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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  2012. július 30-án megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak. 

 

Fazekas László köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a meghívottakat.   

Megállapítja, hogy a 12 képviselőből 11 jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. A képviselő-testületi ülést megnyitja.  

Lebanov József képviselő nincs jelen az ülésen.     

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lászlóné és Elter János képviselőket javasolja, amit a 

képviselő-testület tudomásul vett.  

 

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

 

Dr. Pécsi Angéla, Sági Józsefné és Major Judit képviselők kérnek szót.  

 

Fazekas László:  Javaslatot teszek a napirendre.  

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés a bölcsődevezetői álláshely elbírálása tárgyában 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

2./ Pályázati kiírás területi védőnői állás betöltésére 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

3./ Előterjesztés az Alkotmány u. 2251/1 helyrajzi számú buszmegálló bérleti  

     szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

4./ Egyebek 

 

Fazekas László: Kérdése kinek van a napirendi javaslattal kapcsolatban? Nincs. Véleménye, 

kiegészítése, más javaslata? Nincs. 

Aki elfogadja a napirendre vonatkozó javaslatot, most kérem, jelezze azt.  

 

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

 

1./ Előterjesztés a bölcsődevezetői álláshely elbírálása tárgyában 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László:  A jelenlegi bölcsődevezető nyugállományba vonul. Nyilván lesz még rá mód 

és alkalom, de én ezúton is megköszönöm mindannyiunk nevében Diós Évának azt az igen 

hosszú időn keresztül folytatott tevékenységét, munkáját a bölcsődében, illetve 

bölcsődevezetőként, amiről én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon tisztességes és 

eredményes volt. Miközben megköszönjük a munkáját, az is fontos, hogy ez a munka 

továbbfolyjék, még pedig jó színvonalon. Emiatt döntöttünk úgy május 31-én, hogy 
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pályázatot írunk ki a bölcsődevezetői állásra. Ez megtörtént. Három pályázat érkezett be. El 

kell mondjam, hogy a képesítési feltételeknek mindhárom csak részben felel meg. A három 

közül egy esetben nincs meg a felsőfokú iskolai végzettség. A másik két esetben pedig a 

szakmai képesítés megszerzése nem történt meg. Az első esetben a főiskolai végzettség 

előreláthatólag 2014. júniusában bekövetkezhet. Ez két szempontból aggályos. Egyrészt, hogy 

a konkrét kiírásban az szerepelt, hogy meg kell legyen a felsőfokú iskolai végzettség, 

másrészt pedig 2013. december 31. után nem tölthető be felsőfokú végzettség nélkül a státusz. 

A másik két esetben a szakmai képesítés hiányzik. Ebben a vonatkozásban 10 hónapos OKJ-s 

képzés az, amivel ez pótolható. Ezzel együtt magam úgy gondolom, hogy orvosolható ez a 

helyzet, és talán nyugodtan meghozhatjuk a döntésünket. Ha egy új pályázatot írunk ki, nem 

biztos, hogy előbbre jutunk. A magam részéről azt javaslom, hogy hozzunk döntést. Itt van 

mindhárom pályázó. A Népjóléti Bizottság is meghallgatta őket, és úgy döntött, hogy jöjjenek 

ide a testület elé.  

 

dr. Pécsi Angéla:  Elsőként elmondanám a meghallgatásoknak a tanulságait, hiszen ez alapján 

született a bizottság döntése.  Elsőként Legéndiné Kádár Beatrixot hallgatta meg a Népjóléti 

Bizottság. Nála kizáró okként felmerült, hogy várandósan nem tudta bevállalni, hogy 

szeptembertől képzésen vegyen részt. Nyilván ez azt jelenti, hogy egy éven belül nem tudja 

megszerezni a megfelelő szakképesítést.    

Következett a 2. pályázó, Gulicskáné Dömötör Erzsébet. Szóbeli kiegészítésként 

gyakorlatilag a pályázati anyagát ismertette.  Magam úgy gondolom, hogy Ő a bölcsődei 

munkát elég magas szinten ismeri. Jelenleg olyan munkát végez, ami egy átlag, egészséges 

bölcsődei gyerek gondozásán kívül speciális ellátást igénylő beteg gyerekeknek a 

fejlesztésével foglalkozik, és ez emberileg is és szakmailag is olykor sokkal többet igényel, 

mint az egészséges gyermekeknek a nevelése. Nekem nagyon szimpatikus volt a hozzáállása. 

Nagyon jók a tervei. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlesztése a bölcsődés korú 

neveléskor elkezdődik. Amit Ő elmondott a szakmai elképzeléseiről – szimpatikus.  

Harmadikként hallgattuk meg Feketéné Erős Mártát. Amikor kértük, hogy beszéljen a 

terveiről, annyi volt a válasza, hogy le van írva a pályázatában. Nyilván olvasni mindannyian 

tudunk, de mi a beszélgetés által egy személyes benyomást szerettünk volna róla kapni. Őt én 

ismerem, hiszen 26 éve a bölcsődében dolgozik, tehát ismeri az ottani munkát. Kérdés nem 

volt, amiből én azt szűrtem le, hogy a bizottsági tagok is meg voltak döbbenve, hogy vezetői 

állás betöltésére készül, és gyakorlatilag öt mondat nem hangzott el a terveiről.  

Miután figyelembe vettük a Módszertani Intézetnek is a véleményét – amelyet Aljegyző 

Asszony korábban megkért –, hiszen mind a három pályázatnál van hiányosság szakmailag, 

nekem az ott olvasott sorokból is a Népjóléti Bizottság végső döntése csengett ki, és a 

fejlesztő pedagógusnak a pályázatát értékelte pozitívabban.  

A személyes véleményem ugyanez. Feketéné Erős Márta 26 évet eltöltött a kolléganői között, 

mint gondozónő. Biztos, hogy nagyon jól végezte a munkáját, de többségünknek az volt a 

véleménye, hogy vezetőnek nem biztos, hogy elfogadnák, másrészt, hogy tiszta 

lelkiismerettel, megnyugtatóan szavaznák őt meg.  

A Népjóléti Bizottság ülésén 5:3 arányban nyert Gulicskáné Dömötör Erzsébet.    

 

Fazekas László:  Javaslom, hogy először hallgassuk meg Legéndiné Kádár Beatrixot. 

 

Legéndiné Kádár Beatrix: Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, illetve kiemelném a 

pályázatomból, hogy véleményem szerint vannak még plusz szolgáltatások, amit a 

bölcsődében be lehetne vezetni. A bölcsődés gyermekek testvéreinek nyári felügyeletére 

gondoltam, amit térítési díj ellenében vehetnének igénybe. Tudjuk, hogy nyáron az óvodák is 

bezárnak, és ilyenkor a szülőknek gondot okoz gyermekeik felügyelete. Lehetne időszakos 
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gyermekfelügyelet is, amikor a szülőnek pár órás elfoglaltsága van, ügyeit intézi, és ilyenkor 

nem tudja a gyermekét kire hagyni. Persze ez is térítési díj ellenében működne. Gondoltam 

olyanra is, hogy amikor a gyermek bekerül a bölcsődébe, akkor a szülők az anya-apai 

szerepből kikerülnek férj-feleség szerepbe, és ebben a változásban szakember segítené őket.  

Továbbá a helyettesítési díjra is gondoltam, ami most nincs. A helyettesítést meg lehetne 

oldani vagy a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat segítségével a közhasznú 

munkásokból kiválogatva, nyilván akinek megfelelő végzettsége van, egy meghatározott idejű 

szerződéssel.  

Még a szakirányú képzéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az interneten találtam 

olyat, ami távoktatás keretében működik és csak a vizsgákra kell bemenni, nyolc hónapig tart. 

Ezt mindenképpen tudom vállalni.  

 

Fazekas László: Következzen Feketéné Erős Márta.  

 

Feketéné Erős Márta: Az elmúlt 27 évben gondozónőként dolgoztam és dolgozom jelenleg is 

a bölcsődében.  Jó kapcsolatot ápoltam a kolléganőimmel és a vezetőnővel, és az ő 

biztatásukra 27 év gyakorlat és tapasztalat után belevágtam a főiskolába, ami nemcsak a 

diploma megszerzésére motivál, hanem a tanulás, az új ismeretek megszerzésére. Ötleteimet a 

pályázatomban leírtam, de egy adott körülmény, egy új lehetőség mindig egy újat hozhat ki, 

amire megpróbálok rugalmasan reagálni, hiszen legfőbb szempont a bölcsődében gondozott 

gyermekeknek a fejlődése, hogy megfelelő körülmények között, magas szakmai színvonalon 

a jövő nemzedékeként hasznos tagjai lehessenek majd Albertirsának. Nagyon szeretném a 

bölcsőde és a család kapcsolatának erősítéseként a bölcsődében a „bölcsőde-kóstolgatót” 

bevezetni. Nagyon fontos momentum, amikor a bölcsőde és a család először találkozhat egy 

nyílt nap keretében, amikor betekintést nyerhetnek, hogy az intézményben a gyerekek mit is 

csinálnak, milyen szakszerű nevelési, gondozási munka folyik.  

 

Fazekas László: Hallgassuk meg Gulicskáné Dömötör Erzsébetet.     

 

Gulicskáné Dömötör Erzsébet: 1993. óta dolgozom csecsemő- és kisgyermekkorú 

gyermekekkel a Pedagógiai Szakszolgálatban, mint korai fejlesztő konduktor. Ezzel 

párhuzamosan 2000-től a 2. sz. szakértői bizottságban, mint vizsgálatvezető konduktor 

végzem a munkámat. Ezzel párhuzamosan 2000-től itt Albertirsán a Családsegítő Központban 

a térség korai fejlesztésű gyermekeit és a fejlesztő felkészítésű gyermekeit látom el.   

Ebben a tanévben sikerült betekintenem a Lurkó Bölcsőde működésébe és a szerkezeti 

felépítésébe. Itt jól felkészült szakemberekkel találkoztam és ismerhettem meg őket.  Korrekt 

szakmai tapasztalatot sikerült kiépítenem Albertirsának a vezető szakmai részével. Gondolok 

én itt védőnőkre és gyermekorvosokra.  

Úgy gondolom, hogy ma már egy intézmény, hogy versenyképes lehessen, újból és újból meg 

kell tudnunk újulni.  Éppen ezért a bölcsődében az alapszolgáltatásoknak a bővítésére 

gondoltam, mint első célkitűzés. Az első a baba-mama klub létrehozása. A második a szülő 

csoportos beszélgetések létrehozása. A harmadik pedig a gyermekpszichológus alkalmazása. 

A bölcsődei alapszolgáltatásnál célom a gyermeklétszámnak a megtartása, a korai 

fejlesztésnek a hangsúlyosabbá tétele gyógypedagógusnak az alkalmazásával. Továbbá a 

bölcsőde számára egy weboldal készítése és naprakészen tartása. Fontosnak tartom még a 

szakmai munka minőségének a fejlesztését, továbbképzések segítségével. Nem feledkezem el 

a színvonalas hagyományőrző programok továbbviteléről sem. Itt gondolok a Mikulásnapra, 

Farsangra vagy az Anyák napjára.  
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Fontosnak tartom, hogy a vezetői munkámban a kollégák és önmagam számára vállalható és 

teljesíthető célokat tűzzek ki magam elé, de előremutatóak legyenek. Számomra nagyon 

fontos a pozitív munkahelyi légkör.  

Az alapellátáson túli céljaim, amik bevételt eredményezhetnek a következők: az első az 

időszakos gyermekfelügyelet bevezetése. A második a ringató program. A harmadik a 

csiribiri-torna. A negyedik a kismama jóga torna, egy csoportos relaxáció. Az ötödik pedig a 

szülők iskolája.  A bölcsődét egy olyan gyermekközpontú intézményként szeretném 

működtetni, amiben a szülők is aktívan részt vesznek a bölcsődei életben, hiszen ők 

egyedülálló ismeretekkel rendelkeznek a gyermekükről. Fontosnak tartom még a családokkal 

a megfelelő együttműködés kialakítását, valamint a bölcsődében folyó munkának az 

elismertetését, elfogadtatását az egész lakókörnyezettel.  

 

Fazekas László:  A szakirányú szakképzettsége hiányzik. Kérdezem, hogy amennyiben Ön 

mellett dönt a testület, akkor ennek a megszerzése mennyiben jelent vagy nem jelent 

problémát?  

 

Gulicskáné Dömötör Erzsébet: A múltkori ülésen elhangzott, hogy vállalom-e ennek az 

iskolának elvégzését. Részemről semmi akadálya nincs.  

 

Fazekas László: Meghallgattuk mind a három pályázót. Hallottuk a Népjóléti Bizottság 

tájékoztatását. Ismerjük a pályázati anyagokat.  

 

dr. Pécsi Angéla: Végighallgattam mindhárom pályázót már bizottsági ülésen is, és most is. 

Úgy gondolom, hogy aki mellett a voksomat leteszem, ő tudja, mit akar. Feketéné Erős Márta 

most összekapta magát, de számomra egy teljesen összefüggéstelen tervet vázolt fel. Ha 

megkérnének, hogy pár mondatban foglaljam össze, miről beszélt, nem tudnám, pedig 

figyeltem. Tehát látszik, hogy mindent akar, de hogy nem volt össze szedve ez az anyag, az is 

biztos.  

A másik pályázó, Gulicskáné Dömötör Erzsébet esetében - aki mellett én leteszem a voksom 

– látszik, hogy határozottan tudja, mit szeretne és ezt elmondta másodszor is érthetően. 

Nemcsak a törvényeket kell nézni, hanem az emberi oldalát is – ki a legmegfelelőbb személy 

a bölcsőde vezetésére.  

 

Fazekas László: A pályázatokat mindenki elolvasta, ismeri. Azt gondolom, hogy a 

meghallgatások önmagukért beszéltek. Akinek szeme és füle van, az el tudta dönteni, hogy ki 

volt a koncepciózus, összeszedett, magabiztos és szakmailag alátámasztott elképzelésekkel 

pályázatot benyújtó személy. Van egy olyan személy, aki a pillanatnyi helyzeténél fogva 

nagyon bátor volt, hiszen most inkább az egyéb feladataira fog koncentrálni – viszont egy 

intézményt meg vezetni kell. Továbbá van egy olyan pályázó, akinek van egy nagyfokú 

helyismerete, tapasztalata, szakmai ismeretanyaga és megpróbált most egy olyan feladatot 

vállalni, amiről egyszer majd kiderül, hogy megbirkózik vele vagy sem, de nem biztos, hogy 

most.  

A legpraktikusabb, hogyha abban a sorrendben szavazunk, amiben meghallgattuk a 

pályázókat. Az előterjesztéshez készült egy határozati javaslat is, mely a következő: 

„Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lurkó Bölcsőde 

intézményvezetőjévé …………. nevezi ki, azzal a feltétellel, hogy 2013. augusztus 1-ig 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. számú mellékletének I. rész 1. táblázat 2/B.pontja 

szerint szükséges szakképzettséget megszerzi. A vezetői megbízás határozott időre 2012. 
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augusztus 01-től 2017. július 31-ig tart. Az illetmény megállapítása a Kjt. szabályai szerint 

történik. Vezetői pótlék mértéke: 200 %. A képviselő-testület felhatalmazza Fazekas László 

polgármestert a kinevezés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: Fazekas László 

polgármester.” 

 

Elsőként Legéndiné Kádár Beatrixról fogunk szavazni. Aki Legéndiné Kádár Beatrix 

pályázatát támogatja, ezáltal ő legyen a bölcsőde intézményvezetője, most kérem, hogy 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület 11 tartózkodással Legéndiné Kádár Beatrix bölcsődevezetői állásra 

benyújtott pályázatát nem támogatta.  

 

Fazekas László: A második pályázó Feketéné Erős Márta. Az Ő esetében így szól a határozati 

javaslat: „Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lurkó 

Bölcsőde intézményvezetőjévé Feketéné Erős Mártát nevezi ki. A vezetői megbízás határozott 

időre 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig tart. Az illetmény megállapítása a Kjt. 

szabályai szerint történik. Vezetői pótlék mértéke: 200 %. A képviselő-testület felhatalmazza 

Fazekas László polgármestert a kinevezés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: Fazekas 

László polgármester.”  Itt a szakképzés megszerzéséről nem kell intézkedni. 

 Aki Feketéné Erős Márta pályázatát elfogadja ilyen feltételekkel és javasolja, hogy Őt 

nevezzük ki intézményvezetőnek, most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 11 tartózkodással Feketéné Erős Márta bölcsődevezetői állásra 

benyújtott pályázatát nem támogatta.  

 

Fazekas László: Végezetül Gulicskáné Dömötör Erzsébet személyéről fogunk szavazni az 

ismertetett határozati javaslat szerint. Aki támogatja, hogy Gulicskáné Dömötör Erzsébet 

pályázatát fogadjuk el, s nevezzük ki Őt 2017. július 31-ig a határozati javaslatban ismertetett 

feltételekkel, most kérem, hogy jelezze.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2012. (VII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lurkó Bölcsőde 

intézményvezetőjévé Gulicskáné Dömötör Erzsébetet nevezi ki, azzal a feltétellel, hogy 2013. 

augusztus 1-ig személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. számú mellékletének I. rész 1. táblázat 

2/B.pontja szerint szükséges szakképzettséget megszerzi. A vezetői megbízás határozott időre 

2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig tart. Az illetmény megállapítása a Kjt. szabályai 

szerint történik. Vezetői pótlék mértéke: 200 %. 

A képviselő-testület felhatalmazza Fazekas László polgármestert a kinevezés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fazekas László polgármester 

 
Fazekas László: Nagy tisztelettel megköszönöm mindhármuknak, hogy benyújtották a 

pályázatot; szép, kidolgozott anyagot hoztak elénk; és hogy felkészültek a bizottsági ülésre, 

valamint eljöttek a testületi ülésre és itt is hallhattunk az elképzeléseikről, válaszoltak a 
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kérdéseinkre. A pályázati anyagot elolvasván és meghallgatván Önöket, a Képviselő-testület 

azt a döntést hozta, hogy 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig a Lurkó Bölcsőde 

vezetőjévé Gulicskáné Dömötör Erzsébetet nevezi ki, akinek gratulálok, és jó munkát 

kívánok. A többieknek pedig még egyszer megköszönöm, hogy itt voltak.  

 

 

2./ Pályázati kiírás területi védőnői állás betöltésére 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Előzményként ismert, hogy egy védőnőnk szülési szabadságra megy 

pillanatokon belül. Májusban döntést hoztunk arról, hogy kiírunk a védőnői állásra pályázatot, 

azonban pályázati anyag nem érkezett. Határidőben két érdeklődő volt, de végül egyikük sem 

pályázott, s ezért az a javaslatom, hogy újra írjuk ki a pályázatot.  

A Népjóléti Bizottság véleménye következik.  

 

dr. Pécsi Angéla: A Népjóléti Bizottság még annak a reményében tárgyalta a témát,  hogy 

határidőn túl érkezett egy pályázat. Fél napig várták a védőnők, hogy megérkezik-e, de ezek 

szerint nem is fog.  

 

Fazekas László: Nem is fog, ez egyértelmű. Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, 

hogy jelezze.  

 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2012. (VII. 30.) határozat 

 

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

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

pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert.    

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fazekas László polgármester 

 
 

3./ Előterjesztés az Alkotmány u. 2251/1 helyrajzi számú buszmegálló bérleti  

 szerződésének meghosszabbítása tárgyában 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: 2007. augusztus 1-jén kötöttünk szerződést erre az ingatlanra. Egy 12 m2-es 

területről van szó. A szerződés a hónap végén lejár, így a javaslatom, hogy 5 éves időtartamra 

hosszabbítsuk meg évi 15 ezer Ft bérleti díjért.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását az összevont 

bizottsági ülésen.   

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés, és a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
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Fazekas László: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze.  

 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2012. (VII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is fenn kell 

tartani az Alkotmány utca 2251/1 hrsz-ú ingatlanon lévő buszmegállót, és támogatja a bérleti 

szerződés 5 éves időtartamra történő meghosszabbítását. A bérleti díj mértéke 15.000,- Ft/év.  

 

Határidő: 2012. augusztus 01.  

Felelős: Fazekas László polgármester a szerződés megkötésére 

 
Képviselői egyebek:  

 

dr. Pécsi Angéla: Többen jelezték nekem, hogy a városban elhelyezett hulladéktárolók 

helyzete katasztrofális, melyet én is tapasztalok. Úgy tudom, Cegléden mindet megszüntették. 

Szerintem a város határában kellene elhelyezni néhányat.  

 

Fazekas László: A közhasznúak csekély létszáma ellenére hetente kétszer biztosan rendbe 

rakják a szigetek környékét, de egyszerűen olyan szintre jutott az állampolgári 

fegyelmezetlenség, hogy sajnos ez a helyzet. Egyébként felvettem a Hírös Kft. vezetőjével kb. 

hónappal ezelőtt a kapcsolatot, mert ők korábban maguktól felvetették, hogy amint beindul 

intézményesen a zöldhulladék, és a szelektív hulladékgyűjtés, akkor esetleg megfontolandó 

ezeknek a szigeteknek a felszámolása. A terület egészére vonatkozóan nincs ilyen konkrét 

elképzelés.  

 

Major Judit: Véleményem szerint a legsúlyosabb helyzet a Köztársaság utcai, valamint a 

piactéri tárolóknál van, viszont azt is tapasztalom, hogy a közhasznúak gyakran rendbe teszik.  

Egyébként meg kellene vizsgálni, hogy kik nem fizetnek szemétdíjat, ugyanis valahova neki 

is kell rakni a szemetet.  

 

Sági Józsefné: Nem beszéltünk össze a doktornővel, de nekem is ugyanezzel a témával 

kapcsolatban lenne felvetésem. A szelektív szigeten környékében élők konkrétan kérik annak 

megszüntetését. Emellett szerintem is szigor és ellenőrzés kellene. Szerintem is jó ötlet, hogy 

vizsgáljuk meg, kinek nincs szerződése szemétszállításra, valamint hogy hulladékszállítási 

napon kinek nincs kint a kukája.  

 

Kovács Zoltánné dr.: Annyit szeretnék ehhez még hozzáfűzni, hogy korábban is volt erről már 

szó, s tényleg gondolkodunk a megoldáson. Biztos lehetne olyat kérni az ÖKOVÍZ-től, hogy 

kérjük a szerződések listáját, és az alapján megvizsgálni a helyzetet, de ez hosszú idő munkája 

lenne, valamint kellene hozzá ember is, aki ezt megcsinálja.  

 

Fazekas László: Javaslom, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tűzze 

napirendre a témát a következő hónapban, addig én megpróbálok információkat szerezni. 

 

Major Judit: Amikor felmerült az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatban a szónok 

személye, én határozottan úgy emlékeztem, mivel az „Albertirsa Szolgálatáért” díjat először 

adjuk át, a polgármester lesz a szónok. Utána kikértem a Kulturális Bizottság jegyzőkönyvét, 
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melyben nem találtam erről szóló határozatot. De elfogadom, hogy ebben döntés született, 

mely alapján Elter János lesz a szónok az ünnepségen.   

 

Fazekas László: Szerintem egyértelmű volt, hogy ki lesz az ünnepi szónok, de szerintem a két 

dolog nem üti egymást. Attól még én átadhatom véleményem szerint a díjat az érintettnek.  

A szónok személyével kapcsolatban valószínű nem született formális döntés a bizottsági 

ülésen, hanem lehetséges, hogy rábólintásos alapon történt a megvitatása, s ezért nincs a 

jegyzőkönyvben.  

 

Major Judit: Ezenkívül szeretném jelezni, hogy a Gróf Széchenyi utca esetében, hogyha 

elhagyjuk a sorompót, a Keligerék előtt az autóforgalom miatt szinte elviselhetetlen zaj van.  

 

Fazekas László: Hol nincs zaj, ahol autóforgalom van?! Más egyéb felvetés? Nincs.  

Nekem lenne egy nem örömteli hírem, de sajnos nem tudtuk a munkánkat másképp szervezni.  

Két olyan közbeszerzési pályázatunk fut, amiben gyorsan kell döntést hozni, s kevés az az 

időintervallum, amikor ezt megtehetjük, úgyhogy mához egy hétre, augusztus 6-án 

találkozunk ismét két közbeszerzési pályázat ügyében.  

 

Fazekas László: A rendkívüli ülés végére értünk. Megköszönöm képviselő-társaim munkáját 

és vendégeink részvételét. Az ülést ezennel bezárom. 

 

K. m. f. 

 

 

 

       Fazekas László                                                                          Kovács Zoltánné dr.  

        polgármester                                                                                     jegyző  

 

 

 

         Kovács Lászlóné                                               Elter János   

          jkv. hitelesítő                                                                                  jkv. hitelesítő     

 

 

 

 

 


