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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. október 9-én megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak. 

 

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

meghívottakat és a kábeltelevízió nézőit.  

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

Tóth János és dr. Pécsi Angéla előre jelezte távolmaradását az ülésről.  

A képviselő-testületi ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szemőkné Szedlacsek Judit és Major Judit képviselőket javasolja, 

amit a képviselő-testület tudomásul vett.  

 

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

 

Sági Józsefné és Kovács Lászlóné képviselők kérnek szót.  

 

Javaslatot teszek a napirendre. 

 

Napirend: 

 

Tisztelettel kérem, hogy sürgősséggel, s mivel vendégünk is érkezett a témához, első 

napirendi pontként tárgyaljuk meg a balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési 

szerződésének módosítása tárgyában készített előterjesztést. Az előterjesztésben indoklom a 

sürgősség okát. Amennyiben a testület napirendre veszi, szóbeli kiegészítésben is megteszem 

ezt.  

 

1./ Előterjesztés a balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének módosítása 

tárgyában 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

3./ Egyebek 

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

kiegészítése, más javaslata? Nincs. 

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

 

A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.   
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1./ Előterjesztés a balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének módosítása 

tárgyában 

Előadó: Fazekas László polgármester  

 

Fazekas László: Áprilisban kötöttek a társtulajdonosi önkormányzatok üzemeltetési 

szerződést a IRMÁK Utilis Nonprofit Kft-vel egy szezon a balatonszárszói Ifjúsági Tábor 

vonatkozásában. Az üzemeltetés rendben zajlott, több polgármester is meggyőződhetett erről 

a helyszínen, illetve a táborból érkező információk nagy többsége is pozitívnak bizonyult. Az 

IRMÁK Utilis Nkft. két levelet is eljutatott az üzemeltetéssel kapcsolatban a 

társtulajdonosokhoz – egyrészt augusztus második felében, másrészt szeptember elején. Ezek 

egyikében részletes beszámolót is közzétett. Magam felvettem a kapcsolatot több 

polgármester társammal és az volt a közösen kialakított álláspont, hogy… egyfelől volt 

többféle vélemény a „hogyan tovább”-ot illetően. Egészen odáig, hogy például a számomra 

szélsőségesnek tűnő javaslat is felmerült, miszerint vegyük fel a kapcsolatot a balatonszárszói 

önkormányzattal, hátha ők más célra szívesen átvennék az üzemeltetést. Végülis abban 

maradtunk, hogy megvárjuk az első őszi többcélú társulási ülést, és annak a végén a 

tulajdonostársak képviselőiként, a polgármesterek konzultálnak arról, hogy talán mégis a 

legszerencsésebb lenne a szerződést módosítani úgy, hogy továbbra is az IRMÁK Utilis 

Nonprofit Kft. üzemeltethessen. Szeptember 27-én került sor az első többcélú társulás ülésére. 

Ez viszont egy problémát felvetett: bár az IRMÁK időben jelzett, az ülés dátuma miatt 

beragadt az ügy. Az IRMÁK szeretne pillanatokon belül arra az esetre, hogyha 

továbbüzemeltethet, biztosítást kötni - az előzmények ismeretében teljes joggal. Ezáltal 

pillanatokon belül rendelkezésére kell álljon módosított üzemeltetési szerződés, magyarul 

bizonyítania kell, hogy ő az üzemeltető.  

Végezetül két vagy három képviselő-testület már elfogadta a módosított üzemeltetési 

szerződést, s nagy valószínűséggel a társtulajdonosok nagy többsége is ezt teszi majd.  

Mindemellett készült egy előterjesztés a képviselő-társaknak, és több melléklet. Egy 

üzemeletetői nyilatkozat – erre később visszatérek. Azonkívül elküldtem az eredeti 

üzemeltetési szerződést, a módosító javaslatot, s az IRMÁK említett két levelét. Az 

üzemeltetői nyilatkozatról pedig annyit, hogy az idő rövidsége miatt viszonylag nagy sebbel-

lobbal készült el a módosítás, s egyértelművé kellett tenni, hogy miután a fenntartó 

személyében nyilvánvaló változás következik majd be az általános iskolák esetében, hogy 

amikor rögzítjük a szerződésben a díjat, akkor az legyen egyértelmű, hogy kikre értjük, tehát 

nevezetesen az adott települések közigazgatási területén lévő valamennyi általános iskolára, 

függetlenül az aktuális fenntartótól.  

Miután Abony és Cegléd elfogadta az eredeti változattal a módosító indítványt, s be kellett 

nyújtson előzetesen az IRMÁK is a biztosítónak valamiféle dokumentumot, ez tűnik a 

legegyszerűbbnek, ha egy ilyen külön üzemeltetői nyilatkozatot aláír, és nem kezdjük 

beemelni a módosításba ezt a pontot, mert akkor a két legnagyobb tulajdonosnak – 

Ceglédnek, s Abonynak újra kellene tárgyalnia a módosítást.  

Bizottsági vélemények következnek.  

 

Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a módosítást.  

 

Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság a Kulturális Bizottsággal együttesen tárgyalta a témát. 

A bizottsági ülésen több kérdés elhangzott, de miután azok megválaszolásra kerültek, 4 igen 

szavazattal támogattuk a szerződés módosítást.  

 

Fazekas László: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

157/2012. (X. 09.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a jelen előterjesztés mellékletében 

szereplő üzemeltetői nyilatkozat aláírása esetén elfogadja a balatonszárszói Ifjúsági Tábor 

üzemeltetésére 2012. április 12-én megkötött szerződés I. sz. módosítását.  

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására, azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

Előadó: Fazekas László polgármester 

 

Fazekas László: A dokumentáció közzététele október 2-án történt, a csatlakozási nyilatkozatot 

viszont már 15-én meg kell küldjük. Bár a jövő évi költségvetésről nagyon hiányosak az 

információink, ami rendelkezésre áll az pedig nem épp szívderítő, ezzel együtt úgy ítéltük 

meg, hogy ez egy olyan támogatási forma, amelyet ha csak egy mód van rá, meg kellene 

tartani, s ezért került a testület elé az előterjesztés.  

A Kulturális Bizottság véleménye következik.  

 

Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés 

elfogadását.  

 

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

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

158/2012. (X. 09.) határozat 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2013. évi fordulójához.  

Egyben vállalja, hogy az „Általános Szerződési Feltételek”-et elfogadja és az abban előírt 

módon jár el.  

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2012. október 15, a pályázatok kiírására 

2012. október 15. 

Felelős: Fazekas László polgármester 

 

 

Képviselői egyebek: 

 

Sági Józsefné: Polgármester úrtól érdeklődnék, hogy sikerült-e felvenni a kapcsolatot a Hírös 

Kft-vel sitt ügyben?  
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dr. Kovács Tímea: Nekem van egy személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Megnéztem a 

honlapjukat, amelyen fel van sorolva, hogy mit lehet elvinni a hulladékudvarba, így többek 

között olyan műszaki cikkek csomagoló anyagát, amit nem lehet betenni a kukába… ezáltal el 

szerettem volna vinni a jégszekrényünk hungarocell csomagolását, de elküldtek vele, hogy ez 

veszélyes hulladéknak minősül, s azt javasolták, hogy apránként tegyem majd bele a szemetes 

kukába.   

 

Fazekas László: Múlt héten kerestem az ügyvezető urat, aki akkor szabadságon volt, e héten 

ígértek visszahívást, nem hívott, s én sem hívtam még, de ha holnap nem hív fel telefonon, 

akkor én keresem majd.  

 

Sági Józsefné: Akkor a következő testületi ülésen legyen szíves erről tájékoztatást adni.  

 

Fazekas László: Rendben, mindenképp.  

 

Kovács Lászlóné: Az útépítés jelenleg hogyan áll, illetve mikor kezdi el a Gildex Kft?  

 

Fazekas László: A Munkácsy utcát már elkezdte, a héten talán már kész is lesz az az utca, s 

utána folytatják a többivel.  

Szeretném ezúttal is felhívni a képviselő-társaim figyelmét néhány programra: pénteken-

szombaton Vadásznap. Ennek keretében pénteken 17 órakor a Művészeti Iskola épületében a 

„Művészek a vadászat bűvöletében” címmel kiállítás megnyitóra kerül sor. Szombaton 9.30-

kor kezdődik a vadászat rendezvénysorozata. Emellett 18 órakor lesz a Kórusfesztivál az 

Alberti Evangélikus Templomban. Október 23-án pedig a szokásos rend szerint 10 órakor 

ünnepi istentisztelet az Irsai Evangélikus Templomban, majd azt követően 11 órakor a 

Kopjafánál lesz megemlékezés, ahol Nagy Csabáné mond ünnepi beszédet. Utána lesz 

megemlékezés 11 órától a Kopjafánál.  

 

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                                                                          dr. Kovács Tímea  

             polgármester                                                                                   aljegyző  

 

 

    Szemőkné Szedlacsek Judit                        Major Judit 

             jkv. hitelesítő                                                                               jkv. hitelesítő     

  

 


