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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. augusztus 6-án megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak. 

 

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

meghívottakat és a kábeltelevízió nézőit.  

Megállapítja, hogy 10 képviselő jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes. 

Lebanov József és dr. Pécsi Angéla előre jelezte távolmaradását az ülésről.  

A képviselő-testületi ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth János és Szőke Szabolcs képviselőket javasolja, amit a 

képviselő-testület tudomásul vett.  

 

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

 

Kaáriné Kabay Lilla és Szemőkné Szedlacsek Judit képviselők kérnek szót.  

 

Javaslatot teszek a napirendre. 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés a SU-MA Kft. és a P&G Maximál- Bau Kft. II. sz. útépítési kérelme 

tárgyában 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

2./ Előterjesztés az Albertirsa, 0315 és 0319 helyrajzi szám alatti önkormányzati 

tulajdonú utakon vezetékjog alapításáról 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

3./ Pályázati kiírás bölcsődevezetői állás betöltésére 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

4./ Egyebek 

 
Zárt ülés: 

- Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének bádogozása, az Ady 

E. u. 25. szám alatti óvoda ablakainak átalakítása, a Dózsa Gy. utcai óvoda 

ablakainak cseréje, a Faluház szaletlijének befedése, a Vasút u. 4. és a Zrínyi u. 

1/2. 1. em. 1. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyú hirdetmény 

nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági 

javaslatról  

Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke 

 

- Előterjesztés a „Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése” 

tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

Bíráló Bizottsági javaslatról 

Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke 
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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 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.   

 

1./ Előterjesztés a SU-MA Kft. és a P&G Maximál- Bau Kft. II. sz. útépítési kérelme 

tárgyában 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

Fazekas László: Májusban tárgyaltuk a nevezett kft-k kérelmét – a volt vásártér területén 

szeretnének benzinkutat építeni, és oda, a Thököly utcától 82 m hosszban kérték, hogy 

építsünk szilárd burkolatú utat. Azt a kérelmet akkor a képviselő-testület elutasította. A 

munkatársaink felmérése alapján közel 9 millió Ft-ba került volna az útépítés. A két 

kérelmező azóta egy újabb levélben keresett meg, melyben leírták, hogy ők maguk 6.800.000, 

- Ft-ért tudnák ezt az útépítést elvégezni. Két határozati javaslat van előttünk. Az egyik arról 

szól, hogy fogadjuk el a kérelmet, és írjunk ki majdan pályázatot az útépítésre. A másik 

határozati javaslat pedig arról szól, hogy ne fogadjuk el, hiszen nem csupán pénzügyi, hanem 

elvi kérdésről is van szó.  

Bizottsági vélemények következnek.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság a 2. sz. határozati javaslatot támogatta.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság szintén 2. sz. határozati javaslatot 

támogatta 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással.  

 

Fazekas László: Aki a 2. sz. határozati javaslatot támogatja, tehát a nemlegest, az most kérem, 

hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

115/2012. (VIII. 06.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Su-Ma Kft-nek 

(2730 Albertirsa, Thököly u. 1/1.) és a P&G Maximál-Bau Kft-nek (1148 Budapest, Vezér u. 

127.) a Béke utca (a Thököly utcától a volt Vásártérig, 82 m hosszan, 6 m szélességben) 

szilárd útburkolattal történő ellátásának finanszírozásával kapcsolatos kérelmét nem 

támogatja.  

 

2./ Előterjesztés az Albertirsa, 0315 és 0319 helyrajzi szám alatti önkormányzati 

tulajdonú utakon vezetékjog alapításáról 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

Fazekas László: Miután a jelenlévők közül szinte mindenki itt volt az összevont bizottsági 

ülésen, melyen nem szorosan a témához kapcsolódóan is, de elhangzottak pro és kontra érvek, 

így különösebb szóbeli kiegészítésem nincs.  

Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy a vezetékjog alapítást a TIGÁZ kéri, nem 

pedig az Aquarius Aqua Kft, de természetesen mindenki úgy dönt, ahogy jónak látja.  

Bizottsági vélemények következnek.  
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Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett 

nem támogatja az előterjesztés elfogadását.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság többségi döntéssel támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  

 

Fazekas László: Aki a határozati javaslatot támogatja, az most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

116/2012. (VIII. 06.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja gázvezeték építése 

céljából, az Albertirsa, 0315. és 0319. hrsz. alatti, Albertirsa Város Önkormányzat 

tulajdonában levő utakra vonatkozóan, az előterjesztéshez mellékelt előzetes nyilatkozat 

valamint vezetékjogot alapító megállapodások aláírását.  

 

3./ Pályázati kiírás bölcsődevezetői állás betöltésére 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Ismertek az előzmények. A bölcsődevezető nyugállományba vonul és egy 

héttel ezelőtt rendkívüli testületi ülésen a három pályázó közül kiválasztottuk azt a személyt, 

akit kineveztünk a bölcsődevezetői feladatok ellátására. Sajnos az átadás-átvételt követő nap 

reggelén a győztes pályázó jelezte, hogy családi okok miatt mégsem tudja megbízást, 

kinevezést – annak következményeivel elvállalni. A jelenlegi helyzetben az egyetlen biztos 

következő lépésnek azt látjuk, hogy írjunk ki egy új pályázatot, s erre vonatkozik az 

előterjesztés.  

A Népjóléti Bizottság véleménye következik. Doktornő távollétében Elter János ismerteti a 

bizottság álláspontját.  

 

Elter János: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását.  

 

Fazekas László: A határozati javaslathoz készült egy kiegészítés, ezt szeretném ismertetni. Az 

eddig ismert szöveg után így folytatódna a határozati javaslat: „Albertirsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 15. és szeptember 30. között a Lurkó 

Bölcsőde intézménye magasabb vezető feladatait Diós Éva, felmentését töltő 

intézményvezető munkavégzésével oldja meg. A Képviselő-testület az intézményvezető 

részére fenti feladatok ellátására bruttó 240.000,- Ft/hó juttatást állapít meg.” 

Az összeghez két megjegyzésem van. Egyrészt ez az összeg közelítően megegyezik az 

intézményvezető jelenlegi bérével, másrészt pedig eredetileg a költségvetésünkben 

tervezetünk ide plusz bért, hiszen hogyha dolgozna a kinevezett intézményvezető, akkor is 

fizetni kellene a bérét, így ez nem jelent külön terhet a költségvetésre.  

 

Fazekas László: Aki a határozati javaslatot támogatja ezzel a kiegészítéssel, amit az imént 

ismertettem, az most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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117/2012. (VIII. 06.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bölcsődevezetői 

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

pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert. 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 15. és szeptember 

30. között a Lurkó Bölcsőde intézménye magasabb vezető feladatait Diós Éva, felmentését 

töltő intézményvezető munkavégzésével oldja meg. A Képviselő-testület az intézményvezető 

részére fenti feladatok ellátására bruttó 240.000,- Ft/hó juttatást állapít meg.  

Felelős: Fazekas László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Képviselői egyebek: 

 

Kaáriné Kabay Lilla: Szeretném kérni, hogy amikor a városnapi ünnepség kapcsán meghívót 

küldünk Szilágysomlyóra, akkor a Báthory Alapítványnak külön küldjünk. Ezt már többször 

jelezték nekünk.  Ugyanis így a román részről tudnak eljönni, a magyar részről nem.  

 

Fazekas László: Nincs akadálya. Bár halkan jegyzem meg, hogy ismét magyar 

alpolgármestere van a városnak.  

 

Szemőkné Szedlacsek Judit: A városüzemeltetési iroda vezetőjéhez lenne néhány jelzésem.  

A Pesti úton, ha kijövünk a kis Petőfi utcáról, a Tessedik utcával szemben van egy tujafa, 

mely annyira takar, hogy nem lehet látni az autókat Budapest felöl. Nem beszélve arról, hogy 

a Sánta Imréék nem tudnak kiállni, mert előttük is a szomszéd miatt hatalmas sövény van, 

mely akadályozza őket a kilátásban. A Politzer utcából a Vasút utca felöl ugyanez a helyzet. 

Emellett hogyha a Koltói utcából jövünk ki, akkor a Rákóczi utca kereszteződésénél bal oldalt 

fák és sövények miatt nem lehet kilátni.  

A művelődési ház előtt a kiszáradt tujafát javaslom kivenni, hiszen csak csúfítja a 

környezetet.  

 

Fazekas László: Jegyző asszony is figyelt, mert a legutóbbi felvetésen kívül a többi inkább 

hatósági feladat, ami annyit tesz, hogy fel kell szólítani a tulajdonost.  

Van-e valakinek egyéb, fontos felvetése? Nincs. Az augusztus 20-ai rendezvényre szeretném 

felhívni a figyelmet. A katolikus templomban kerül sor a városi rendezvényre fél 10-kor. Elter 

úr mond nekünk majd köszöntőt, majd átadjuk első ízben az „Albertirsa Szolgálatáért” 

emlékérmet, és utána egy koszorúzást tartunk a Szent István szobornál. Kérem, hogy aki tud, 

jöjjön el.  

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.  

A nyílt ülést ezennel bezárom. 

k. m. f. 

 

       Fazekas László                                                                          Kovács Zoltánné dr.  

         polgármester                                                                                     jegyző  

 

            Tóth János                                             Szőke Szabolcs 

           jkv. hitelesítő                                                                                jkv. hitelesítő     


