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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 30-án megtartott 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 van jelen, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes. 

Elter János és Tóth János nincs jelen az ülésen, utóbbi jelezte távol maradását.  

A képviselő-testületi ülést megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lebanov József és Durázi Jánosné képviselőket javasolja, amit a 

képviselő-testület tudomásul vett.  

 

Fazekas László: Napirend előtt, a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztató, és a 

lejárt határidejű határozatok megtárgyalása következik. 

/Írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 

Fazekas László: Aki elfogadja a beszámolót a két ülés közötti eseményekről, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti beszámolót, és 

a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést.  

 

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

 

Szemőkné Szedlacsek Judit, Szőke Szabolcs, Lebanov József, Kovács Lászlóné és Major 

Judit képviselők kérnek szót.  

 

Fazekas László: Javaslatot teszek a napirendre. Előrebocsájtom, hogy van olyan sürgősségi 

javaslat is, amelyet magam kértem, hogy ha lehet tárgyaljunk, illetve olyat is idehoztunk a 

tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülés alapján, ami hát extragyorsaságú, de a praktikuma miatt 

nagyon helyén való talán, ha tárgyaljuk, majd amikor odaérünk.    

 

Napirend:  

 

1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III.   

     módosításáról  

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

2./ Előterjesztés a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 10/2002. (VI.28.)  

     önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző  

 

3./ Előterjesztés az Albertirsa, Pesti út, Vasút utca és Mikebudai út közúti  

     közlekedésétől származó környezeti zajterhelés vizsgálatáról 

     Előadó: Fazekas László polgármester 
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Fazekas László: Itt jelzem, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülése alapján kiküldtem és 

javaslom, hogy a vezetékjog kérdését ismét tűzze napirendre a testület.  

 

4./ Nevelési, oktatási intézményeink felkészülése az új tanévre 

     Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke 

 

5./ Előterjesztés Ady Endre utcai ingatlan vásárlásról, közfeladat ellátás céljára 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

6./ A 0321/24 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú út kialakítása 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

7./ Előterjesztés az Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve 2. sz.  

     módosításáról 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

8./ Előterjesztés közétkeztetési közbeszerzési eljárás tárgyában 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

9./ Előterjesztés az Albertirsa, Munkácsy- és Viola utca útépítésének közbeszerzési  

      eljárásáról  

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

10./ Előterjesztés az Albertirsa, Táncsics utcai szegélykövek javítása és a földutak  

       rendezése közbeszerzési eljárásáról  

       Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Tehát a jelenlegi indítvány szerint a Pálinkafőző dűlő útalapjának javítása 

innen kikerülne, és helyette a következőképpen folytatódna a napirend:   

 

11./ Előterjesztés az Albertirsa, Pálinkafőző dűlő meglévő útalap aszfaltozása  

       közbeszerzési eljárásáról 

       Előadó: Fazekas László polgármester 

 

12./Előterjesztés az Albertirsa, Pesti úti és Rákóczi utcai, valamint a sportcentrum  

      parkolóinak csapadékvíz elvezetése közbeszerzési eljárásáról   

      Előadó: Fazekas László polgármester 

 

13./ Előterjesztés a Tesssedik Sámuel Általános Iskola tornatermi parkettacseréjének 

        közbeszerzési eljárásáról 

        Előadó: Fazekas László polgármester 

 

14./ Beszámoló a polgármester hatáskörébe átruházott feladatok teljesítéséről, benne a  

       kettő millió Ft-ot meg nem haladó polgármesteri intézkedésekről 

       Előadó: Fazekas László polgármester 

 

15./ Pályázat benyújtása a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás    

       igénylésére 

       Előadó: Fazekas László polgármester 
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16./ Pályázat kiírása könyvtárvezetői feladatok ellátására 

       Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: A következő napirendi pont esetében is kiegészülne a cím, mivel a tegnapi 

napon kaptuk meg az általános iskola igazgatójának a levelét.  

  

17./ Előterjesztés a Napsugár Óvoda maximális csoportlétszámtól, valamint a Tessedik  

      Sámuel Általános Iskola maximális osztálylétszámtól való eltérésének  

       engedélyezéséről  

       Előadó: Fazekas László polgármester 

 

18./ Egyebek 

 

Zárt ülés:  

 

- Bánfalvi Anett és Molnár Zsolt bölcsődei gondozási díj elengedés iránti kérelme 

 

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

kiegészítése, más javaslata?  

 

Major Judit: Amennyiben Elter János képviselő-társunk megérkezik, napirend előtt 

szeretnénk hozzá kérdést intézni. 

 

Fazekas László: Akár napirend előtt is sort kerítünk rá, illetve, ha később érkezik meg Elter 

úr, akkor pedig Egyebekben. Aki elfogadja a napirendre vonatkozó javaslatot, most kérem, 

jelezze azt.  

 

A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.   

   

Elter János az ülésre megérkezett, a továbbiakban 11 képviselő van jelen. 

 

Major Judit: A legutóbbi Albertirsai Híradóban megjelent Elter János tollából egy cikk, ha jól 

emlékszem a címe az volt, hogy „Képviselő-társaim védelmében”.  Abban van egy olyan 

félmondat, hogy „Ön (polgármester) pontosan tudja, hogy kinek az egyéni ambícióinak esik 

áldozatul a város és milliók folynak ismeretlenek zsebébe.” Ez az utolsó félmondat az, ami 

felborzolta itt a kedélyeket. Ezt követően megjelent a Kereszténydemokrata Néppárt részéről 

egy hirdetés a helyi televízióban. Már az újság megjelenésekor több képviselő-társammal 

beszéltünk róla, hogy egyáltalán ezt hogy kell érteni. A kábeltelevízióban meg is jelentettük 

és hatan aláírtuk, hogy mi ilyenről nem tudunk, hogy kinek és hogy folyik a zsebébe. Hogy 

kell ezt értelmezni, mert ez nagyon félreérthető? Csúnya támadások is érik az embert. Úgy 

gondolom, hogy mindent tisztázni kell. Elter Jánostól szeretnénk arra választ kapni, hogy 

milyen milliókról beszél és kiknek a zsebeibe folyik.  

 

Elter János:  Magam úgy gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sok mindent láttak bele ebbe 

a félmondatba. Úgy gondolom, hogy valóban voltak olyan aspektusai ennek a dolognak, amik 

visszásságot szültek. Magam is úgy gondolom, hogy ezt valamilyen formában tisztázni kell. 

Tekintettel arra, hogy ez az Albertirsai Híradóban történt, ezért én oda eljuttattam egy 

Nyilatkozatot, és azt gondolom, hogy az a legtisztább, ha én ezt itt most felolvasom, és ezzel 

megpróbálunk ebben az ügyben előrelépni. „ Mély megdöbbenéssel vegyes rosszérzéssel 

értesültem arról, hogy a korábbi kósza szóbeszéd megerősítést nyert hivatalosan is - miszerint 



 

 

4 

 

a Központi Ellenőrzési Hivatal - korábban az Önkormányzatunk által értékesített ingatlanok 

vonatkozásában visszaéléseket tárt fel. A pár évvel ezelőtt, a városközpontunkban, üzletek 

építésének céljára (nem Tesco) eladott telkeket rövid időn belül a vásárló tovább adta - 149 

millió forint haszonnal! Magam a KEHI nyilatkozat szövegét a különféle médiákban 

olvasható rövid hírek után, az „Új Irány Albertirsán„ című lapban olvastam szinte teljes 

terjedelemben - Lebanov József képviselő úr tollából.  Íme a híradás városunkat érintő 

rövidített változata: 

 …Egy albertirsai ingatlant érintően például egy, az önkormányzattól offshore cég által 31 

millióért megvett ingatlant 9 hónap multán 180 millióért vetették meg az ingatlanbefektetési 

alappal anélkül, hogy időközben értéknövelő beruházás történt volna rajta… (Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal) 

 Az Albertirsai Híradó előző számban írt félmondatom kapcsán - „milliók folynak bele – 

ismeretlen zsebekbe. ” - tehát meglátásom alapja, egy központi intézmény hivatalos közlése! 

Lehet ezt másként mondani?  

 Értetlenül állok ezek után a Dr. Janik Zoltán által vezetett KDNP helyi alapszervezetének 

kábeltelevízión és máshol is közzé tett felhívása előtt, hiszen ezek szerint az országos sajtót és 

testvérpártjuk helyi csoportjának kiadványát sem olvassák. Még értetlenebbül állok az előtt, 

hogy mondandóm okán, a Szent István napi megemlékezéstől kívánták eltiltani a 

képviselőket…  

 Úgy tudom, hogy az eljáró szervezet (KEHI) vizsgálatának lezárása után megtette a 

szükséges büntetőfeljelentéseket. Kilenc esetben kezdeményezte eljárás megindítását az 

ügyészség felé írt beadványában - ismeretlen tettes ellen. Tehát ilyen irányban tennivalóm 

nincs - Polgármesteri felszólítás ellenére sem.  

 Viszont képviselőtársaim igényét jogosnak tartom egy vizsgálat lefolytatására, hiszen magam 

is szorgalmazom a helyzet tisztázását. Az Önkormányzatnál a Jogi- és Ügyrendi Bizottságnak 

kell annak utánajárni, történt-e hiba vagy gondatlanság az értékesítés során. Ezért képviselők 

felkérésére, a következő Bizottsági ülésen kezdeményezni fogom az ügyben, a feltáró lépések 

megtételét. Szükségesnek látszik annak utánajárni, történt-e előzetes értékbecslés? Terhel-e 

valakit anyagi, vagy erkölcsi felelősség a feltehetően különösen nagy vagyonvesztés kapcsán? 

Már csak azért is fontosnak tartom ebben az ügyben a tisztánlátást, mert az egyik érintett cég 

képviselője - több képviselőtársam jelzése szerint - állítólag egy albertirsai személy volt. Ezért 

mindent meg kell tennünk, hogy a ránk vetülő árnyékból kijussunk a napfényre. „ 

Ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy természetesen álltam a szavamat és a Jogi, 

Ügyrendi Bizottság ülésén kezdeményeztem egy vizsgálat lefolytatását, azonban sajnos a 

bizottság nem döntött emellett, így jelenleg nincs ez folyamatban.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett szót ad dr. Janik Zoltánnak és 

Buzás Editnek.  

   

Fazekas László:  Elter úrral kapcsolatban annyi a megjegyzésem – mindenki hallotta, 

szerintem elég világos volt -, hogy míg folyamatról ír a cikkében, ahhoz képest egy 

konkrétumhoz próbálja kötni ennek az alapját, de lehet, hogy ezt én értelmezem rosszul.  

Kedves Elter Úr! Nálunk, tőlünk semmiféle milliók, semmiféle zsebekbe az elmúlt 13,5 évben 

(szerintem ezt megelőzően sem, ezt az elődeim védelmében mondom), nem folytak ki.  Ebben 

én egészen biztos vagyok, mint hogy abban is, hogy minimum felelőtlenség fedezet nélkül, 

bizonyíték nélkül az ellenkezőjét leírni. Ez még csak egy vélemény volt. KEHI… Az egész 

KEHI vizsgálatról van egy nagyon sarkalatos véleményem, de ezt nem kívánom most itt 

elmondani. Egy dolog bizonyos, 31 millió forintért mi sem 2006-ban, sem az előtt, sem az 

után, egy határozattal, egy telket, egy ingatlant nem értékesítettünk. Amiről a KEHI beszél az 

egy azt hiszem öt részingatlanból álló csomag. Éppen emiatt, ha jól emlékszem július 3-án 
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megkerestem a KEHI elnökét levélben (ha egyáltalán a KEHI tette ezeket a kijelentéseket), 

mert hát egy elég jól körülírható sajtókör hozta le ezt a hírt, szóról-szóra ugyanazt, a KEHI-re 

hivatkozva. Tehát mind emiatt kértem a KEHI elnökét, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen 

31 millióról, miről is van itt szó. Ma augusztus 30-a van, semmilyen válasz eddig nem 

érkezett. Harmadik gondolat… Pályáztattuk azokat az ingatlanokat 2006-ban a 

városközpontban, amiket értékesítettünk. A képviselő-testület szabta meg a minimálisan 

elkérendő összeget ezekért az ingatlanokért, és a pályázat eredményét is a képviselő-testület 

határozta el, 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással. Ami ennél is fontosabb, egyébként 

nagyon sokan vizsgálták már ezt az adásvételt és az e körüli dolgokat. Senki még, ismereteim 

szerint, érdemi szabálytalanságot nem tárt fel. Ami mindennél sokkal fontosabb, az a 

következő: ezeket az ingatlanokat, szabályos pályáztatási eljárás végén, nettó 10.000,- Ft, 

bruttó 12.500 Ft/m2 áron adtuk el.  Akkor, amikor Elter úr a következő lapszámban 

vélelmezhető nagy értékű vagyonvesztésről beszél, akkor én azt kérem az Elter úrtól, hogy 

ilyen dologról nekem akkor beszéljen, hogy ha nekem egyetlen egy olyan adásvételi 

szerződést tud mutatni Albertirsáról 2006-ból, vagy 2005-ből, 2007-ből, ahol az az építési 

ingatlan a nettó 10.000,- Ft/m2 árnál drágábban kelt el. Majd akkor el lehet kezdeni 

gondolkodni azon, hogy vajon olcsón adtuk-e el ezt az ingatlant, vagy sem. Addig azt 

mondani, hogy ez vagyonvesztést okozott, hogy ez minimum igaztalan, az egészen bizonyos. 

Akármilyen vizsgálatot folytat a KEHI, amelyik egyébként semmiféle elmarasztaló kijelentést 

nem tett az albertirsai önkormányzatra. Az, hogy aztán az új tulajdonos mennyiért adta el, 

vagy nem adta el az ingatlant, amelyen egyébként az a cél megvalósult, amely célból mi 

értékesítettük - hát én nem gondolom, hogy ez az albertirsai önkormányzat munkáját 

bármilyen irányban minősíti.  

Azért mintegy 2000 éve Európában az a szokás, hogy ha valamiről valami gyanúm támad, 

akkor kivizsgálom, vagy kivizsgáltatom, aztán nyilatkozok róla, hogy itt micsoda galádság 

történt, és nem fordítva. Sejtetek, leírok valamit, ami semmi másra, de arra biztos jó, hogy az 

emberek elkezdjenek gondolkodni, hogy mi zajlik itt vajon a hátunk mögött. Igaz, hogy 

vizsgálat nem volt, senki nem állapított meg semmit – ez így nem működik. Ez 

minősíthetetlen és elfogadhatatlan, és teljes egészében visszautasítom a magam részéről is, és 

mindenki részéről, akire ez árnyékot vethet.       

Végezetül van egy konkrét javaslatom. Még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy ebben 

a témában a világon semmiféle szabálytalanság nem történt, nem történhetett. Ezeket az 

ingatlanokat, nem hogy a forgalmi érték alatt értékesítettük volna – szerintem valamivel még 

fölötte is, és ezeken az ingatlanokon nagyon komoly beruházások zajlottak le azóta. Tehát 

vihar ez az egész egy pohár vízben, csak nagyon rossz ízű vihar. Ennek ellenére magam is azt 

javaslom, hogy pontosan azért, hogy senkiben semmiféle kétely ne maradhasson, igenis 

történjék meg ennek az adásvételnek a teljes körű kivizsgálása. Azért erről a bizonyos 

ingatlanértékesítésről tudok itt javaslatot tenni, hogy ezt vizsgáljuk meg, mert kétszer-

háromszor próbáltam Elter úrtól megkérdezni, hogy tud-e valami más esetről, mert akkor azt 

is vizsgáljuk meg rögvest, de hát nem igazán derült ki más eset, amikor itt milliók 

folydogálnának el.  

 

Sági Józsefné: Szívem szerint egy ügyészségi vizsgálatot kezdeményeznék a leírtak 

kivizsgálására.  

 

Kovács Zoltánné dr.:  Természetesen nincs annak akadálya, hogy az önkormányzat képviselő-

testülete kérje az ügyészség vizsgálatát, így hat év után. De azt el kell mondani, hogy ezt az 

adásvételt a Közigazgatási Hivatal, a rendőrség, az ügyészség is vizsgálta már, tehát biztosan 

előveszik a hat évvel ezelőtti iratokat és újravizsgálják.   
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Fazekas László:  Felolvasom a határozati javaslatot. „Albertirsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete ügyészségi vizsgálatot kezdeményez a 193/2006.(VIII. 30.) határozattal 

értékesített ingatlanok adás-vételének valamennyi körülményéről, eredményéről. Határidő: a 

kezdeményezésnek az illetékes ügyészséghez történő eljuttatására 15 nap. Felelős: Pénzügyi 

Bizottság elnöke. „  

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

 

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

 

120/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ügyészségi vizsgálatot kezdeményez 

a 193/2006.(VIII. 30.) határozattal értékesített ingatlanok adás-vételének valamennyi 

körülményéről, eredményéről.  

 

Határidő: a kezdeményezésnek az illetékes ügyészséghez történő  

                eljuttatására 15 nap 

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Szemőkné Szedlacsek Judit az ülésteremből kiment, a továbbiakban 10 képviselő van jelen.  

 

1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  

     III. módosításáról   

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Gyakorlatilag a bevételeink összességében 12.056 e Ft-tal emelkednek abban 

az esetben, hogy ha ezt az előttünk lévő előterjesztést ebben a formában elfogadjuk. A 

bevételi plusszok közül a legnagyobb tételt, 13.650 e Ft-ot, a bérkompenzáció jelenti. Illetve 

millió forint feletti tétel még a P+R parkoló utófinanszírozásából befolyt 1.619 e Ft. 

Bevételkiesés is van, legalább két tétel, ami ugyancsak milliós nagyságrendű. Egyrészt egy 

4.096 e Ft-os normatíva visszafizetés, ami két forrásból táplálkozik. Egyfelől az ún. 

Gyermekjóléti Központra igényeltünk technikai malőr folytán 2.099.400,- Ft-ot. Ez téves volt, 

ezért vissza kell fizetnünk. Viszont másik soron megjelenik majd a bevételi oldalon. Másrészt 

a tanyagondnoki szolgálatból, miután az egyiket meg kellett szüntessük, 1.996.550,- Ft-ot kell 

visszafizetnünk. Amennyiben tehát elfogadjuk ezt az előterjesztést, úgy a tartalékunk 

összesen, a jelen állapotát tekintve, 2.982 e Ft-tal csökken, és 14.984 e Ft-ra módosul. A 

főösszege a költségvetésünknek pedig megnövekszik, 1.675.459 e Ft-ra.   

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Elter János:  A Jogi, Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a 

költségvetési rendelet módosítását.  

 

Fazekas László: Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem, hogy jelezze. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 20/2012. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelettel módosította Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét.  

Az 20/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet, Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről, a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Szemőkné Szedlacsek Judit az ülésterembe visszajött, a továbbiakban 11 képviselő van jelen. 

 

Fazekas László: Javaslom a vendégeinkre tekintettel, hogy az eredeti 3. sz. napirendi ponttal 

folytassuk a munkát. 

 

2./ Előterjesztés az Albertirsa, Pesti út, Vasút utca és Mikebudai út közúti   

     közlekedésétől származó környezeti zajterhelés vizsgálatáról 

     Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Benedek urat, aki az Aquarius-Aqua Kft. képviseletében van jelen, tisztelettel 

köszöntöm.  

Több anyag is van a kezünkben a téma kapcsán. Egyfelől az eredeti előterjesztés, ami a Pesti 

út, Vasút utca és Mikebudai úti közúti közlekedéstől származó környezeti zajterhelés 

vizsgálatáról szól. A summázata az, hogy miután elvégeztettük ezt a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határérték vizsgálatot, bizonyos pontokon, bizonyos időpontokban a 

vizsgálatot végző cég megállapított zajszint túllépést. Ugyanakkor a 27/2008. (XII.3.) KvVM-

EüM együttes rendeletben leírt jelentős túllépés, ami 10 dB-nél nagyobb, ezt nem állapított 

meg. Ennek alapján az a meglátásunk, hogy nincs értelme forgalomkorlátozást 

kezdeményezni az adott utakon, mert nyilvánvalóan nem fogjuk ezt megkapni. Ugyanakkor a 

Városfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzottak alapján az eredeti határozati javaslatot 

javaslom kiegészíteni a következővel: a  Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

2014. őszéig negyedévenként adjon tájékoztatást a város belterületét érintő teherforgalom 

csillapítása érdekében végzett munkáról. A Képviselő-testület folyamatos együttműködésre 

kéri az Aquarius-Aqua Kft. tulajdonosait a fenti munkavégzésben. Felelős: Polgármester; 

Határidő: a 2012. novemberi képviselő-testületi ülés, majd folyamatosan. 

Ez az eredeti előterjesztés, és emellé, mivel egy megelőző alkalommal több képviselő kért 

információkat az Aquaris-Aqua Kft-ről, a cég összeállított egy bemutatkozó anyagot, ezt 

megismerhették a képviselő-társak a Városfejlesztési Bizottság ülésén, ahol Benedek úr ugyan 

úgy jelen volt, mint most. Jeleztem a bizottsági ülésen, amit most is elmondok, nevezetesen 

miután úgy ítéltem meg a Városfejlesztési Bizottsági ülésen, hogy kölcsönös együttműködési 

szándék mutatkozott annak a közlekedési problémának a megoldására, ami kétségtelenül 

megjelent a városban, én azt javasoltam, és ezt leírtam, mellékeltem a korábbi képviselő-

testületi határozatot, amelyben a TIGÁZ részére engedélyeztük volna, ha a testület ehhez 

hozzájárult volna, a vezetékjog alapítását egy önkormányzati útra, hogy ezt még egyszer 

fontolja meg a képviselő-testület. Egyszerűen azért, mert amennyiben nem járul hozzá a 

vezetékjog bejegyzéshez, a TIGÁZ ebben az esetben is be tudja a vezetékjogot jegyeztetni, 

tehát ezzel nem oldunk meg semmit. Egyetlen különbség lesz, az, hogy több hónapig 

elhúzódik a vezetékjog bejegyzés. Tehát magyarán az a bővítés, amibe az Aquarius 

belekezdett, annak a befejezése bizonytalanná válik. Munkahelyek vonatkozásában 

bizonytalanná válik, a gázellátás mikéntjét illetően bizonytalanná válik. Adabszurdum néhány 

hónapig rákényszerülhet a cég arra, hogy akár tengelyen szállítassa ide a gázt.  Tehát ami 

ellen fellépni akarunk, hogy kisebb legyen a teherforgalom, annak pont az ellenkező hatását 

válthatja ki. Magyarán én úgy érzem, hogy teljesen alkalmatlan ez a módszer arra, hogy 

bármit elérjünk a forgalom csillapításában.  

Annyit hagy mondjak el, miután sok érdeklődő van jelen, hogy arról a cégről van szó, 

amelyik a legnagyobb munkaadó ma Albertirsán, és amelyik valóban egy jelentős forgalmat 

bonyolít le, és ennek a forgalomnak bizony vannak negatív következményei, érzetei. Amely 

cég megpróbál lépéseket tenni azért, hogy Albertirsa belterületéről kikerüljön ez a forgalom. 

Közösen az önkormányzattal egy tanulmánytervet is készíttetett egy elkerülő útvonalra. 

Sajnos a mai áron egy ilyen 15 km-nyi út, mint egy másfél milliárd forintos beruházást 
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igényel. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ha lehet, akkor próbáljunk együttműködni, és 

ne elbeszélni egymás mellett, és kölcsönösen a kellő türelmet, de a kellő aktivitást is kérem.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság ülésén került bele a határozati javaslatba az 

a kiegészítés, amit a Polgármester Úr felolvasott, de azért én szeretném még egyszer 

elmondani: „A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. őszéig negyedévenként 

adjon tájékoztatást a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a város belterületét 

érintő teherforgalom csillapítása érdekében végzett munkájáról. A Képviselő-testület 

folyamatos együttműködésre kéri az Aquarius-Aqua Kft. tulajdonosait a fenti 

munkavégzésben.” Bizottságunk a szavazáskor 3 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta az 

előterjesztést és a kiegészítést.  

 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal Juhász Csilla, Reznák Ferencné, Délkúti 

Pálné, Földvárszki Istvánné, Stefkovics Jánosné, dr. Janik Zoltán és Buzás Edit részére szót 

ad.              

 

Fazekas László: A zajterheléssel kapcsolatban majd a következő határozati javaslatot teszem 

fel szavazásra: „Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja 

a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. által készített, az Albertirsa, Pesti-, 

Vasút-, és Mikebudai utakra vonatkozó környezeti zajterhelési vizsgálatot és szakértői 

véleményt, s annak ismeretében (és innen jön a módosítás több képviselő kérésére) 

kezdeményezi a vizsgált utakon a forgalom, ill. sebesség korlátozást. A Képviselő-testület 

felkéri a polgármestert, hogy 2014. őszéig negyedévenként adjon tájékoztatást a város 

belterületét érintő teherforgalom csillapítása érdekében végzett munkáról. A Képviselő-

testület folyamatos együttműködésre kéri az Aquarius-Aqua Kft. tulajdonosait a fenti 

munkavégzésben. Felelős: Polgármester; Határidő: a forgalomkorlátozás kezdeményezésére 8 

nap, az egyéb feladatok vonatkozásában a 2012. novemberi képviselő-testületi ülés, majd 

folyamatosan.” 

Azért javaslom a forgalom és a sebesség korlátozását, mert nem tudjuk megítélni a 

vizsgálatok szerint, hogy mit tartanak indokoltnak az erre illetékes szervezetek.  

Aki az általam ismertetett zajterheléssel kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, most 

kérem, hogy jelezze.  

 

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

 

121/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

    Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. által készített, az Albertirsa, Pesti-, Vasút- 

és Mikebudai utakra vonatkozó környezeti zajterhelési vizsgálatot és szakértői véleményt, s 

annak ismeretében kezdeményezi a vizsgált utakon a forgalom-, illetve sebességkorlátozást.      

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. őszéig negyedévenként adjon 

tájékoztatást a város belterületét érintő teherforgalom csillapítása érdekében végzett 

munkáról. A Képviselő-testület folyamatos együttműködésre kéri az Aquarius-Aqua Kft. 

tulajdonosait a fenti munkavégzésben. 

 

Határidő: a forgalomkorlátozás kezdeményezésére 8 nap, 

                az egyéb feladatok vonatkozásában a 2012. novemberi képviselő- 

                testületi ülés - majd folyamatosan 

Felelős: Fazekas László polgármester  



 

 

9 

 

Fazekas László: A vezetékjog alapításról szóló határozati javaslatot, aki elfogadja, most 

kérem, hogy jelezze.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

    Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy gázvezeték építése céljából, az Albertirsa, 0315 és 0319 hrsz. alatti, Albertirsa Város 

Önkormányzat tulajdonában levő utakra vonatkozóan, az előterjesztéshez mellékelt előzetes 

nyilatkozatot, valamint vezetékjogot alapító megállapodásokat aláírja.   

 

 

Lebanov József, Szemőkné Szedlacsek Judit és Szőke Szabolcs az ülésteremből kiment, a 

továbbiakban 8 képviselő van jelen.  

 

3./ Előterjesztés a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 10/2002. (VI.28.)  

 önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző  
 

Kovács Zoltánné dr.: Gyakorlatban merült fel problémaként, hogy az Albertirsán csak 

településszintű lakcímmel rendelkező állampolgárok nincsenek körzetbe sorolva. Nincs meg 

az a körzet, amelynek orvosa köteles őket ellátni.  

Egyrészt szabad orvos választás van, tehát nyilván a kártyáját mindenki odaadja, ahova 

szeretné, de a háziorvosoknak van egy területi ellátási kötelezettségük is, azonban a csak 

településszintű lakcímmel rendelkezőkre ez nem vonatkozik. Az OEP javaslata alapján, és 

egy háziorvossal egyeztetve javasoljuk ezeknek a lakosoknak is a besorolását egy háziorvosi 

körzetbe.  

 

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

 

Fazekas László: Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem, hogy jelezze. 
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A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012.(VIII. 31.)  önkormányzati rendelete  

a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló  

10/2002. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény. 16. § (1) bekezdésében, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény. 2. § (2) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a háziorvosi körzetekről az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 10/2002. (VI. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 2. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

c.) A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet Albertirsa település alábbi területét foglalja 

magába (dr. Fógel Kristóf): 

Ady E., Ady E. köz, Baross u., Erkel F. u., Galamb u., Gorkij u., Landler J. u., Sallai I.u., 

Széchenyi u., Szövetség u., Temesvári u., Vasvári P. u., Vörösmarty u., továbbá a 3. szintű 

felnőtt háziorvosi körzethez tartoznak a településszintű lakcímmel rendelkező lakosok,  

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

Fazekas László  

polgármester 

 

Kovács Zoltánné dr.  

jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. augusztus 31-én kihirdetve. 

 

 

 

          Kovács Zoltánné dr. 

                  jegyző 

 

 

Lebanov József, Szemőkné Szedlacsek Judit és Szőke Szabolcs az ülésterembe visszajött, a 

továbbiakban 11 képviselő van jelen.  
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4./ Nevelési, oktatási intézményeink felkészülése az új tanévre 

 Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke 
 

Szőke Szabolcs: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk előírja, hogy minden év 

augusztusában be kell számoltatni a nevelési, oktatási munkáról a közoktatási intézményeket. 

Megkértem Ádám Ildikó igazgatónőt és Pappné Bartos Mária óvodavezetőt a beszámoló 

elkészítésére. Ezt megtették, s az ehhez kapcsolódó előterjesztés fekszik most Önök előtt.  

 

Fazekas László: Hogyha az iskolára és az óvodára fókuszálunk, akkor különböző a helyzet. 

Az iskolánál belépett egy vis major helyzet. Tudtuk, hogy rossz a parketta, de kiderült a 

tegnapi feltárás alapján, hogy nagyon gyorsan, látványos romlás következett be, ugyanis a 

hajdani beruházás során egy olyan szigetelőt készítettek, ami valóságos dunsztot képezett 

akkor, amikor évekkel ezelőtt a rossz ablaktömítés miatt beázott többször a parketta. Egész 

egyszerűen a parketta alsó szerkezeteibe beszivárgott a nedvesség, s az ott pangott ezáltal 

tönkretéve a szerkezeteket. Ezért van ez a nagy gond a tornateremnél, de erről ma még lesz 

szó.  

Az óvodánál viszont elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest is nagyon sok kisfelújítási 

munkát tudtunk megoldani. Nincsenek kánaáni állapotok, de sok mindenben előreléptünk.  

Nem kell a témában szavaznunk, tudomásul vettük.  

 

 

5./ Előterjesztés Ady Endre utcai ingatlan vásárlásról, közfeladat ellátás céljára 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Május 17-én, a pénzmaradvány ismeretében elvi döntést hoztunk arról, hogy 

az Ady Endre utcában vásárolunk egy olyan ingatlant, amelyre közfeladat ellátására alkalmas 

épület építhető – elsősorban orvosi rendelőre gondoltunk. Június 28-án arról döntött a testület, 

hogy a kiszemelt és a legmegfelelőbbnek tartott ingatlan esetében történjék hivatalos 

értékbecslés. Ez megtörtént – 4.249.000,- Ft a hivatalos értékbecslés eredménye. Az ingatlan 

tulajdonosa viszont úgy nyilatkozott, hogy 5 millió Ft-nál nem megy lejjebb az ingatlan 

értékesítésekor.  

Bizottsági vélemények következnek. 

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s figyelembe véve 

Kovács Lászlóné (a körzet képviselője) kérését – másra szeretné fordítani ezt az összeget a 

körzeten belül – így a bizottság úgy döntött, nem javasolja az ingatlan megvásárlását. 

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, 1 nem és 1 

tartózkodás mellett nem javasolja az ingatlan megvételét. 

 

Kovács Lászlóné: Abban szeretném kérni a testület támogatását, hogy a költségvetésben 

megszavazott 5 millió Ft-ot a Pálinkafőző dűlő útalapjának javítására fordítsuk, ezáltal 

összesen 7 millió Ft lenne erre a feladatra.  

 

Fazekas László: Van egy határozati javaslat is erről a javaslatról, melyet most ismertetek: 

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

szóló 14/2012. ök. rendelet 3. sz. mellékletében ingatlanvásárlás céljára elkülönített 5 millió 

forintot és a Pálinkafőző dűlő útalap javítására elkülönített 2 millió forintot, összesen 7 millió 

forintot, átcsoportosít a Pálinkafőző dűlő Landler Jenő utca felőli szakaszának kb. 250-300 

méteres aszfaltozására. Ez az összeg tartalmazza a tervezési- és engedélyezési költségeket is. 



 

 

12 

 

Határidő: a közbeszerzés kiírására 2012. augusztus 30. Felelős: Fazekas László 

polgármester”. 

Először arról szavazunk, hogy az elhangzott javaslat alapján nem kívánjuk megvásárolni az 

Ady Endre utcai ingatlant. Aki a nemleges javaslatot támogatja, most kérem, hogy jelezze. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albertirsa Ady 

Endre utca 30. szám (1295 hrsz) alatti ingatlant 5 millió forintért, közfeladat ellátása céljára, 

nem vásárolja meg.  

 

Fazekas László: Aki a Pálinkafőző dűlővel kapcsolatban ismertetett határozati javaslatot 

támogatja, most kérem, hogy jelezze.  

 

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

 

124/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésről 

szóló 14/2012. ök. rendelet 3. sz. mellékletében ingatlanvásárlás céljára elkülönített 5 millió 

forintot és a Pálinkafőző dűlő útalap javítására elkülönített 2 millió forintot, összesen 7 millió 

forintot, átcsoportosít a Pálinkafőző dűlő Landler Jenő utca felőli szakaszának kb. 250-300 

méteres aszfaltozására. Ez az összeg tartalmazza a tervezési- és engedélyezési költségeket is. 

 

Határidő: a közbeszerzés kiírására 2012. augusztus 30.  

Felelős: Fazekas László polgármester  

 

 

19.15  -  19.30  S Z Ü N E T  

 

 

6./ A 0321/24 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú út kialakítása 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Sok éves problémát oldunk meg abban az esetben, hogyha elfogadjuk a 

határozati javaslatot. Egy tanya megközelíthetőségének dilemmája ez. Egyébként a témában 

per van folyamatban. Az előterjesztés mögött van egy értelmező térkép – 260.900,- Ft-unkba 

kerül, hogyha igennel szavazunk, de a megfelelő jogi helyzet ebben az esetben is 

manifesztálódik, tehát a térképen narancssárgával színezett út az, ami a mi utunk, s azt kellene 

járhatóvá tenni, hogy dr. Katonáné Bene Zsuzsanna problémájának elébe menjünk.  

Bizottsági vélemények következnek.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság úgy látta, tekintettel a bírósági ügyre, nem biztos, 

hogy most célszerű lenne ebben döntést hoznunk, lehetne talán később – végül 2 igen, és 2 

tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést, 

hogy minél előbb oldódjék meg ez a probléma.  
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Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

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

 

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

 

125/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 0321/24 helyrajzi számú utat kialakítja. A munkavégzés költsége, bruttó 

260.900.- Ft, amely az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tartalékát terheli.  

 

 

Határidő: 2012. november 30.  

Felelős: Fazekas László polgármester 

 

 

 

7./ Előterjesztés az Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve 2. sz.  

 módosításáról 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Az év közben felmerült feladatok kerültek be a módosításba, illetve részint 

bizottsági üléseken, részint azóta is kialakult helyzetek miatt további módosítványaim vannak. 

Nevezetesen a táblázat első érdemi oldalával kapcsolatban volt két képviselői indítvány, amit 

talán elfogadott a Városfejlesztési Bizottság, de javaslom, hogy az új helyzetre való tekintettel 

csak az egyiket vegyük figyelembe – a Tessedik iskola tornatermi parkettájának és az alatta 

lévő padló cseréje. A javaslat az volt az eljárás elindítására, hogy augusztus helyett 

szeptember legyen, de én mégis javaslom, hogy maradjon az augusztus értelemszerűen, 

hiszen ma döntést hozunk róla. Ugyancsak képviselői (Lebanov Úr) indítvány volt, hogy a 

Tündérkert Óvoda épületének teljes felújítása kerüljön át augusztus hónapról, szeptemberre, 

mivel nem készült még el a kiírás, illetve nincs még pályázati végeredmény. Itt javaslom a 

képviselői indítvány szerinti módosítást. A következő oldalon, a Munkácsy utcai útépítés alá 

javaslom beírni a Pálinkafőző dűlő útépítését. Ha ezt megtesszük, értelemszerűen a következő 

rubrikából kikerülne a Pálinkafőző dűlő útalapjának javítása.  

Bizottsági vélemények következnek.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az 

előterjesztést.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság az általunk ismert módosításokkal egyhangúlag 

támogatta az előterjesztést.  

 

Fazekas László: Aki az itt ismertetett módosításokkal elfogadja a módosítás egészét, most 

kérem, hogy jelezze. 
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított 

előterjesztéshez csatolt, Albertirsa Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 2. 

sz. módosítását.  

 

 

8./ Előterjesztés közétkeztetési közbeszerzési eljárás tárgyában 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: 2009. november 15-én kötöttünk szerződést a TS Gastro Kft-vel a 

közétkeztetésre, ami lejár idén november 15-én, ezért hoztuk javaslatba újabb 5 évre a 

közbeszerzési eljárás kiírását, amellyel kiválaszthatjuk a szolgáltatót.  

A szerződés-tervezet 8. oldalán 10.4/a pontban van egy módosító javaslat a Városfejlesztési 

Bizottság ülésén Lebanov Úr indítványa alapján raktuk össze. Az első francia bekezdésnél az 

„nyílászárók” helyett „az összes nyílászárók” karbantartásáról, felújításáról gondoskodjék a 

vállalkozó, ugyanis a Képviselő Úr szerint nem mindegy, hogy külső vagy belső nyílászáróról 

van szó, s ezzel az összesen kifejezéssel egyértelművé tehető a dolog.   

 

Sági Józsefné: Javaslom, hogy a szerződés 10/3. pontban szereplő 60 ezer Ft-ot emeljük fel 

100 e Ft-ra, ugyanis más kereskedelmi épületekhez képest véleményem szerint nagyon 

mérsékelt.  

 

Lebanov József: Azt gondolom, hogyha megemeljük a bérleti díjat, a vállalkozók ezt be 

fogják építeni majd az ajánlatukba, éppen ezért én azt javaslom, hogy inkább mérsékeljük az 

összeget, ezzel remélhetőleg a szolgáltatás ellenértékét is tudjuk majd befolyásolni.  

Emellett azért ragaszkodtam az „összes nyílászárók” kifejezéshez, hogy legyen egyértelmű, 

mire gondolunk – külsőre vagy belsőre. Az volt a bizottságnak az álláspontja, hogy akkor az 

összes nyílászáróra értendő a karbantartás. De megjegyzem azzal is foglalkoznia kell a 

képviselő-testületnek, hogy mi lesz így az épülettel – kéménnyel, a tetővel, a homlokzattal, 

mert nagyon lerobbant állapotban van az egész épület. Lényegében a szerződés alapján a 

szolgáltatónak az épület belsejével kell foglalkoznia, míg a tulajdonos önkormányzatnak az 

épület külsejével, s az itt elmondott problémákkal is.  

 

Szemőkné Szedlacsek Judit: Szerintem pedig maradjon a 60 ezer Ft bérleti díjként, de a 

tatarozás a vállalkozó kötelessége legyen.  

 

Kovács Zoltánné dr.: A bérleti díjat az önkormányzat szedi be, mint bérbeadó. Nyilván a 

szolgáltatás díjába be fogja építeni a szolgáltató a bérleti díj emelését is, ami által például a 

gyerekétkeztetésnél, a kedvezményesen étkező esetében többszörösen visszaadja az 

önkormányzat, hiszen emelt díjon kell majd a kedvezményes étkezőt támogatni. Azt is el kell 

dönteni valóban, hogy az épület külső felújítása kit terheljen. Alapszabályként, ha erről nem 

rendelkezik a szerződés, akkor a külső mindig a bérbeadó, a belső pedig a bérlő feladata. Ha 

az épület külső karbantartásának költségeit is átterheljük a bérbevevőre, akkor valószínűleg 

ennek is meg fog jelenni a díja valahol az árakban.  

 

Szemőkné Szedlacsek Judit: Ezen információ ismeretében, akkor a külső tatarozást figyelmen 

kívül hagyva javaslom, hogy a bérleti díj 80 ezer Ft legyen.  
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Lebanov József: Azt tartanám a tiszta helyzetnek a többi karbantartási munkálatokat is 

figyelembe véve, hogyha csak a belső nyílászárók cseréje tartozna a bérlő feladatköréhez. 

Ezáltal javaslom, hogy a vállalkozónak a felújítási, karbantartási munkái belső területhez 

kapcsolódjanak, így a nyílászárók esetében is, csak a belső nyílászárókat érintsék ezek a 

kötelezettségek.  

 

Fazekas László: Akkor van egy olyan javaslat, hogy az összes nyílászáró karbantartása legyen 

a vállalkozó feladata, valamint Lebanov Úrnak van egy olyan javaslata, hogy csak a belső 

nyílászárók karbantartása legyen a vállalkozóé. Emellett szavazni fogunk a bérleti díj 

összegéről is. Ez a javaslat volt előbb, erről szavazunk.  

Aki támogatja azt a képviselői indítványt, hogy a bérleti díj 80 ezer Ft+Áfa/hó összegű 

legyen, az most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elutasítja azt a képviselői 

indítványt, hogy a közétkeztetési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés-tervezet 

10.3. pontjában szereplő bérleti díj 80 ezer Ft+Áfa/hó összegű legyen.  

 

Fazekas László: Aki a 60 ezer Ft-os változatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a közétkeztetési közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó szerződés-tervezet 10. pontjában jelenleg is szereplő 60 ezer Ft+Áfa/hó 

összegű bérleti díjat támogatja.   

 

Fazekas László: A következő a szerződés 10.4. pontja. Lebanov Úr javaslata, hogy a „belső 

nyílászárók” kifejezés kerüljön a vállalkozó feladatai közé. Aki ezt támogatja, most kérem, 

hogy jelezze.  

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem támogatja azt a képviselői 

indítványt, hogy a közétkeztetési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés-tervezet 

10.4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  

- a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések, „belső” nyílászárók karbantartásáról, 

javításáról, felújításáról. 

 

Fazekas László: Aki támogatja, hogy az „összes nyílászárók” kifejezés kerüljön a vállalkozó 

feladatai közé, most kérem, hogy jelezze.  

 

 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, 

hogy a közétkeztetési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés-tervezet 10.4. pontja az 

alábbiak szerint módosuljon:  

- a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések, „összes” nyílászárók karbantartásáról, 

javításáról, felújításáról. 

 

Fazekas László: Aki az előterjesztés egészét ezzel a két módosítással elfogadja, most kérem, 

hogy jelezze azt.  
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

„Albertirsa Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde, óvoda, általános iskola 

és munkahelyi közétkeztetési feladatainak ellátása, az önkormányzat tulajdonában lévő 

konyha üzemeltetése, valamint a szociális ellátottak közétkeztetése Albertirsa város, 

Dánszentmiklós és Mikebuda községek közigazgatási területén” tárgyú nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívását, valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. Megbízza a 

polgármestert az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőbe történő feladásával.   

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 

5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület   

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 

5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

HATÁRIDŐ: az ajánlattételi felhívás feladására: 2012. szeptember 3.    

FELELŐS: Fazekas László polgármester 
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9./ Előterjesztés az Albertirsa, Munkácsy- és Viola utca útépítésének közbeszerzési  

 eljárásáról  

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Korábbi döntésünk volt, hogy a Munkácsy utca kapjon szilárd burkolatot, 

illetve a Viola utca utolsó 100 métere (aminek csak útalapja van) ugyancsak kapjon aszfalt 

burkolatot. Az erre vonatkozó közbeszerzési kiírás és az ahhoz kapcsolódó előterjesztés van 

előttünk.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság is hasonlóképpen járt el.  

 

Durázi Jánosné: Megkeresett egy útépítő kft., amely szeretné, hogy e mellett a három cég 

mellett ő is szerepelhessen. A cég neve, elérhetősége: FLASZTER ÚT KFT. (3373 

Besenyőtelek, Damjanich út 9.) 

 

Fazekas László: Aki az előterjesztést a módosítással együtt elfogadja, most kérem, hogy 

jelezze azt.  

 

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

 

128/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

„Albertirsa, Munkácsy- és Viola utca útépítése” tárgyú beruházások megvalósítására 

vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 

valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi 

felhívást és dokumentációt a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.), az 

Aszfaltplusz Kft. (1107 Budapest, Basa u. 26.), a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17.) és 

a FLASZTER ÚT KFT. 3373 Besenyőtelek, Damjanich u. 9. részére küldje meg.  

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 

5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület   

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 
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5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

 

HATÁRIDŐ: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldésére: 2012. augusztus 31.   

FELELŐS: Fazekas László polgármester 

 

 

 

10./ Előterjesztés a Táncsics utcai szegélykövek javítása és a földutak rendezése  

 közbeszerzési eljárásáról  

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Szóban nem kívánom kiegészíteni, mindenki előtt ismert a téma.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság ugyancsak egyhangúlag támogatta az 

előterjesztést.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

Fazekas László: Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze azt.  

 

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

 

129/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja  a Táncsics 

utcai szegélykövek javítási, valamint a földutak rendezési munkái” tárgyú beruházások 

megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását, valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. Megbízza a polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívást és dokumentációt a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.), a 

KÖTIVIÉP’B Kft. (5000 Szolnok, Gáz út 1.), a PATIFU Kft. (2730 Albertirsa, Vécsei u. 30.) 

és Heffner Károly (2730 Albertirsa, Madách u. 30.) részére küldje meg.  

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 

5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület   

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 

5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

 

HATÁRIDŐ: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldésére: 2012. augusztus 31.    

FELELŐS: Fazekas László polgármester 

 

 

 

11./ Előterjesztés az Albertirsa, Pálinkafőző dűlő meglévő útalap aszfaltozása  

 közbeszerzési eljárásáról  

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Kovács Lászlóné képviselő asszony kérésére elkészült a Pálinkafőző dűlő 

Landler Jenő utca felöli részére a közbeszerzési eljárás aszfaltozásra, ami 300 méter.  

Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze azt.  

 

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

 

130/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

„Albertirsa, Pálinkafőző dűlő meglévő útalap aszfaltozása” tárgyú beruházás megvalósítására 

vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 

valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi 

felhívást és dokumentációt a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.), az 

Aszfaltplusz Kft. (1107 Budapest, Basa u. 26.) és a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17.) 

részére küldje meg.  

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 
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5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona 

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület 

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 

5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

 

HATÁRIDŐ: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldésére: 2012. augusztus 31.    

 

FELELŐS: Fazekas László polgármester 

 

 

 

12./ Előterjesztés az Albertirsa, Pesti úti és Rákóczi utcai, valamint a sportcentrum  

 parkolóinak csapadékvíz elvezetése közbeszerzési eljárásáról   

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Az önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza az Albertirsa, Pesti 

úti és Rákóczi utcai, valamint a sportcentrum parkolóinak csapadékvíz-elvezetési munkáit.   

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság szintén egyhangúlag támogatta az 

előterjesztést.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság is 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 

előterjesztést.  

 

Fazekas László: Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze azt.  
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

„Albertirsa, Pesti úti és Rákóczi utca, valamint a sportcentrum belső parkolóinak csapadékvíz-

elvezetése” tárgyú beruházások megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. 

Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és dokumentációt a Gildex Kft. 

(2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.), a KÖTIVIÉP’B Kft. (5000 Szolnok, Gáz út 1.) és 

Heffner Károly (2730 Albertirsa, Madách u. 30.) részére küldje meg.  

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 

5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület   

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 

5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

 

HATÁRIDŐ: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldésére: 2012. augusztus 31.  

FELELŐS: Fazekas László polgármester 
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13./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola tornatermi parkettacseréjének  

 közbeszerzési eljárásáról  

 Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Az oktatási intézmények felkészülése az új tanévre c. napirendi pontnál 

megvitattuk a témát.  

 

Kovács Lászlóné: Szeretném kérni, hogy írjunk be egy negyedik vállalkozót. Az ő neve és 

elérhetősége a következő: Pintér István (2730 Albertirsa, Baross u. 61.).  

 

Major Judit: Mi lesz a felszedett parkettával?  

 

Fazekas László: A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott egy olyan kérés, indítvány, 

hogy azok között a közhasznú dolgozók között legyen szétosztva a felszedett parketta, akik 

részt vesznek annak felszedésében, hiszen nekik is nagy szükségük lenne erre. Erre az 

indítványra tegnap a bizottsági tagok rábólintottak.  

Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze azt.  

 

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

 

132/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

„Tessedik Sámuel Általános Iskola tornatermi parketta cseréje” tárgyú beruházás 

megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását, valamint a vállalkozási szerződés tervezetet. Megbízza a polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívást és dokumentációt a LINTAR Kft. (2117 Isaszeg, Csata u. 1.), Forczek 

István (2251 Tápiószecső, Váci M. u. 37.), a RENOR-BAU Kft. (2730 Albertirsa, Baross u. 

61/1.) és Pintér István (2730 Albertirsa, Baross u. 61.) részére küldje meg.  

 

A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:   

1.) Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke, 

2.) dr. Gáspár Györgyi, a Jogi, Ügyrendi Bizottság külsős tagja,   

3.) Nagy-Gyevi Péter Pálné, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, 

4.) Török Andrea városüzemeltetési irodavezető, 

5.) Murárné Zsigó Emma pénzügyi irodavezető.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg.  

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlati felhívás elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  

2. Ajánlati felhívás jóváhagyása:    Képviselő-testület  

3. Ajánlati dokumentáció elkészítése:  Földesiné Töpper Ilona 

4. Ajánlati dokumentációk átadása:    Pozsonyi István 

5. Ajánlattevőkkel kapcsolattartás:   Pozsonyi István  

6. Ajánlatok érkeztetése:    Motyovszki Pálné 

7. Ajánlatok bontása:   Földesiné Töpper Ilona  

8. Bontási jegyzőkönyv elkészítése:   Földesiné Töpper Ilona  



 

 

23 

 

9. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság                                                  

10. Döntéshozó:          Képviselő-testület  

11. Eredményhirdetés:     Fazekas László polgármester 

12. Szerződéskötés:      Fazekas László polgármester 

13. Belső ellenőrzés:     Vincent Auditor Kft. 

 

 

HATÁRIDŐ : az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldésére: 2012. augusztus 31.   

FELELŐS: Fazekas László polgármester 

 

 

14./ Beszámoló a polgármester hatáskörébe átruházott feladatok teljesítéséről, benne a  

 kettő millió Ft-ot meg nem haladó polgármesteri intézkedésekről 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Az előterjesztés három részre tagolódik. Az első csokorban a szociális 

feladatok ellátása során tett polgármesteri intézkedések, a másodikban az ingatlan adás-

vételek, bérleti szerződések szerepelnek (itt megjegyzendő, hogy az ingatlan értékesítés az 0, 

nem történt ebben az évben eddig), a harmadikban pedig a saját hatáskörben vállalt 

polgármesteri kötelezettség vállalások.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság ülésén több kérdés is elhangzott, melyek 

megválaszolásra kerültek, így a bizottságunk többségi döntéssel támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a polgármesteri 

beszámolót.  

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester 

hatáskörébe átruházott feladatok teljesítéséről, benne a kettő millió Ft-ot meg nem haladó 

polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót.  

 

 

15./ Pályázat benyújtása a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás  

 igénylésére 

 Előadó: Fazekas László polgármester 
 

Fazekas László: Az ország költségvetése lehetővé teszi a helyi önkormányzatoknak, hogy 

feladatellátás racionalizálása miatti átszervezések következményeinek enyhítésére 

pályázzanak, tehát forráshoz jussanak, az álláshelyek megszüntetésekor.  

 

Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 

Fazekas László: Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze.  
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

133/2012. (VIII. 30.) határozat 

 
1. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. 

mellékletének 7. pontjában foglaltak alapján Albertirsa Város Önkormányzat pályázatot nyújt be a 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.  

 

2. Albertirsa Város Önkormányzata a feladatellátás racionális megszervezése érdekében az alábbi 

létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.  

 

Az önkormányzat neve és címe: Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay K. 

u. 2.  
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  241 fő 

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 232 fő 

 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  3 fő  

 

A létszámcsökkentéssel érintett intézmények: 

 

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  49,5 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 46,5 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  1 fő  

 

Tessedik Sámuel Általános Iskola, 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  68,925 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 68,075 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  0 fő  

 

Márai Sándor Városi Könyvtár, 2730 Albertirsa, Pesti u. 52. 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  4,5 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 3,5 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  1 fő  

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23. 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  20 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 18 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  1 fő  

 

Tábor 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  2 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 0 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  0 fő  

 

Sportcentrum 
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  3 fő  

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati döntéssel engedélyezett létszám: 2 fő 

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:  0 fő  
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Albertirsa Város Önkormányzata a 3 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések biztosítására 

nyújtja be pályázatát.  

 

3. Albertirsa Város Önkormányzata létszámbővítést nem határozott el. 

 

4. Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntés meghozatalát 

megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és 

álláshely-átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta és mivel az intézmények létszámhelyzete 

alapján az intézmények között létszám- és álláshely-átcsoportosításra nincsen lehetőség, döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

 

5. Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és önkormányzati hivatalánál a 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében Albertirsa Város 

Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 

foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 

6. Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az érintett intézmény vezetőjének 

figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett álláshelyek 

legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 

indokolttá teszik.  

 

Határidő: 2012. szeptember 27.  

Felelős: Fazekas László polgármester 

 

 

 

16./ Pályázat kiírása könyvtárvezetői feladatok ellátására 

 Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Május 17-én fogadtuk el Nagy Csabáné könyvtárvezető felmentési kérelmét, 

aki szeretne nyugállományba vonulni. Miután májusba jelezte csak ezt az igényét az 

intézményvezető, így nem tudtunk közbért tervezni erre a feladatra, tehát a problémát majd 

kezelni kell.  

Történt pontosítás és módosítás is az anyaghoz. Egyfelől a pályázati felhívás első oldalán, a 

vezetői megbízás időtartamára vonatkozóan azt javaslom beírni, hogy 5 évre szól, 2012. 

november 1-jétől 2017. október 31-ig. Másrészt pedig a Kulturális Bizottság ülésén 

elhangzott, hogy a pályázat beadási határideje a pályázat KSZK honlapon történő 

megjelenéstől számított 30 nap.  Az állás elfoglalásának ideje pedig 2012. november 1.  

 

Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a pályázat kiírását, és ezúton is 

meg szeretném köszönni Nagy Csabánénak az eddig végzett munkáját.  

 

Fazekas László: Én is csatlakozom Elnök Úr által elmondottakhoz. Megköszönöm az 

intézményvezető eddigi munkáját, ami nagyon alapos és tisztességes volt. Aki a határozati 

javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.  
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

134/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtárvezetői 

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

pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert. 

 

Felelős: Fazekas László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

17./ Előterjesztés a Napsugár Óvoda maximális csoportlétszámtól való eltérésének, 

 valamint a Tessedik Sámuel Általános Iskola maximális osztálylétszámtól való 

  engedélyezéséről  

 Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: Az eredeti előterjesztéshez csatoltuk a vezető óvónő kérelmét. Elsősorban az 

SNI-s gyerekek létszámának emelkedésével indokolja a kérését. Egy-két nappal ezelőtt 

jutatott el az iskola igazgatója is egy kérelmet, ami pedig a maximális osztálylétszámtól való 

eltérés engedélyezését kéri. Az előző esetben 10 %, az utóbbi esetben 20 %-os túllépés 

engedélyezhető.  

 

Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Mivel hétfőn még csak a 

Napsugár Óvoda kérelme volt előttünk, így csak azt tudtuk elfogadni.  

 

Fazekas László: Aki a Napsugár Óvoda kérelmét elfogadja, most kérem, hogy jelezze.  

 

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

 

135/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Napsugár, Mazsola és Nyitnikék 

Óvoda esetében a felvehető maximális létszámot 83 főben  állapítja meg a 2012/2013-as 

nevelési évre.  

 

Fazekas László: Ki fogadja el a Tessedik iskola kérelmét?   

 

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

 

136/2012. (VIII. 30.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola 

2/a., 2/c., 4/c., 7/c., 8/b. osztályában a közoktatási törvényben meghatározott maximális 

osztálylétszám 20 %-kal történő túllépését engedélyezi a 2012/2013-as tanévre.   
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Képviselői egyebek:  

 

Major Judit: Kátyúzással kapcsolatban lenne felvetésem. Már múltkor is jeleztem, hogy a 

Gróf Széchenyi utca vasúton túli részén probléma van. Megnéztük Pozsonyi Úrral, aki 

megnyugtatta az ott lakókat, hogy mikor lesz kátyútlanítás.  

A Lőcsei úton a kátyúzás minősége ellen vannak kifogások. Több helyet is megjelöltek, ahol 

nem megfelelő a kátyúzás.  

 

Fazekas László: Akkor az kérés, hogy történjék egy utólagos kontroll? 

 

Major Judit: Igen, így van.  

 

Kovács Lászlóné: A költségvetésben jóváhagytunk egy villanyoszlop felállítását a Galamb 

utca és a Széchenyi utca sarkán. Tudom, hogy már Pozsonyi Úr ebben lépéseket tett, de nem 

tudunk az eredményről.  

Emellett sajnálatos módon közúti baleset történt a Temesvári és a Sallai utca 

kereszteződésében.  Már többször jeleztem, hogy ott a táblákat valamilyen más formában 

kellene rendezni, mert végig, Sallai utcán elsőbbségadás kötelező tábla van, de a Temesvári 

utcánál nem, s ez megtévesztő lehet annak, aki nem jártas azon az szakaszon. Szerintem oda 

egy STOP táblát kellene elhelyezni.  

 

Fazekas László: Jegyző Asszony feljegyezte, hogy legközelebb rendeletet módosítunk emiatt.  

 

Kovács Lászlóné: Szeretném kérni továbbá, hogy az Albertirsai Híradóban jelenjen meg egy 

felhívás a tűzijáték rendeletünkkel kapcsolatosan, mert most már nem számít, hogy hétköznap 

vagy ünnepnap van, családi rendezvényeknél általános, hogy tűzijátékot csinálnak. Viszont ez 

nagyon tűzveszélyes, főleg ilyen szárazság mellett.  

A Kakasi dűlőnél lévő buszmegállónál a szemetes kuka ürítése hogyan történik? Ugyanis 

mostanában szanaszét dobálják ott az emberek a szemetet.  

 

Fazekas László: A tűzijátékkal kapcsolatban annyi információt tudok adni, hogy egy BM 

rendelet szabályozza, hogy tilos. Tehát ebben az értelemben nekünk nincs is saját 

szabályozásunk. A szilvesztert kivéve tilos a petárdák és a tűzijátékok használata. A 

városnapon külön engedéllyel tartunk tűzijátékot.  

Ezzel kapcsolatosan két számmal ezelőtt, illetve most is írtam a tűzgyújtásokról, 

füstölésekről, mert egyszerűen érthetetlen, hogy miért kell augusztus 20-án este 8 órakor tüzet 

gyújtani?! Miközben hétköznap lehetőség van az avart elégetni. Ugyanis iszonyú 

egészségkárosító hatása van pl. a műanyag égetésének.  

 

Kovács Zoltánné dr.: A tűzijátékról akkor írunk egy cikket. Valójában a december 31. és 

január 1-jei időszakban lehet külön engedély nélkül tűzijátékot használni, egyébként külön 

rendőrségi engedéllyel lehet és a rendőrség bírságolhat is.  

 

Török Andrea: A villanyoszloppal kapcsolatban Pozsonyi urat tudom ismételni: az ügy 

folyamatban van, nem rajtunk múlik, a Démásznál el van indítva. 

A szemetet minden héten ürítjük minden buszmegállónál. Holnap intézkedni fogok, hogy a 

közhasznú dolgozóink menjenek ki, s tegyék rendbe. Ettől függetlenül vannak lakossági 

bejelentések, és abban az esetben hetente többször ürítjük a kukákat.  
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Sági Józsefné: A Köztársaság végéről sokan jelezték már nekem is, hogy esti órákban sokan 

még a háztartási hulladékot is a kertben égetik. Éppen ezért a rendeletünket vélemény szerint 

nyomatékosabban be kellene tartatni. Javaslom, hogy valaki legyen arra felhatalmazva, hogy 

lakossági bejelentés alapján, kimenjen a helyszínre.  

 

Fazekas László: Erre most is van lehetőség, ha egyáltalán érkezik bejelentés. Ugyanis az a 

tapasztalat, hogy akik észlelik, otthon füstölögnek, s esetleg két nap múlva elmondják a 

fodrásznál, aztán pedig szidják az önkormányzatot, aki nem tesz ez ellen semmit.  

De elképzelhető, hogy közzéteszünk egy telefonszámot az újságban. 

 

Lebanov József: Érkezett hozzám egy olyan bejelentés, hogy az Alkotmány utcába hordanak 

egyes személyek szemetet, ami ellen mihamarabb tenni kellene valamit.   

Ezenkívül megjelent a Köznevelési Törvénynek a végrehajtási rendelete, amelynek alapján 

szeptember 30-ig kell az önkormányzatnak dönteni arról, hogy a január 1-jétől állami 

fenntartásba kerülő általános iskola működtetési jogát vállalja, vagy sem. Ez azért érdekes, 

mert a különböző döntéseket, különböző számításokkal kell alátámasztani és utána ezt jelezni 

kell a Kormányhivatalnak. Tehát adott esetben a szeptember végi testületi ülés késő lehet, 

hiszen nem biztos, hogy 1-2 nap alatt elvégezhetőek azok a számítások, amik a döntést 

megalapozzák, és amely a Kormányhivatal felé benyújtható. Éppen ezért kérem, hogy az 

érintettek bevonásával mihamarabb kezdődjön el egy konzultáció.  

 

Fazekas László: Köszönöm szépen a figyelemfelhívást. Alkotmány utcára visszatérve, 

közterületen vagy hol? 

 

Durázi Jánosné: Szerintem amiről Lebanov Úr beszélt az az Alkotmány és a Vécsei utca 

sarok, ahol már voltunk kint Polgármester úrral, és ott most szerintem nincs szemét.  

 

Fazekas László: Azóta is érkezett hozzám jelzés, nem pont ott, de a Vécsei utcával 

kapcsolatban, utána kimentünk és nem találtunk semmit. De a Vécsei utca esetében most már 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a dolgot, mert van jelzés arra, hogy ki hordja ki. 

 

Szőke Szabolcs: Két meghívót szeretnék a lakosság részére továbbítani. Szeptember 1-jén 

megrendezzük a városnapot, ahol neves előadók lépnek fel, többek között a Magna Cum 

Laude, de a részletes programot mindenki megtalálj az interneten és az Albertirsai Híradóban. 

Emellett ugyancsak szeptember 1-jén 15 órától a könyvtárban Tassy-Betz Éva tart egy 

könyvbemutatót. Mindkét eseményre mindenkit nagy szeretettel várunk.  

Többször megkérdezték már tőlem, hogy mikor lesz LIDL? Mikor kezdik el az építkezést? 

Polgármester Úr tudna valamilyen tájékoztatást adni?  

 

Fazekas László: Ha elfogadja Képviselő Úr, akkor a következő testületi ülésen adok róla 

bővebb tájékoztatást, ugyanis a legutóbbi információm az, hogy minden akadály elhárult a 

kivitelezés elöl. Ehhez képest egy látványos dolog történt, letelepítettek oda valamilyen 

műtárgyat másfél – két hónappal ezelőtt. 

 

Szemőkné Szedlacsek Judit: Először is szeretném megköszönni a Városüzemeltetési Irodának 

a piactéren felfestett parkolót a mozgáskorlátozottak részére.  

Lenne még egy kérésem, amit régebben Pozsonyi Úrral megbeszéltünk. A Bicskei úton, az új 

lakórész és a „cselédház” közötti utcában megáll a víz, s az ott lakók sem tudnak átkelni rajta. 

Pozsonyi Úr azt ígérte, hogy még az esőzések előtt megoldják a problémát. Jó lenne, ha ez 

meg is történne.  
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A Sugár utcával kapcsolatban van egy olyan kérés, hogy amikor lesz az útépítés, legalább egy 

hengerrel menjenek végig azokon a köveken, mert az autók fellazították, és igen rossz rajta 

közlekedni.  

A szemétégetéssel kapcsolatban én most szeretnék egy bejelentéssel élni: Hősök útja 20. szám 

alatti lakosok rendszeresen égetik a szemetet, és szemétdíjat nem fizetnek, kukát nem raknak 

ki.  

 

Fazekas László: A kő lehengerezése egy útépítés alkalmával elvégeztethető. A Bicskei úti 

probléma a földútkarbantartásba is azt gondolom beleilleszthető.  

Hősök útja 20.: feljegyeztük, köszönjük az információt.  

Az ülésen más nem lévén nagy tisztelettel megköszönöm képviselő-társaimnak 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  

 

 

 

 

         Lebanov József                              Durázi Jánosné  

          jkv. hitelesítő                                                                                jkv. hitelesítő     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


