot teszek a napirendre. 

 

Napirend: 

 

1.) Pályázati kiírás védőnői állásra  

Előadó: Fazekas László polgármester 

  

2.) Előterjesztés a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat módosításáról     

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

3.) Egyebek 

 

Fazekas László: Kértem a képviselő-társakat is és a Pénzügyi Bizottság külsős tagjait is, hogy 

utána egy informális egyeztetésen vegyünk részt a vélhetően megalakulandó 

településüzemeltetési kft-vel kapcsolatban.  

Kérdése, észrevétele, módosító indítványa, kinek van a napirendi javaslattal kapcsolatban? 

Nincs. 

Aki elfogadja a napirendi javaslatot, most kérem, hogy jelezze.  

 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.  

 

 

Fazekas László: Egyebekben kinek lesz kérdése, interpellációja, közérdekű bejelentése? 

Kaáriné Kabay Lilla, Lebanov József, Kovács Lászlóné, Elter János és Major Judit kér szót.  

 

 

1.) Pályázati kiírás védőnői állásra  

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Mint azt a képviselő-társak is tudják, két alkalommal írtunk ki az idén 

védőnői állásra pályázatot. Először egy álláshelyre, utána még egy álláshelyünk megüresedett 

– már kettőre. Az első alkalommal két pályázat érkezett. Abból az egyik érvénytelen volt, a 

másik pályázó pedig visszavonta a pályázatát miután a pályázat benyújtása és a testületi ülés 

közötti időben másutt kinevezték őt védőnői állásra. A második pályázatra sajnos nem 

érkezett pályamű. Érdeklődtek néhányan, de senki nem pályázott végül is.  
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Azért tartottuk fontosnak, hogy újra kiírjuk, miután lejárt a második pályázatnak a benyújtási 

határideje, és már most kiírjuk ezt a pályázatot, mert önmagában véve sem engedhetjük meg 

magunknak, hogy sok idő elteljék így. Két védőnői állás betöltött az ötből, és az ötben ugye 

benne foglaltatik az iskola védőnői státusz is. Konkrétan pedig azért gondoltam, hogy a 

rendes októberi ülést sem érdemes megvárni ezzel a problémával, mert van egy komolynak 

tűnő érdeklődő, és ha ő pályázik ebben az ínséges időben, akkor hagy méressék meg minél 

előbb.  

A másik gondolat, amit el szeretnék mondani az előterjesztéssel kapcsolatban, az kiegészítési 

javaslat a pályázati kiíráshoz. A kiegészítési javaslat három ponton érinti a pályázati anyagot. 

Céljuk, hogy vonzóbbá tegyük a pályázók részére ezt a munkakört. Nevezetesen az 

„illetmény” kifejezéshez javaslom a szöveg után vesszővel beírni a következőt:” …valamint 

cafetéria juttatás.” Négy ponttal lejjebb: „Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 

információ.” Eleve új az előző kiíráshoz viszonyítva az, hogy a lakásról megemlékezünk. Ide 

még javaslom beírni, az „esetén” kifejezés után, hogy „a munkáltató szükség esetén (a város 

központjában) lakást biztosít.”  Továbbá javaslom, hogy kerüljön ide még egy pont ez alá a 

szöveg alá, ami így szólna: ”Külterületi látogatások esetén tanyagondnoki együttműködés 

segíti a védőnő munkáját.” Egészen pontosan arról van szó, hogy a tanyagondnoki 

feladatokkal összehangolva, a tanyagondnoki gépkocsit, ha korlátozottan is, de igénybe 

vehetik a védőnők.  

 

Lebanov József: Kérdés, és egyben javaslat is. A pályázat megjelenési helyeként a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja, ill. a 

városi honlap van megjelölve. Tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy per pillanat hiányszakma  

ma Magyarországon a védőnői feladatok ellátása, lehetőség van-e arra, hogy esetleg több 

helyen hirdessük meg? Tehát több internetes álláskereső portálon, ill. újságokban, annak 

érdekében, hogy minél nagyobb teret kapjon ez az álláshirdetés.     

 

Fazekas László: Nem látom akadályát. Ha konkrét javaslat érkezik, én a magam részéről 

tudom támogatni. Vagy írjuk be azt, hogy internetes álláskereső portálok? 

 

Lebanov József: Így van, és akkor itt helyben ez kivitelezhető. Pl. van a jobline, a profession 

stb. Ezáltal szélesebb körű lenne ez az álláskeresés. 

 

Fazekas László: Közben itt arról beszélünk félhangosan, hogy valamilyen díja ennek is van. 

Íjuk be azt, hogy legalább két internetes álláskereső portál? 

 

Lebanov József: Igen.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: Javaslom még a Szuperinfót, ahol meg lehetne jelentetni a pályázatot.  

 

Szemőkné Szedlacsek Judit: Véleményem szerint, aki védőnői állást keres, inkább az 

interneten teszi, mint sem a Szuperinfóban keresgél. 

 

Fazekas László: Még azt hagy mondjam el, nem hogy főállás miatt, de egyszerű helyettesítés 

céljából, megkerestük Jegyző Asszonnyal Pilist, Nyáregyházát, Dánszentmiklóst, Csemőt, 

Ceglédbercelt. Tájékozódtunk Cegléden, Tápiószentmártonban. Kétféle helyzet van ezeken a 

településeken.  Az egyik település ugyanolyan gondokkal küzd, mint mi, csak legfeljebb nem 

ennyire durva az arány, hogy ötből két álláshely betöltetlen, és valaki már helyettesít. A másik 

település típus meg az, ahonnan azért nem jön hozzánk helyettes, mert már helyettesít az 
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előző település típus valamelyikén. Tehát nagy a gond, és őszintén szólva meglepődnék, ha itt 

5, 10, 20 km-ről többen jelentkeznének, de eldöntendő a javaslat.  

 

Lebanov József: Talán annyival egészíteném ki, hogy érdemes lenne azokhoz a felsőoktatási 

intézményekhez fordulni, ahol ilyen jellegű képzés van (akár ott kitenni egy hirdetést), vagy 

megkérni ott az egyetemet, hogy egy ilyen hirdetést tegyenek ki, ill. emellett érdemes lenne 

megnézni azt, hogy milyen szakmai internetes oldala van a védőnőknek, esetleg, ha van – ott 

meghirdetni. Ill., hogy van-e olyan szakmai folyóirat, újság, ami kifejezetten a védőnői 

tevékenységhez kapcsolódik, és ott meghirdetni. 

 

Fazekas László: Azt javaslom, hogy egyelőre kerüljön be ez a legalább két internetes hirdetési 

portál. Az összes többinek a lehetőségét végignézzük. Annyit azért hagy mondjak, hogy az 

ÁNTSZ főorvossal is beszéltem telefonon két alkalommal is erről a témáról és a ceglédi 

vezető védőnővel is. Nem igazán tudtak mondani szakmai lapot még pluszként, amiben 

érdemes lenne meghirdetni. Talán a főiskola egy jó gondolat, még akkor is, ha nem most 

osztják a diplomát.      

Azzal a három pontosítással, amit egyrészt javasoltam, másfelől pedig a Lebanov úrnak az 

internetes portálokra vonatkozó kiegészítésével, azzal, hogy valóban megkeressük a főiskolát 

is, aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

166/2011. (X. 17.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2 fő területi védőnői 

feladatok ellátására pályázatot ír ki. (A pályázati kiírás, a határozat mellékletét képezi.)   

A pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert, továbbá kéri a 

polgármestert, hogy amennyiben a kiírásra pályázat nem érkezik, abban az esetben 

gondoskodjon a pályázat újbóli megjelentetéséről. 

 

Felelős: Fazekas László polgármester 

Határidő: azonnal  

  

 

2.) Előterjesztés a 159/2011. (IX.29.) sz. határozat módosításáról     

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Az említett határozattal a képviselő-testület arról rendelkezett, hogy a 

majdani településüzemeltetési kft. ügyvezetésére írjunk ki pályázatot.  Meghatározta a 

határozatban ennek a pályázatnak a benyújtási határidejét. Ugyanakkor a kiírásban szereplő 

határozatban benne szerepelt az is, hogy hol történjék a megjelentetése a pályázati anyagnak. 

Olyan problémánk akadt azonban, hogy a Szuperinfó című hirdetési újság csak az elmúlt 

hétre vette fel a pályázati meghirdetést. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy október 13-14-

én jelent meg Albertirsán az újság, és a benyújtási határidő október 14. volt. Ez nyilvánvalóan 

azt jelentette volna, hogy gyakorlatilag senki nem tud pályázni, vagy alig. Természetesen 

ilyen határidőt nem lehet hagyni, noha a honlapunkon már megjelent a hirdetés, úgy 

gondoltam, hogy ezt a helyzetet korrigálni kell. Az egyetlen lehetséges korrekciónak az tűnt, 

hogy eltoltuk október 21-ére a benyújtási határidőt. Így megmaradt az eredeti 8-9 nap, 

azoknak, akik a Szuperinfóból tájékozódnak, és plusz azért még, hogy más megjelenés is 

realizálódjon, a honlapon kívül a Reklámshow és a Vállalkozók Lapja című, nálunk 
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Albertirsán megjelenő hirdetési újságokban is közzétettük ezt a hirdetést. Ott valamivel előbb, 

október 7-11-e között, mivel ez a két újság nem ugyanazon a napon jelenik meg. Ill. az egyik 

esetében talán kettő, a másik esetében három nap az az időtartam, ami alatt terítik a teljes 

települést. Tehát ezek a napok között megjelent a hirdetés. Úgy gondolom, hogy így elértük 

azt, hogy még egy kicsit nyitottabb is a dolog, mint az eredeti határozatunk szerint.  

Viszont ott nem kerek a történet, hogy a képviselő-testületi határozat (ez a bizonyos 159-es), 

ugye október 14-ei benyújtási határidőt tartalmaz. Jobb híján én most utólag kérem a 

képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul a 21-ére történő módosítását a benyújtási 

határidőnek. Ez a gyakorlatban az eredetileg magunk elé tűzött menetrendben nagy zavart 

egyébként nem okoz.    

Ezzel kapcsolatban kinek van gondolata? Nincs. 

Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze. 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

167/2011. (X. 17.) határozat 

 

 Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2011. (IX.29.) 

sz. képviselő-testületi határozat mellékletében szereplő „Pályázati kiírás ügyvezető igazgatói 

feladatok ellátására” c. dokumentumban megjelölt pályázat benyújtási határidőnek 2011. 

október 21-én 12 órára történő módosításához hozzájárul. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fazekas László polgármester 

 

 

Képviselői egyebek 

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Posta nálunk lévő kirendeltségénél lehetne-e tenni valamit azért, hogy 

amikor pénzfeladás van, ne egyetlen egy ablak legyen nyitva, amikor is 38-an állnak sorban. 

Ehhez elég lett volna a régi Posta is, ott is így volt. Ott van öt ablak és egy ember ül a 

pénzfelvételnél. Gyakorlatilag ez mindig így van. A mai, munkanélküliektől hemzsegő 

világban nem hiszem el, hogy nem találnak még egyvalakit, aki megfelelő végzettségű és 

beülhetne oda.   

 

Fazekas László: Nyilvánvalóan nem az a gond manapság, hogy találnak-e valakit, aki el tudja 

látni ezt a feladatot. Némileg hasonló (nem ilyen) kérésem kb. két-három évvel ezelőtt volt a 

Posta irányába. Természetesen takarékossággal magyarázzák. Akkor azt a választ kaptam, 

hogy azokkal a kondíciókkal, nyitva tartási idő, szombaton is van valami kis lehetőség stb., a 

hozzánk hasonló lélekszámú településekhez képest, még itt egész tárháza működik a 

szolgáltatásoknak, mert, hogy nagy a Postának a forgalma. Természetesen megkeresem a 

Postát, mert teljesen jogosnak érzem a felvetést. Az egészen biztos egyébként, hogy nem a 

helyi postamesternek a hatásköre ez, mert ugye létszámot érint, és azt nem Ő dönti el. Félek, 

hogy nem lesz egy egyszerű dolog.  

 

Sági Józsefné: Véleményem szerint minél gyakrabban nyomást kell gyakorolni a Posta 

vezetésére, és akkor előbb-utóbb elérjük azt, hogy munkaerő-átcsoportosítással ez az áldatlan 

állapot megszűnjön. Hiszen ők egy szolgáltatást nyújtanak, és nem vagyunk megelégedve 

velük.  
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Lebanov József: Tavalyi évben problémát jelentett a Vágóhíd utca Szentmártoni utca felőli 

szakaszán az aszfaltburkolaton, az, hogy mivel nincs megoldva a vízelvezetés, így a 4-es út 

felől, főleg olvadáskor, ill. nagyobb esőnél is, elönti a víz és megáll az aszfalton. Ez 

nyilvánvalóan tönkre teszi azt az utat, ami per pillanat még aránylag normális. Véleményem 

szerint olcsóbb lenne egy vízelvezető árkot csinálni, mint újra aszfaltozni azt a szakaszt. 

Javaslom átgondolásra, hogy mit lehetne ez ügyben tenni a jövőben.    

 

Fazekas László: Úgy gondolom, hogy a felvetés helyes és jogos. Én most nem akarom és nem 

is tudom olyan értelemben megválaszolni, hogy mi ott a megoldás, de megköszönni tudom a 

tényleg figyelem felhívó gondolatot. Nyilván meg kell pontosan nézni, hogy hol vannak a 

tulajdoni határok. A terepviszonyokról pontosan tudjuk, hogy a település belterülete felőli déli 

oldal a mélyebb. Van is ott, attól a  bizonyos átfolyástól visszafelé a Szentmártoni út felé egy 

átvezetés kb. olyan 100-150 méterre, hogy oda esetleg be lehet-e kötni valamilyen lefolyó 

árkot, vagy sem. Meg fogom kérni a Pozsonyi urat, hogy vizsgálja meg, és arra is, hogy 

amennyiben igen, akkor kb. mi a költségvonzata.  

 

Sági Józsefné: Ami leegyszerűsíti a megoldást, hogy mindkét oldalon van árok. Bizonyosan 

az is segítene azon az oldalon, ahova lejt az út, hogy ott meggyalulni, hogy le tudjon folyni.    

 

Elter János: Az elmúlt hetekben sikerült Homokrészen felszámolni egy illegális 

szemétlerakót. Az Aljegyzőnő és a Polgármester Úr közreműködésével, ahonnan el lett 

szállítva a szemét, és tábla lett kihelyezve, ami figyelmeztet arra, hogy tilos oda lerakni. 

Sajnos azóta telefonon kaptam értesítést arról, hogy ismét teherautóval szállítottak oda 

szemetet. Célszerű lenne az újságunkban felhívni rá a figyelmet, hogy ez milyen bírsággal jár. 

Hiszen az elmúlt hetekben rendszám alapján sikerült azonosítani olyan személyt, aki szemetet 

rakott le önkormányzati területen. Próbáljunk meg ennek gátat szabni.  

 

Fazekas László: Jegyző Asszony jelzi, hogy nincs akadálya, hogy megjelenjen egy ilyen 

információ, és hát az Aljegyző Asszony is jelen van a teremben, aki próbálja ezeket az 

ügyeket kezelni, és a végére járni. Nem egyszerű. Hiszen két tanúra van szükség, rendszámra 

és pontos időpontra. Ellenkező esetben nagyon nehéz megfogni azt, aki ezt teszi.    

 

Kovács Lászlóné: Budapest felé haladva, ahogy az Albertirsa táblát elhagyjuk, kb. a negyedik 

oszlopon a világító test lehet, hogy le van törve, vagy valami által le van bukva, ami 

balesetveszélyesnek tűnik. Ez több hete lóg már a levegőben. Jelezni kellene a DÉMÁSZ felé. 

Illegális szemétlerakás… Dánszentmiklós felé, ha megyünk, a Prazsákékkal szemben (a dűlő 

nevét nem tudom) több zsák szemét van lerakva.  

 

Fazekas László: Úgy tudom, de nem vagyok teljesen biztos benne, ezért a holnapi napon 

pontosítani fogom, hogy ez utóbbi felvetéssel kapcsolatban már történt egyeztetés az 

ÖKOVÍZ-zel, hogy elviszik onnan.  A DÉMÁSZ felé jelezni fogjuk a problémát.  

 

Major Judit: Az október 23-ai városi rendezvény most vasárnapra esik. A hagyományoknak 

megfelelően 10 órakor az irsai evangélikus templomban lesz az istentisztelet, és 11 órakor 

pedig a Kopjafánál a megemlékezés.  

A népszámlálással kapcsolatban többen is olyan problémával fordultak felém, és magam is 

megtapasztaltam, aki interjú formájában adtam le az adataimat, hogy bár nagyon kulturáltan, 

nagyon rendesen, időben jött a népszámlálási biztos –  de nem albertirsai személy.  A 

körzetemből többen is megkerestek, hogy szívesen részt vettem volna ebben a munkában és 
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kerestek volna valamennyi pénzt. Szeretném, ha elhangozna, hogy ki állította össze a névsort. 

Albertirsán miért nem albertirsaiak végeznek ilyen pénzzel járó, időszakos munkát? 

 

Kovács Zoltánné dr.: Az elmúlt ülésen is kérdezte ezt Alpolgármester Asszony, és én 

rákérdeztem a kolléganőre, aki a szervezésben részt vett, és az Ő állítása szerint lakcím szerint 

egyetlen egy nem albertirsai számlálóbiztos sincs.      

 

Major Judit: Rákérdeztem, és nálam aki volt, Surányi Lászlóné, azt mondta, hogy Ő ceglédi.   

 

Kovács Zoltánné dr.: A jelentkezéseket Revákné Nagy Krisztina gyűjtötte.  Tekintve, hogy én 

abban az időszakban szabadságon voltam, az összeállítását is a kolléganő végezte. Meg 

fogom nézni ezt a konkrét ügyet. 

 

Fazekas László: Kényes kérdés ez, mert magam is tudom, hogy jó néhányan szerettek volna 

ebben a munkában részt venni, és mindenki, aki jelentkezett nem tudott, és innentől lehet, 

hogy valaki úgy érzi, hogy valami méltánytalanság történt, bár itt most erősen ütközik két 

információ.  

Major Juditnak az első felvetését hagy toldjam meg még annyival, hogy természetesen 

minden érdeklődőt szeretettel várunk október 23-án a rendezvényeken.       

Van-e valakinek egyéb, fontos felvetése? Nincs. Az ülésen más nem lévén nagy tisztelettel 

megköszönöm minden Képviselő Társamnak a munkáját, köszönöm a kábeltelevízió nézőinek 

a figyelmét, és mindazokét, akik itt voltak velünk meghívottként, vagy érdeklődőként.  

Az ülést ezennel bezárom. 

 

k. m. f. 
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