J E GYZŐ K Ö NYV
Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én 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 12 képviselő jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaáriné Kabay Lilla és dr. Pécsi Angéla képviselőket javasolja,
amit a képviselő-testület tudomásul vett.
Fazekas László: Egyebekben kinek lesz kérdése, interpellációja, közérdekű bejelentése?
Szemőkné Szedlacsek Judit, Kaáriné Kabay Lilla, Szőke Szabolcs, Lebanov József, Elter
János, Sági Józsefné és Major Judit képviselők kérnek szót.
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 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a két ülés közötti
beszámolót, és a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést.
Elter János képviselő nem vett részt a szavazásban.
Fazekas László: Javaslatot teszek a napirendre. Kiosztottunk egy módosított meghívót. Ennek
két oka van. Az egyik az, hogy magam követtem el hibát, hogy az eredeti meghívóban a
közbeszerzési előterjesztéseket sorszámokkal bevettem, már pedig azt zárt ülésen kell
tárgyalni. Illetve majd, ha odaérünk, akkor még elmondom, hogy mi az a napirendi pont, ami
még felborította a rendet, és hát ezért van itt ez a módosított javaslat. Ezt teszem majd fel
szavazásra.
Napirend:
1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
3./ Előterjesztés a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására
Előadó: Fazekas László polgármester
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Fazekas László: Tegnap délután 16 óra tájt kaptunk egy levelet, hivatkozva a járási biztosra,
illetve az Ő anyaga is szerepelt a megküldött anyagban, amiben azt kéri, hogy szeptember 27éig tárgyalják meg a képviselő-testületek a járások kialakításához szükséges előterjesztést,
amely bizony dolgozókat is érint, ingatlanokat is érint és ingóvagyon átadását is. Nevezetesen
számítógépeket, bútorokat. Továbbá hatalmazza fel a testület – ha úgy látja jónak - a
polgármestert, hogy az ezt tartalmazó megállapodást aláírja majd a Kormánybiztos Úrral.
Azt kérem, hogy ha úgy látja jónak a testület, akkor tárgyaljuk ezt meg ma. Megjegyzem
SZMSZ ellenes, de dönthetünk úgy, hogy nem tárgyaljuk meg. Ennek egyetlen alternatívája
van. Ezt én tegnap elmondtam az országgyűlési Képviselő Úrnak, az, hogy 27-e után, keddre,
összehívunk egy rendkívüli ülést, mert addig ugye a képviselő-testület közel fele nem
tartózkodik majd itthon. A Képviselő Úr azt kérte, hogy ha lehet, akkor próbáljuk meg ma
elfogadni, mert a ceglédi majdani járás időben hamarabb aláírhatná ezeket a
megállapodásokat, ha valamennyi testület elfogadja.
Ki-ki eldönti, hogy hogyan viszonyul ehhez a napirendi ponthoz.
4./ Előterjesztés a hatályos víz-csatorna bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
megállapítandó bérleti díjról
Előadó: Fazekas László polgármester
5./ Tájékoztató az Egészség- és Sporthét programjáról
Előadó: Dr. Pécsi Angéla, a Népjóléti Bizottság elnöke
6./ Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: dr. Pécsi Angéla, a Népjóléti Bizottság elnöke
7./ Előterjesztés új védőnői körzet kialakításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
8./ Tájékoztató a városi önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások
munkájáról
Előadó: Fazekas László polgármester
9./ Előterjesztés a 405-ös és a 46114 számú utat összekötő, a várost déli irányból elkerülő
út megvalósítása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
10./ A 0159 helyrajzi számú ingatlanban tulajdonrész felajánlása megvételre
Előadó: Fazekas László polgármester
11./ Szándéknyilatkozat a Tessedik Sámuel Általános Iskola működtetése tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
12./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosítása
tárgyában
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
13./ Előterjesztés a 2012/2013. tanévben indítandó napközis csoportok számáról és a
maximális csoportlétszámtól való eltérésről
Előadó: Fazekas László polgármester
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14./ Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása
tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
15./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Előterjesztés a bölcsődevezetői álláshely elbírálása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Előterjesztés az „Albertirsa, Pesti úti csapadékvíz-elvezető árok burkolása, a Rákóczi
utcai csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, valamint a sportcentrum belső
parkolójának csapadékvíz-elvezetése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról
Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke
3./ Előterjesztés az „Albertirsa, Munkácsy- és Viola utca útépítése” tárgyú, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági
javaslatról
Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke
4./ Előterjesztés az „Albertirsa, Táncsics utcai szegélykövek javítása, valamint a
földutak rendezése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról
Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke
5./ Előterjesztés az „Albertirsa, Pálinkafőző dűlő meglévő útalap aszfaltozása” tárgyú,
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló
Bizottsági javaslatról
Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke
6./ Előterjesztés az „Albertirsa, Tessedik Sámuel Általános Iskola tornaterem
padlóburkolat cseréje” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról
Előadó: Tóth Sándor, a Bíráló Bizottság elnöke
7./ Előterjesztés a „Felújítási munkák” közbeszerzési eljárás hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó korábbi döntésünk tárgyában, a
Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján
Előadó: Fazekas László polgármester
8./ Fellebbezés
Fazekas László: A nap egészére vonatkozóan pedig az a javaslatom - ha elfogadja a többség -,
hogy úgy hat óra tájt tartanánk egy szünetet a nyílt ülésen, és a folytatása előtt kerülne sor a
zártra, mert a Bíráló Bizottság elnöke elfoglaltsága miatt félhat után tud érkezni, viszont a zárt
ülést nyolc óra utánra tenni meg nem lenne célszerű.
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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 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi javaslatot.
1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Mint az írásos előterjesztésből az kiderül, az I. félévi bevételi főösszegünk
753.416 e Ft-ban realizálódott. A kiadási főösszeg pedig 659.596 e Ft-ban. Ez azt jelenti,
hogy a bevételeink az eredeti költségvetésünkhöz képest 52,48 %-ban teljesültek, a kiadások
45,94 %-on. A módosított előirányzatokhoz képest ez az arány a bevételek esetén 44,97 %, a
kiadásoknál pedig 39,37 %.
Két gondolatot szeretnék még elmondani. Azt, hogy a működtetésről továbbra is
kommunikálhatjuk azt, hogy biztonságosan működtetünk, és a likviditási helyzetünk közben
jó. Felhalmozás és fejlesztési oldalon viszont elsőre meghökkentően alacsony a teljesítés, de
azt mondhatom, hogy ez a teljesítés ma már sok-sok százalékkal magasabb, tehát rohamosan
növekszik azoknak a beruházásoknak az aránya, amibe belefogtunk vagy éppen teljesítettük is
őket, és hát, ha ma a közbeszerzési pályázatok tárgyalásakor pozitív döntés születik, akkor
nyilván ez az arány folytatódhat.
Kaáriné Kabay Lilla kiment az ülésről, így a továbbiakban 11 képviselő van jelen.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság ülésén megállapítottuk, hogy a teljesülések, úgy
bevételi, mint kiadási oldalon jók. Ami eltérés van a kiadásoknál, az azzal magyarázható,
hogy most realizálódnak a nagyobb beruházások, amik szintbe hozzák. Ez azt is mutatja, hogy
maga a költségvetési munkák jó minőségben készültek el.
Amit még megjegyeztünk, és mindenképpen érdemes róla említést tenni, hogy a
kamatbevételeink 164 %-os növekménnyel teljesültek. Illetve azt is meg kell, hogy állapítsuk
a számokból, hogy az adómorál jelentősen javult Albertirsán.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fazekas László: Javaslom, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Aki ezt elfogadja, most
kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
138/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1.1-9. számú
mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas László polgármester
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2./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Bevételi és kiadási oldalon – ha elfogadja a testület ezt az előttünk lévő
módosítást -, akkor 29.497 e Ft-os növekmény jelenik meg. Bevételi oldalon a millió feletti
tételek ebből a következők: fürdő bérleti díj 3.100 e Ft, kamat bevétel 3 m Ft, Az adók
esetében iparűzési adónemnél 5, a kommunális adónál 4 milliós plusz bevétel mutatkozik.
Fizikoterápiánál 2 m Ft-ért adományból tudtunk egy új gépet vásárolni. A kiadási oldalt
különösebben nem részletezem. A beruházások szerepelnek itt az évközi döntések alapján,
tehát, amik az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. Illetve jelentős számú technikai
átvezetést kellett eszközölni, ami az Áht. változása, módosítása következtében jelenik meg.
Amennyiben elfogadja az előterjesztést a képviselő-testület, akkor a főösszegünk 1.707. 038 e
Ft-ra változik. A tartalék 14.325 e Ft. A beruházások és a felújítások együtt 123.547 e Ft-on
állnak. Sajnos technikai vonatkozásban javítani kell az előterjesztésen, ugyanis elkészült a
számszaki jelentések után az írásos, és sikerült nem hozzá igazítani a mellékletek számait jó
néhány ponton a szöveges részhez, azért, hogy ne rosszak legyenek ezek a hivatkozások.
Igazából technikai jelentősége van, de így nem szép az előterjesztés. Azért, hogy ezeket a
technikai bakikat kitöröljük, mondom, hogy a 2. oldal alján a Polgármesteri Hivatalnál, a
kiadásoknál a -21.977 e Ft, az nem a 4-es és 5-ös, hanem a 6-os és 7-es mellékletben szerepel.
A 3. oldalon a Tessedik iskolánál a 3.003 e Ft az nem a 8-as, hanem a 9-es mellékletben. A
Napsugár óvodánál a 2 m Ft kivastagítva, az a 10-es helyesen, nem 9-es melléklet. Alatta a
művelődési ház nem 10-es, hanem 11-es. Az alatt a Szociális Segítőház 9.325 e Ft-ja, az
helyesen 12-es melléklet. Az alatt a viziközmű 13-as, és az alatt az önkormányzat beruházásai
és felújításai nem a 4-es, hanem a 3-as számú mellékletben szerepelnek.
Elnézést kérek, hogy ezt nem tudtuk időben javítani.
Kaáriné Kabay Lilla visszajött az ülésre, így a továbbiakban 12 képviselő van jelen.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság egy módosítást eszközölt az eredeti előterjesztéshez
képest. A művelődési ház vezetője jelezte a bizottság felé, hogy igen rossz állapotban van az
intézmény kistermeinek fűtését ellátó gázkazán. Támogattuk – és ezt javasoljuk a képviselőtestületnek is - a gázkazán cseréjét, ami azt is jelenti, hogy a beruházásra betervezett 150 e Ftot emeljük meg 500 e Ft-tal a tartalék terhére, és így 650 e Ft-ból a gázkazán cseréje
kéménycső engedélyek és munkadíjjal együtt kivitelezhető.
Ezzel a módosítással együtt a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas László: Ebben az esetben a tartalék 13.825 e Ft-ra csökkenne.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság előtt még nem volt ott a művelődési ház kérelme,
ezért erről nem tudtunk dönteni. Egyébként az előterjesztést megtárgyalva, a bizottság
többségi döntéssel nem támogatta.
Fazekas László: Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem, hogy jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 22/2012. (X. 02.)
önkormányzati rendelettel módosította Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét.
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Az 22/2012. (X. 02.) önkormányzati rendelet, Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Előterjesztés a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására
Előadó: Fazekas László polgármester
Elter János kiment az ülésről, így a továbbiakban 11 képviselő van jelen.
Fazekas László: A napirendre vétel indoklásakor már elmondtam néhány gondolatot ezzel
kapcsolatban. Megalakulnak a járások 2013. január elsejétől. Az ezt szabályozó törvény
értelmében Albertirsa a ceglédi járáshoz kerül. A ceglédi járás törzshivatala, a járás
központban, a ceglédi városházán lesz. A törzshivatalon kívül két városban Abonyban és
Albertirsán, amelyek szintén járáshoz tartozó városok, kirendeltségek alakulnak, és ezen kívül
kb. 3 vagy 4 nagyobb településen pedig egy-egy személy végez majd kihelyezve járási típusú
igazgatási feladatokat. A mi esetünkben a kirendeltség vélhetően a mai tudásunk szerint 7
főből áll majd. A Jegyző Asszonynak jutott az a hálátlan feladat, hogy javaslatot kellett
tennie, hogy ki legyen az a 7 fő, akit mi átadunk a járási feladatokra kormánytisztviselőnek.
Nyilván olyan személyeket választott – a polgármestert erről tájékoztatva, vele egyeztetve, az
Ő döntése alapján – akik azokat a munkaköröket töltik be, amilyen típusú munkák átkerülnek
a járásokhoz. Van egy kis játéktér, de nagyon nagymértékben ettől nem is célszerű talán, meg
nem is lehet eltérni. Ez az előkészítő munka kb. egy hete zajlik. Illetve egy-két hónapja zajlik
a tárgyi szférára vonatkozó adatszolgáltatás. Aközben jött kb. 26 órával ezelőtt az a bizonyos
járási biztosi levél, amely tehát mint az imént elmondtam, azt kéri, hogy 27-éig tárgyaljuk
meg azt a megállapodás-tervezetet, amit most kiküldtünk, és a jövő héten alá kellene írnom,
és ami arról szól, hogy a milyen típusú feladatokhoz milyen ingatlanvagyont és milyen ingó
vagyont adunk át. Nagyon röviden ennyi. Köszönöm a testületnek azt a rendkívül toleráns és
pragmatikus hozzáállását, hogy úgy döntött, napirendre tűzi a témát.
Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
139/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
Albertirsa képviseletében aláírja – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. XCIII. törvény, továbbá a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján előkészített
megállapodást a Pest Megyei Kormánymegbízottal.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas László polgármester
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4./ Előterjesztés a hatályos víz-csatorna bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
megállapítandó bérleti díjról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A DAKÖV-vel június 29-én megkötött bérleti üzemeltetési szerződésünk
V/5. pontja alapján e hónap végéig kell megszabnunk azt a bérleti díjat, amiért
rendelkezésére bocsájtjuk a viziközmű infrastruktúrát. Magának az alapszerződésnek az
alapja a 2011. évi CCIX. törvény. Ez alapján kötöttük meg a szerződést. A szerződés alapján
pedig ez év július elsejétől a viziközmű intézményünk alvállalkozóként működteti a vízcsatornát, és jövő év január 1-től pedig a DAKÖV KFT. a működtető és ezért kell bérleti díjat
fizetni. A bérleti díjnak a meghatározása nagyon egyszerűen történt. Az alap filozófia
rendkívül egyszerű. A 2012-es évet, annak a költségvetését véve bázisul, meghatározásra
került, hogy milyen árbevétel képződik Albertirsán a víz-csatorna szolgáltatásból, és az össz.
árbevételből levontuk a biztonságos üzemeltetés költségeit, és a fennmaradó összeget
javasoljuk bérleti díjként meghatározni. Azt az alap számítást a DAKÖV közgyűlése
jóváhagyta. Ez Albertirsa esetében jövő évben nettó 3.874 e Ft. A szerződésünk azt
tartalmazza, hogy nem elég a szummát meghatározni, hanem ezen belül el kell különíteni,
hogy mennyi az az összeg, amit a viziközműre kérünk, és mennyi az, amit a csatornamű
használatára kérünk. Itt a Boros úrtól kértünk egy tapasztalati adatot. Ő azt mondta, hogy az
elfogadott szennyezés csökkentési ütemterv és egyéb fejlesztési szorításaink miatt – mivel
azok a víznél jelentősebbek – 70:30 a reális arány – a vízre vetítenénk a 70 %-át a bérleti
díjnak, gondoljunk azbeszt csövekre, egyebekre, amit ugye cserélni kell, és 30 %-ot
csatornára.
Nagyon röviden ez a lényege az előterjesztésnek, de ezt bővebben is kifejtjük.
Elter János visszajött az ülésre, így a továbbiakban 12 képviselő van jelen.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság egyhangú határozattal támogatta az előterjesztést.
Fazekas László: Aki az előterjesztést – benne a határozati javaslattal – elfogadja, most kérem,
hogy jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
140/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 29-én, a DAKÖV
Kft-vel megkötött víziközmű bérleti- üzemeltetési szerződés V/5. pontjában jelzett bérleti díj
összegét az alábbiakban határozza meg:
a víziközművekre:
a csatorna közművekre:
összesen:

2712 e Ft/év + áfa,
1162 e Ft/év + áfa.
3874 e Ft/év + áfa.

Határidő: a bérleti díj összegének a DAKÖV Kft. részére történő megküldésére, azonnal.
Felelős: polgármester
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5./ Tájékoztató az Egészség- és Sporthét programjáról
Előadó: dr. Pécsi Angéla, a Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Pécsi Angéla: Most már hagyománnyá vált, hogy október első hetében, Politzer Ádám
születésének évfordulója alkalmából szervezünk egészséghetet. Amióta szervezzük, egyre
inkább az a tapasztalatom, hogy az előadásokra sajnos nincs nagy igény. Vagy munkahelyi
elfoglaltság, vagy az érdektelenség miatt nem sokan látogatják, és nem egy üdvözítő olyan kis
létszámú légkörben előadást tartani, ahol kicsi az érdeklődés. Ezért úgy gondoltam, hogy a
prevenció jegyében szervezzük meg a programokat, amiket próbáltam minden korcsoportra
kiterjeszteni. Bölcsődében immunerősítéssel próbáljuk a beszoktatási betegségeket enyhíteni.
A programból kimaradt, de azóta egyeztettem a fogorvosokkal - az óvodásoknál a fogápolás
alapjaival ismerkedhetnének meg a helyszínen a kisgyerekek. Kisiskolásoknak rajzversenyt
gondoltam. Mit együnk, igyunk, hogy egészségesebbek legyünk? – címmel. Értékelnénk a
műveket, és a hét zárásaként a művelődési házban a legsikeresebbeket kiállítanánk, utána
visszajuttatnánk az iskolákba. A nagyoknak pedig olyan programot gondoltam, nagyon jó az
iskolavédőnői ellátás, tehát gyakorlatilag megkeresik a védőnőt, illetve az iskolaorvosokat
problémájukkal a serdülők, azonban úgy gondolom, hogy vannak még olyan rejtett kérdéseik,
olyan problémáik, amikre napjainkban oda kellene figyelni, amit nem mernek nyilvánosan
feltenni. Tehát elhelyezünk egy ládikát, amibe névtelenül, jeligével bedobhatja a kérdését, mi
azt eljuttatjuk az illetékeshez. Lehet, hogy pont jogi kérdése lesz annak a nagy gyereknek,
mert olyan problémája, olyan családi gondja van, és erre majd egy későbbi alkalommal az
iskolában megrendezésre kerülő Egészséghéten kapnának választ.
A felnőtt lakosság részére szűrőprogramokat gondoltunk. A prosztataszűrésnek nagy sikere
volt tavaly. Idén az Ottlecz főorvos úr közreműködésével ezt megszerveznénk, és a Vasút
utcai rendelőben lenne szerdán. Érszűkület vizsgálatot tartana a Fógel doktor úr kedden a
sebészeti szakrendelés keretében. A szűrőprogramért nem kell fizetni. Ezen a héten a
sportpályát ingyen lehetne látogatni. A gyógyszertáraink szűrővizsgálatokat végeznek,
vércukor-, vérnyomásmérést. Van, ahol megcsinálják a koleszterinszűrést szintén ingyenesen.
Az ügyeleten lévő asszisztensnő egész héten ingyenesen készít EKG vizsgálatot.
Kérem a képviselő-társaimat és a lakosságot, hogy vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
A hét zárásaként a Schussler sókról hallhatnánk egy 20-30 perces előadást a művelődési
házban és egy állófogadással köszönnénk meg az egészségügyi dolgozóknak az éves
munkáját.
Fazekas László: Igen, ez egy dilemma, hogy mikor mennyien vesznek részt a programokon.
Én meg mindig próbálok önvizsgálatot tartani, hogy hirdetjük-e, hirdetem-e kellő
hatékonysággal? Mennyien tudnak erről? Most egy kicsit különösen szerencsétlen helyzetben
vagyunk, mert itt az első hét mindjárt, és majdnem beragadtunk időben, mert pl. az Albertirsai
Híradó már nem tudja lehozni ezeket a programokat. Úgy, hogy a honlapra feltesszük és a
kábeltelevízióra is, és plakátok is készülnek, ha a testület tudomásul veszi ezt az előterjesztést.
Itt is elmondom, hogy kedden, október 2-án kedden lesz az érszűkület vizsgálat 17-19 óra
között a Köztársaság utca 9. sz. alatt lévő rendelőben. Szerdán, 3-án, prosztataszűrés 16-18
óra között a Vasút utca 4. sz. alatt. A sószoba a Lurkó Bölcsődében megtekinthető és
használható egész héten. A Sportcentrum esetében ugye nekünk van egy tarifánk, és ha most
nem is hozunk formális határozatot, azt azért kérem, hogy vegye tudomásul a testület, hogy
aki odamegy a Sportcentrumban, hogy szeretne lefutni 5 kört, akkor ezen a héten ingyenesen
teheti. Ugye ezt tudomásul vesszük. Jó. A Schussler sókról az előadás pénteken 14 órakor lesz
a művelődési házban.
Az előterjesztésre rábólintottunk? Igen.
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6./ Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: dr. Pécsi Angéla, a Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Pécsi Angéla: Láthatjuk a részletes beszámolót. Egyrészt a területi védőnők beszámolóját,
másrészt az iskolai védőnői munkáról szólót. Utóbbinál kimaradt, hogy készítette dr. Fógelné
Jóga Andrea. Úgy gondolom, hogy elég részletes az anyag. Lehet, hogy néhány momentumát
meg kell majd magyarázni, de majd a jelenlévő védőnők ezt megteszik. Láthatjuk a
munkájukból, hogy ami eddig úgy tűnt, hogy nem annyira szerteágazó, illetve nem igényel
olyan sok papírmunkát, az bizony egy kicsit átment adminisztratív útra. Ez alatt azt értem,
hogy az írásos dokumentációjukat nagyon megnehezítették, lényegesen több ez a munka.
Ezért alakult úgy – és itt el is szeretném mondani, hogy az iskolaorvosok eddig kijártak az
óvodákba, lehetőségünk volt ott csoportosan vizsgálatokat végezni -, ezt egy
kormányrendelettel módosították. Tehát most már nincs jogunk a szülő jelenléte nélkül
gyereket vizsgálni. Egy írásos értesítés után a szülőnek az óvodáskorú gyermekével be kell
jönni a rendelőbe, ott fogják elvégezni a védőnők a kötelező szűrővizsgálatot, illetve az
óvodai orvos is ott végzi a vizsgálatot. Tehát nagyon megnehezült a munkájuk, és talán ebből
adódóan következik a kérésük, amit a következő napirendi pontnál fogunk tárgyalni.
A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót, azzal, hogy a következő évi költségvetés
tárgyalásánál visszatérünk a védőnőknek a plusz költségtérítésére.
Még szeretném a Gyermekjóléti Szolgálatnak a köszönetét kifejezni. Györe Zsuzsanna
intézményvezető elmondta a bizottsági ülésen, hogy nagyon jó az együttműködés. Sajnos
egyre több a közös feladat, ami sokszor azonnal intézkedést igényel.
Fazekas László: A múlt század első felében volt az a közkeletű kifejezés, hogy a tanítók a
nemzet napszámosai. Valahogy úgy érzem, hogy sok ismérv rájuk is igaz, de sok ismért
vonatkozásában ez most a védőnőkre is igaz.
A tanyagondnok most is besegít bizonyos esetekben, de nyilván nem tudja megoldani az
összes ilyen jellegű problémát, hogy mikor, hogy közelítse meg a tanyát.
Megköszönöm, megköszönhetjük azt a munkát, amit ők végeznek. Jelen pillanatban is eggyel
kevesebben, mint amennyi státuszunk erre van. Valahol úgy érzem, hogy kényes pont a
védőnői munka ma ebben a társadalomban, mert növekednek az elvárások, a feladatok és
nagyon megnőtt az adminisztrációs teher is. Ugyanakkor ezzel nincs szinkronban a
jövedelmezés, meg néha a munkakörülmények sem. Bizony, amit mi is kapunk finanszírozást
erre a feladatra, meglehetősen szolid.
Van egy határozati javaslatunk is, amiben kiírunk egy körzeti védőnői feladatokra pályázatot.
Erről fogunk szavazni. Még egyszer megköszönöm a munkájukat és köszönöm az
előterjesztést is.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
141/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kjt. 20/A §-a alapján, határozott
időre, pályázatot ír ki körzeti védőnői feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Zoltánné dr. jegyző
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7./ Előterjesztés új védőnői körzet kialakításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Egy új védőnői körzet kialakításáról szól az előterjesztés. Ennek alapja az
1/2012. (V.31.) EMMI rendelet, valamint a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet, amely
meghatározza azt, hogy egy-egy védőnői körzetben 100-200 között kell lennie az ellátott
létszámnak. Nekünk valamennyi körzetben 200 fölött van az ellátott. Amennyiben kialakítunk
egy ötödik védőnői körzetet, abban az esetben 197 főre jön ki az átlag. A védőnői körzet
betöltésére kiírt pályázatok is éppen azért kevésbé vonzóak, mert olyan magas az ellátotti
létszám. Tehát egy nagyon intenzív munkát igényel a szolgálata annak, aki pályázna erre a
feladatkörre, ugyanakkor nincs ezzel arányban a javadalmazás.
Dr. Pécsi Angéla: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Talán így
vonzóbb lesz az állásajánlatunk.
Fazekas László: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, jelezze azt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
142/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi négy védőnői körzetet
megbontva, kialakít egy ötödik védőnői körzetet.
Határidő: a Ceglédi Kistérségi Népegészségügyi Intézetnél (ANTSZ) történő engedély kérésre
azonnal, az OEP támogatási szerződés kezdeményezésére, az ANTSZ engedély megszerzését
követően, azonnal.
Felelős: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Mivel a zárt üléshez vendégeket is hívtunk, javaslom, hogy most tartsunk egy
kis szünetet, utána pedig zárt ülést rendeljünk el.
S Z Ü NE T: 18. 25 – 18.50
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát.
Z Á R T Ü L É S : 18.50 – 20.35
A Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja tovább a munkát 11 fővel, mert jelenleg Durázi
Jánosné nincs a teremben.
8./ Tájékoztató a városi önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások
munkájáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Hat önkormányzati társulásban veszünk részt jelen pillanatban. A
kisregionális hulladéklerakó gyakorlatilag megszűnőben; a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása ún. „takaréklángon” működik; a Gerje Menti Területfejlesztési
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Társulás esetében döntöttünk a megszűnésről; a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
megszűnése is várható a járások felállítása után; a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati
Társulás pályázatra vár – ennek lenne majd feladata a „Mocsi” elhagyott szemétbánya
rekultivációja ill. ahhoz pályázati forrás megszerzése; a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat közös fenntartására létrehozott társulás működik, jövője ugyancsak a járások
felállása után kérdéses.
A Jogi, Ügyrendi Bizottság véleménye következik.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság többségi döntéssel támogatta az előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület tudomásul vette a városi önkormányzat részvételével működő
önkormányzati társulások munkájáról szóló tájékoztatót.
9./ Előterjesztés a 405-ös és a 46114 számú utat összekötő, a várost déli irányból elkerülő
út megvalósítása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Ezt a fél elkerülő utat mindenki nagyon várja. A településen, annak is főként
a Pesti-, Vasút-, Somogyi-, Mikebudai út szakaszán átdübörgő igen nagy teherfogalom miatt,
s miután ennek a nagy teherforgalomnak nagyon nagy százaléka az Aquarius Aqua Kft-hoz
megy, s onnan távozik, a kft-vel korábban elkészítettük az említett útnak 15 km hosszban az
engedélyes tervdokumentációját. Most a kft. azzal keresett meg a dánszentmiklósi
polgármesterrel együtt, hogy a testületek egy szándéknyilatkozatot adjanak ki, melynek két
része van. Egyfelől egy támogatási szándék kifejezése az út megépítésével kapcsolatban. A
másik pedig annak kimondása, hogy az úthoz szükséges önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat az út megvalósítása esetén, térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk. Ez azért
nem jelent problémát, mert ezek most is útként nyilvántartott ingatlanrészek. Felsoroljuk az
előterjesztés végén, összesen hat ilyen kisebb útszakasz van. Nyilvánvaló, mivel ezeket az
engedélyes terv érinti, ha ez az út megépül, ezen a nyomvonalon jön létre, s így nem is lehet
más megoldás, hogy ezeknek a földutaknak a nyomvonalát felhasználjuk. Az meg nem tűnik
realitásnak, hogy ezekért még pénzt is kérjünk. Nem is tudjuk kitől, hiszen még a beruházó
személye sem eldöntött. De azt gondolom, hogyha ebből még pénzforráshoz próbálunk jutni,
akkor csak a „koporsószeget” verjük be megint ebbe a beruházásba.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye következik.
Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Durázi Jánosné visszajött az ülésre, így a továbbiakban 12 képviselő van jelen.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
151/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város egésze számára rendkívül
fontosnak ítéli, a 405-ös és a 46114-es számú utat összekötő, a várost déli irányból elkerülő út
megépítését. Erre tekintettel, a képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az említett összekötő
út engedélyes tervdokumentációja szerinti nyomvonal által érintett önkormányzati tulajdonú
területeket térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, az elkerülő út létrehozása érdekében.
Határidő: a határozat Aquarius-Aqua Kft. részére történő megküldésére, azonnal.
Felelős: polgármester
10./ A 0159 helyrajzi számú ingatlanban tulajdonrész felajánlása megvételre
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Ebből az ingatlanból szeretnénk egy újabb részt megvásárolni. Mi vagyunk
már jelen pillanatban a legnagyobb tulajdonos. Osztatlan közös tulajdonról van szó. Az
említett tulajdonrészt 175 ezer Ft-ért tudnánk megvásárolni, melynek értelme az, hogy ha
majd egyszer kizárólagos tulajdonosok leszünk vagy már akkora tulajdoni hányadunk lesz,
hogy érdemes megosztani a területet természetvédelmi területre és szántóra, akkor a Dolina
Természetvédelmi terület miatt, fölötte és egészében rendelkezhetünk és egyszer remélhetőleg
védeni is tudjuk az ott lévő növény- és állatvilágot.
Bizottsági vélemények következnek.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a tulajdonrész
megvásárlását.
Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
152/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bognár Gábor
Ceglédbercel, Homokrész 18. szám alatti lakosnak, az Albertirsa, 0159. hrsz-ú 68.7707 m2
nagyságú, összesen 1091,64 AK értékű, „helyi védettségű terület” megjelölésű Dolina
ingatlanban fennálló 22500/654984 tulajdoni hányadát, 175.000.-Ft összegben megvásárolja,
a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Fazekas László polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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11./ Szándéknyilatkozat a Tessedik Sámuel Általános Iskola működtetése tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A 2011. évi CXC. Törvény értelmében az alapfokú oktatás a Magy Állam
közszolgálati feladata. Ez azt jelenti, hogy a fenntartói jogokat a Tessedik Sámuel Általános
Iskola esetében is a Magyar Állam gyakorolja. A működtetési jog az, amiről nyilatkozhatunk,
egész pontosan, amennyiben erről a nyilatkozatról szeptember 30-ig nem döntünk (aztán majd
évente lehet májusig nyilatkozni), akkor a működtetési jog a miénk. Amennyiben úgy
döntünk, hogy nem tudjuk azt vállalni, akkor pedig a Kincstárnak továbbítjuk az arról szóló
határozatot és onnan elkerül egy tárcaközi egyezetésre, s azt követően az oktatásért, az
államháztartásért, valamint az önkormányzatok működtetéséért felelős miniszter hoz közös
döntést arról, hogy elfogadja e azt a helyzetet, hogy mi nem tudjuk a működtetést vállalni.
Működtetés alatt a technikai peremfeltételek biztosítása értendő - tehát a technikai személyzet
és az dologi kiadások. Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, a jelenlegi ismereteink alapján
végeztünk számításokat az önkormányzat saját és engedetett, központosított bevételeit
próbáltuk összehasonlítani, 2012-ről előirányzati, illetve várható teljesítési szinten vannak
adataink. A 2013. évi várható bevételek becsültek. Már most mondom, hogy mióta elkészült a
táblázat, azóta is vannak újabb, de sajnos nem 100 %-os információink, amik nagyságrendileg
nyilván nem változtatják az itt leírt 444 millió Ft-os összeget, ami szemben az idei 713-as
induló, s most 729-en álló összeggel, ami igencsak szerény. Tehát alaposan megcsappannak
várhatóan a bevételeink. Ami módosulhat a táblázathoz viszonyítva, az az SZJA-nál,
vélhetően közel a fele elmegy ennek a 110 millió Ft-nak. A jövedelem differenciálódás
mérsékléséről nincs pontos információnk. A gépjármű adónak viszont megmarad a 40 %-a. A
talajterhelési díj teljes egészében elmegy. Ha most ezeket összegzem, még rosszabb a helyzet
egy 25 millió Ft-tal, mint amit ide leírtunk. Viszont belép egy „önkormányzatok általános
támogatás”a kategória, melyről viszont nem tudunk összeget produkálni. Ennyi a jelenlegi
ismeretünk, s ennek alapján bármennyire meglennének a dolog erkölcsi előnyei,
hazárdírozásnak tűnik, hogyha vállaljuk a működtetést.
Bizottsági vélemények következnek.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja azt a határozati javaslatot,
melyben nyilatkozunk, hogy nem tudjuk vállalni a működtetést.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta a nyilatkozat megtételét.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
153/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy Nkt. 74. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester
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12./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosítása
tárgyában
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Fazekas László: Jegyző Asszony távollétében Aljegyző Asszonyt kérdezem, van-e szóbeli
kiegészítése?
dr. Kovács Tímea: Nincs.
Fazekas László: Nagyon egyértelmű az előterjesztés. Egy jogszabály változás miatt – az SNIs tanulók fogalmára vonatkozó átvezetését kell megejteni.
Bizottság vélemények következnek.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság a jogszabályváltozásból fakadó módosítást
egyhangúlag támogatta.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság is egyhangúlag támogatta a módosítást.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
154/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítását, 2012. október 01-jei hatállyal elfogadja az alábbiak szerint:
Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 2011. évi CXC. törvény
A Tessedik Sámuel Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelés-oktatási
intézmény. Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást (TEÁOR
szám: 8520), ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség
megszerzésére magántanulók esetében is. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai
nevelés és oktatás, melynek során ellátja a gyógypedagógiai képzés alá tartozó tanulók
nevelését és oktatását is.
Az iskola ellátja azokat a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulókat,
akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi vagy beszédfogyatékosok, ezek
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
Ellátja továbbá a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrációs képesség kibontakoztató képzését.
A tanulók részére napközis (TEÁOR szám: 8559) és gyógytestnevelési ellátást, valamint
étkezést is nyújt.
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13./ Előterjesztés a 2012/2013. tanévben indítandó napközis csoportok számáról és a
maximális csoportlétszámtól való eltérésről
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A Közoktatási Törvény alapján a napközis csoportok esetében létezik egy
átlaglétszám, ami az adott évfolyam csoportjainak az átlaga, ill. egy maximális létszám, ami
pedig az adott évfolyam csoportjai közül a legmagasabb létszámot jelenti. Ez utóbbi 20 %-kal
túlléphető fenntartói engedéllyel. Ezt a lehetőséget kihasználva fordult hozzánk levéllel az
iskola igazgatója.
A Kulturális Bizottság véleménye következik.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
155/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Tessedik Sámuel Általános
Iskolára vonatkozóan, a 2012/2013. tanévre az alábbiakról rendelkezik:
1.

az iskolai osztályok, napközis csoportok létszámának kialakításánál a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. részét és II./3. pontját tekinti
irányadónak.
A 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok száma 7,

engedélyezi az 1., 3., 4., 5., és 6. csoport esetében a maximális létszám 20 %-kal való
túllépését.
Határidő: - a Tessedik Sámuel Ált. Iskola igazgatójának értesítésére – azonnal,
2.

14./ Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása
tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Az Albertirsai Sportegyesület esetében az I. félévi támogatási összeg
elszámolásáról van szó. Éves szinten 5 millió Ft-ot kapnak, az I. félévi 2,5 millió Ft-os összeg
elszámolása van előttünk.
A Városfejlesztési Bizottság véleménye következik.
Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
támogatás elszámolásának elbírálását.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
156/2012. (IX. 25.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Albertirsai Sportegyesület bruttó
2 500 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásának elszámolását elfogadja.
Képviselői egyebek:
Szemőkné Szedlacsek Judit: Mindnyájunk előtt ott van a Mazsola óvoda szülői
munkaközössége részéről, melyben 2 db ajtót kérnek. Munkadíjra nem lenne szükség, csak az
anyagdíjra. Úgy gondolom, hogy legyünk nagyvonalúak, ne mi, képviselők járuljunk hozzá,
hanem a meglévő tartalékunk terhére, vagy pedig írjunk ki pályázatot, s utána csináltassuk
meg.
Fazekas László: Abszolút nem így látom. Ma hozták be a levelet. A szülő felajánlotta a
munkadíját, s a szülői munkaközösség még gyűjt az anyagköltségre. Azt kérik, hogy a
képviselők közül, aki úgy érzi, hogy ehhez hozzá tud járulni, az tegye meg. Formailag nem is
tehetjük meg, hogy a tartalék terhére most 200 ezer Ft-ról döntsünk. Véleményem szerint
minden képviselő el tudja dönteni, hogy tud e és mennyiben ehhez hozzájárulni. Magam
biztos, hogy hozzájárulok valamennyien összeggel, gondolom sokan vagyunk így.
Szemőkné Szedlacsek Judit: Szerintem, ha a szülők anyagi helyzetét nézzük, nem fog
összejönni ez az összeg, de én, mint a körzet képviselője biztosan hozzá fogok járulni. Ha
valóban nem jön össze az összeg, akkor kérem, hogy a testület járuljon hozzá az összeg
kiegészítéséhez.
Fazekas László: Javaslom, hogy várjuk meg a következő testületi ülést ezzel.
Kaáriné Kabay Lilla: Egy albertirsai lakos fordult hozzám azzal, hogy a szomszédjának a fája
a villanyvezetékbe lóg bele. Szóltak a tulajdonosnak, aki a füle botját sem mozdítja az ügy
érdekében. Ilyenkor mi a teendő? Önkormányzatilag megoldható vagy sem?
Fazekas László: Főszabályként nyilván a Démász problémája ez. Ők évente kétszer
végigmennek a településen, s ahol ilyen problémát észlelnek, ott intézkednek. Annyit tudunk
esetleg tenni, hogyha kapunk egy pontos címet, akkor felhívjuk a Démász figyelmét.
Szőke Szabolcs: Két meghívót szeretnék átadni a lakosság részére. Először október 6-án 17
órakor Kaáriné Kabay Lilla mond megemlékező beszédet a tizenhárom kivégzett ’48-as aradi
vértanú tiszteletére albertin, a Hősök kertjében. Majd október 23-án a város részéről Nagy
Csabáné, nyugalmazott könyvtárvezető mond megemlékező beszédet a 1956-os forradalom
hősei előtt tisztelegve a Polgármesteri Hivatal előtt található Kopjafánál délelőtt 11 órakor,
amit egy ünnepi istentisztelet előz meg 10 órakor az irsai evangélikus templomban.
Lebanov József: A nyári fürdőszezon befejeztével még nem kaptunk különösebb tájékoztatást,
hogy a strand működése és a bérleti viszonyok tekintetében milyen tapasztalatok voltak.
Javaslom, kérjük meg a bérlőt egyfajta beszámoló, tájékoztató összeállítására a
tapasztalatairól.
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A tegnapi Kulturális Bizottsági ülésen felvetettem azt a kérdést, hogy az iskolában, az új
parkettázáshoz kapcsolódóan fontos lenne elvégezni a tavalyi ablakcsere javítását, ugyanis az
önkormányzati beruházás nem túl tökéletesre sikerült, beáznak az ablakok és ez is hozzájárult
ahhoz, hogy tönkrement a parketta.
Polgármester úr azt mondta, hogy mai napra tud ezzel kapcsolatban pontosabb információt
adni, hogy ennek a munkának az elvégzése várható-e. Emellett ehhez tartozik, hogy a
radiátorok is csöpögtek, ami ugyancsak áztatta a parkettát. Ennek a hibának az elhárításában
várható-e előrelépés?
Fazekas László: Időközben tisztáztuk, hogy nem kivitelezői hiba történt az első esetben,
hanem a felső ablak szintnek a cseréjére nem került sor (így rendeltük meg és végeztettük el a
munkát), ezzel együtt az akkori kivitelező napokon belül érkezik és megjelöli, hogy milyen
segítséget tud nyújtani. A radiátorok esetében önállóan gazdálkodó intézmény esetén ez
karbantartási feladat, tehát az iskolának kellett volna intézkedni. Információink szerint ez még
nem történt meg, így kértünk ebben is segítséget.
Elter János: A szelektívgyűjtő szigetekkel kapcsolatban fel kellene mérni, hogy mi tehetnénk
vele, ugyanis sajnálattal tapasztalom, hogy elmarad a hétfői „szemetelés” – amit a
közmunkásaink szedtek eddig össze a tároló edények mellől. A téma aktualitását az adta,
hogy megkeresett egy személy, aki a vasútállomásnál található szelektívgyűjtőbe vitt
hulladékot és a „megállni tilos” táblára való tekintettel megbüntették. Úgy gondolom, hogy a
gyűjtőedényzet helyét, ill. átrendezését érdemes lenne átgondolni.
Fazekas László: Ismereteim szerint a közmunkások továbbra is takarítják ezeket a szelektív
szigeteket, csak emberi lelemény csodákra képes – olyan szinten hordanak oda egyesek
szemet, hogy most már lassan naponta kétszer kellene a közmunkásainknak takarítaniuk, de
erre nincs kapacitásunk, s nem is gondolom, hogy ez a fő feladatuk.
Az eset kapcsán csak annyit tudok elmondani, hogy nem kizárt, hogy a rendőrségnek is van
erre egy verziója, mivel nincs elég információnk ezzel kapcsolatban nehéz megítélni, hogy
kinek van igaza. Eddig nem jött ilyen jelzés, így egyelőre nem helyeztetném át ezt a lerakót.
Elter János: Mivel nagyon forgalmas helyen van ez a lerakó, szerintem a parkoló környékén
találhatnánk neki egy optimálisabb helyet.
Sági Józsefné: A hulladéklerakóval kapcsolatban többen többször jelezték már nekem, hogy
még mindig nem tisztázott a sitt odavitelének lehetősége. Ebben kérném Polgármester Úr
intézkedését. Emellett hogyha felveszi a kft-vel a kapcsolatot, mindenképpen tisztázni kellene
a növényvédő szerek és vegyszerek elhelyezésével kapcsolatos problémát, mert kimondottan
csak a csomagoló anyagot engedik elhelyezni. Ez nagy probléma és borzasztóan veszélyes,
ugyanis ha valamelyikbe van maradék és azt nem engedik a hulladéklerakóba elhelyezni,
akkor a kukákba, rosszabb esetben (környezetvédelmi) területen landol.
Fazekas László: A sittel kapcsolatos problémát már korábban jeleztem a Hírös Kft-nek, úgy
látszik még nem léptek az ügyben. Megteszem ismét, s hogyha kapunk pontos információt,
akkor honlapra fel tudjuk tenni a részletinformációkat. Ha ez sem segít, akkor városfórumra
esetleg meg tudjuk hívni a Hírös Kft. képviselőit.
Major Judit: Az Albertirsai Híradó legutóbbi számában a megújuló energiáról olvashattunk, s
ezzel kapcsolatosan nemrég azt vettem észre, hogy Ceglédbercelen az óvoda tetején
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napkollektorok lettek elhelyezve, majd 3 nappal ezelőtt a Polgármesteri Hivatal tetején is
láttam. Polgármester Úr mit tud erről? Esetleg milyen pályázaton indulhattak?
Fazekas László: Nem tudom, hogy mi történt. Több alkalommal, bizottsági üléseken nálunk is
szerepelt olyan átfogó koncepció, ami alapján megújuló energia ügyben máig
meggyőződésem, hogy nagyon nagy lépéseket tudtunk volna tenni. A testület úgy döntött,
hogy nem kíván ezzel foglalkozni. Tehát addig, amíg a szomszéd kirakatát nézzük, s
csodálkozunk, hogy mennyi szépséget látunk ott felfedezni, de a saját kamránkat meg félünk
feltölteni, addig elég hosszasan fogunk a szomszédban időzni. De rákérdezek erre a felvetésre
konkrétan. Mindettől függetlenül folyamatosan nézzük a pályázatokat, de sajnos az a
borzasztó statisztika, hogy kb. 10 pályázat közül jó esetben egy olyan van, amit egyáltalán a
Közép-magyarországi Régióra írtak ki és itt is a hat másik felzárkóztatásra kijelölt régióval
egyetemben pályázni lehet rajta. Talán némi jó hír lehet az, hogy az információim szerint
újabb megújuló energiával kapcsolatos pályázatokat írnak ki szeptember-októberre, ami jelen
pillanatban aktuális. Természetesen azokat is figyelni fogjuk.
Van-e valakinek egyéb, fontos felvetése? Nincs. Az ülésen más nem lévén nagy tisztelettel
megköszönöm minden Képviselő Társamnak a munkáját, köszönöm a kábeltelevízió nézőinek
a figyelmét, és mindazokét, akik itt voltak velünk meghívottként, vagy érdeklődőként.
Az ülést ezennel bezárom.

k. m. f.

Fazekas László
polgármester
Kaáriné Kabay Lilla
jkv. hitelesítő

dr. Kovács Tímea
aljegyző
dr. Pécsi Angéla
jkv. hitelesítő
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