JEGYZŐKÖNYV
Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. február 23-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 11 képviselő jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Elter János betegség miatt van távol 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?
Kovács Lászlóné, Lebanov József és Szőke Szabolcs képviselők kérnek szót.
Fazekas László: A két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztató, és a lejárt
határidejű határozatok megtárgyalása következik.
/Írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Aki elfogadja a beszámolót a két ülés közötti eseményekről, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti beszámolót, és
a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést.
Napirend:
1./ Előterjesztés a város 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Albertirsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fazekas László polgármester
3./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
4./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
5./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
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6./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
7./ Előterjesztés Albertirsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról
Előadó: Fazekas László polgármester
8./ Előterjesztés a strandfürdő és strandbüfék üzemeltetésére beérkezett pályázatokról
Előadó: Fazekas László polgármester
9./ Előterjesztés Luther utcai óvoda beruházási összegének módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
10./Előterjesztés az állami és helyi ünnepek,
lebonyolításának általános szabályairól
Előadó: Major Judit alpolgármester

rendezvények

előkészítésének,

11./ Előterjesztés a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat intézmény közös
fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
12./ Beszámoló a körjegyzőség tapasztalatairól
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
13./ Előterjesztés az Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolásának
elbírálása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
14./ Előterjesztés dr. Kerepesi Lénárd fül-orr-gégészeti szakrendelése térítési díj emelés
iránti kérelme tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
15./ Egyebek
Fazekas László: Jelzem a képviselő-testületnek, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülés
indítványa alapján a 8-nak tervezett napirendi ponthoz ma meghívtam azt a két pályázót (a
strandról van szó), akik érvényes pályázati anyagot nyújtottak be. Javaslom, hogy a napirendi
pont tárgyalásának az ütemezésében legyünk rugalmasak. Ez nyilván nem vonatkozik a
költségvetési előterjesztésekre.
Zárt ülés:
-

Pappné Bartos Mária óvodavezető kérelme
Előadó: Fazekas László polgármester
Díszpolgári cím adományozására érkezett javaslat megtárgyalása
Előadó: Fazekas László polgármester
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-

-

Előterjesztés „Albertirsa Város Sportjáért” és „Év Sportolója” emlékplakett
adományozása tárgyában
Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke
Döntés az Önkormányzat szakbizottságainak személyi összetétele tárgyában.
Előadó: Fazekas László polgármester

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 11egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.
1./ Előterjesztés a város 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Indokoltuk azokat a pontokat, ahol módosítani szeretnénk a költségvetést.
Bevételi oldalon bevételi többlet jelentkezik az ún. különféle egyéb és sajátos bevételeknél,
4.627 e Ft-tal, a késedelmi pótlék, ÁFA és a HPV védőoltásnál a szülői befizetések 2.427 e Ft.
A kamatbevételünk 3.245 e Ft-tal emelkedik. Nagyon biztató hír, hogy a helyi adókon
összesen 42.050 e Ft a növekmény a korábbi módosított költségvetésben szereplő összeghez
képest, és ebből az iparűzési adó hoz jelentős összeget. A normatívák közül az egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése 5.782 e Ft-tal növekszik, és a körjegyzőséghez
Mikebudától 1 millió Ft plusz bevétel érkezik. A bevételek esetében kiesés csökkenés
mutatkozik a piac bérleti jognál. Volt egy döntésünk, ami alapján két részletben fizethető ez
az összeg a továbbiakban. Ez okozza ezt a kiesést, 1.368 e Ft értékben. Közfoglalkoztatás
támogatása – 1.048 e Ft-tal kevesebb összeg szerepel, és a vízmű bevétele is megrövidült
5.274 e Ft-tal
Kiadási oldalon a balatonszárszói tábor felújítás 1.770 e Ft-tal került kevesebbe, mint az
eredeti tervszerinti összeg. Ugyanakkor a települési hulladékbegyűjtésen viszont plusz kiadási
növekmény keletkezett 1.416 e Ft-tal. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az
előterjesztést, abban az esetben a költségvetésünk főösszege 1.810.776 e Ft-ra módosul. A
tartalékunk összege pedig 81.204 e Ft lesz.
Két dolgot szeretnék itt és most megemlíteni. Az egyik az, hogy a likviditásunk helyzete
végig jó, megbízható volt. Azt gondolom, hogy érték a mai világban. Majd a következő
napirendi pontnál érzékeltetett 2012. évi költségvetés sanyarú helyzetét egy picit oldja talán,
hogy végül is az a bizonyos tartalék összeg 80 millió Ft feletti tételre rúg.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság az ülésén megállapította, hogy az új Áht. rendelkezése
alapján az önkormányzatok ettől az évtől kezdve, február 29-ig módosíthatják utoljára az
előző évi költségvetésüket. Úgy bevételi, mint kiadási oldalon a pontos számok
rendelkezésünkre állnak. A tartalék összege 81.204 e Ft, ami a decemberi 6. költségvetési
módosításhoz képest egy igen kedvező tartalékemelkedést tükröz. Ennek három oka van.
Némely elmaradt beruházások (nem túl sok), az adók növekménye és nem utolsó sorban a
takarékos gazdálkodás.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kaáriné Kabay Lilla: Az Elnök Úr távollétében ismertetem a Jogi, Ügyrendi Bizottság
állásfoglalását. A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal fogadta el az előterjesztést.
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Fazekas László: Aki a 2011. évi költségvetés 7. sz. módosítását elfogadja, most kérem, hogy
jelezze azt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelettel módosította Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletét.
Az 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet, Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Albertirsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az azokban leírt egyeztetések
alapján és az Áht. szerint a Költségvetési törvény, az ország költségvetési törvénye
kihirdetését követő 45 napon belül eljuttattam a képviselő-testület minden tagjának a
költségvetés tervezetét. El kell mondani itt is, most is, hogy megítélésem szerint az
önkormányzatiság fennállása óta, nem volt ennyire nehéz költségvetést összeállítani, mint az
idén. Egész egyszerűen a pénzszűke miatt. 1993. óta gyakorlatilag kimutatható az, hogy az
önkormányzatok állami támogatása évről-évre reálértéken valamivel alatta marad a megelőző
esztendőnek, és hát kezd kifáradni az önkormányzati szféra emiatt. Az idei költségvetési
törvény Albertirsa esetében az egy évi állapothoz képest, ahhoz viszonyítva, hogy 2011.
februárjában milyen bevételi számokkal kalkulálhattunk a múlt évre - amikor először
számoltuk 2012-t, akkor mintegy 180 millió Ft kiesés mutatkozott, tehát ennyivel kevesebb
volt bevételi oldalon, ami három forrásból „táplálkozott.” Ebből az egyik magának a
költségvetési törvénynek a különböző rejtelmeiben fellelhető összefüggés halmaz. A másik
gyakorlatilag a minimálbér emeléséből fakadt. Ugyanis sajnos az albertirsai önkormányzatnál
40 olyan munkatársunk van, aki minimálbéren dolgozik. A minimálbér viszonylag jelentős
megemelése, a bér és járulék költségeket megnövelte nálunk, és hát erre semmiféle állami
kompenzációt nem kaptunk. A harmadik elem a pályázati rendszerben fellelhető nevezetesen a következőről van szó. 2010-ben három olyan uniós pályázaton is nyertünk,
amelyeket megvalósítottunk 2010-11-ben, és az utófinanszírozás logikája miatt azzal
kalkulálhattunk egy évvel ezelőtt, hogy az utófinanszírozásból több tízmillió forint bevételünk
lesz – ami be is érkezett az év folyamán. Azután különösképpen a közép-magyarországi
régióban, az ismert okok miatt, oly mértékben elsekélyesedett az uniós pályázati rendszer
2011-ben, hogy esélyünk nem volt arra, hogy komoly értéket képviselő uniós pályázaton akár
értelmesen elinduljunk, vagy akár nyerjünk. Így aztán most nincsenek várható
utófinanszírozási összegek. Tehát ezzel a 180 millió forinttal kintebb vagyunk az egy évvel
ezelőttihez képest. Mind e miatt kényszerű lépések megtételére volt szükség, mert 180 millió
Ft iszonyú összeg.
Hallhattuk az előbb az előző évi költségvetési főösszeget, annak a 10 %-a, és annak az induló
főösszegnek 2012-ben, amivel pedig most kalkulálunk, amiről most tudjuk, hogy
rendelkezésre állhat, annak közel 13 %-a, amit így valahonnan pótolni kellett.
A kényszerű döntéseinkről röviden. Megemeltük a kommunális adó összegét, 7,000,- Ft-ról
12.000,- Ft-ra. Be kell szedni ezt az adót, nincs mese. Ugyanakkor nem vezettünk be más
adónemet, amelyre már az állam lehetőséget ad, mert úgy gondoltuk, hogy a kommunális adó
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emelése a legegyszerűbb, és ami hoz egy olyan summát, ami már érződik a bevételi oldalon
is, amit már érdemes meglépni.
Nagyon fájdalmas dolog a szakrendelések fizetőssé tétele, de el kell mondanom, hogy 25
millió forintba kerülnek az önkormányzat számára ezek a szakrendelések, és nem kapunk rá
egy fillér állami támogatást, OEP támogatást sem. Vagy megszüntetjük ezeket a
szakrendeléseket, vagy megmentjük azon az áron, hogy valamennyi díjat szedünk belőlük.
Nagyon fájdalmas dolog volt a közalkalmazottak körében a cafetéria megszüntetése. Helyette,
mintegy fele akkora értéken Erzsébet utalvány került bevezetésre, egy közbülső, költségvetést
előkészítő döntésünk eredményeként.
A 70 év felettiek esetében bizonyos kedvezményeket meg kellett szigorítanunk, ami szintén
nem örömmel tett lépés.
Ez a tervezet a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak számára pillanatnyilag
nulla forint támogatást tartalmaz. Sajnos nem futja a jelenlegi tudásunk szerint ilyen célra.
Kilenc és fél álláshelyet is meg kellett szüntetnünk, és ez akkor is fájdalmas dolog, ha a
gyakorlatban azt jelentette, hogy négy munkatárstól kellett búcsút venni, a többi az üres
álláshely volt, vagy átszervezéssel megoldható feladatvégzés.
Nos, a képviselő-testület előtt szereplő előterjesztés induló főösszege 1.434.237 e Ft.
Ugyanakkor a megelőző bizottsági üléseken és egyéb egyeztetéseken úgy gondolom, hogy
teljesen reálisan fogalmazódott meg az a félelem, hogy amennyiben a támogatások összege
nulla forint marad – és ez érvényes nyilván a többi civil szervezeten kívül az ASE-ra is –
akkor egész egyszerűen a tavasz közepére, végére az ASE egyes szakosztályai
ellehetetlenülnek. Mindezt mérlegelvén azt indítványoztam a bizottsági üléseken, mint
előterjesztő, hogy egy olyan módosító javaslatot befogadok, hogy a nyilvánvalóan majd
megjelenő, de még nem tudjuk milyen összegű pénzmaradványunk újabb másfél millió
forintjának – mert már figyelembe vettünk valamennyi összeget ebből - a terhére jelenjék meg
egy ilyen összegű támogatás az Albertirsai Sportegyesületnél.
Egy picit hagy térjek ki erre a bizonyos pénzmaradványra. Annyit biztosan tudunk, hogy lesz
2011-ről pénzmaradvány. Azt is tudjuk, hogy ennek lesz egy szabadon felhasználható része,
mint ahogyan lesz kötött része is. Nem tudjuk mennyi lesz ez a szabadon felhasználható rész.
Tehát a mostani költségvetési kiinduló helyzet kondícióit majd valamikor áprilisban tudjuk
javítani, de óvatos duhajnak kell lennünk, mert nem tudjuk, hogy mennyivel. Ez igaz lehet a
támogatásokra, igaz lehet másra is. Visszatérve a mostani kiinduló helyzetre, jelen
pillanatban, ezekkel a számokkal, amennyiben elfogadjuk a költségvetést, akkor azt
mondhatjuk, hogy az eddigi szolgáltatásainkat szinte teljes körűen megőrizzük.
Meggyőződésem, hogy ha az egyensúlyi költségvetésünk olyan lesz az egyensúlya mellett,
hogy biztonsággal tudunk gazdálkodni, ugyanakkor felhalmozási oldalon, tehát beruházások,
nagyobb értékű beszerzések szférájában szinte alig látható tervezett lépés.
Négy pontot tudok összesen említeni ezek közül. Ebből kettő korábbi döntés következménye.
Egy apró speciális dolog, és a negyedik pedig a Luther utcai óvoda bővítésére, felújítására
benyújtandó pályázat önereje, bő 6 millió Ft. Ugyancsak a valamivel 6 millió feletti összeg
egy nagyon-nagyon a nyakunkra égő összeg, a Köztársaság utca elejének, a közepének a
felszíni vízelvezetési probléma megoldása – az azóta mandátumát visszaadott képviselőtársunk ötlete alapján.
A pici, apró tétel abból adódik harmadikként, hogy egy január eleji tűzvédelmi ellenőrzés
előírta a számunkra, hogy a Tessedik iskolában a lépcsők élvédőjét cseréljük ki, mert a
hihetetlen nagy megterhelés miatt, megérett erre. A más értelemben speciális negyedik
felhalmozási tétel, bő 16,5 millió forinttal, az a víz-csatorna intézménynél jelentkezik. Miután
ennyi bevételi többlet keletkezhet náluk a tervek szerint, ezt az összeget ott kell felhasználni.
Pár hónapja tárgyaltunk a víz-csatorna hálózat állapotáról, hogy mik azok a hosszú távú
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feladatok, amiket meg kell oldani ezen a területen. Annak alapján sajnos azt kell mondjam,
hogy szinte csepp a tengerben ez a 16-17 millió forint. Az előterjesztésben pontosan szerepel,
hogy milyen részletezettséggel javasoljuk ezt felhasználni.
Több olyan levelet, ill. javaslatot kiosztottunk a képviselő-társaknak, amelyet munkatársaink,
partnereink készítettek az elmúlt napokban, hetekben, már a tervezet összeállítása előtt. Ebből
már említettem, gyakorlatilag az ASE esetében javaslom itt és most a 1,5 millió forint igénybe
vételét. Ennek alapján számszaki területen is, a rendeletünkben is és a szöveges részben is
majd kell módosítani. (A szöveges részben majd más miatt.) A rendeleti rész 3. és 4. §-át
érinti két-két helyen az ASE 1,5 milliójának a következtében módosítás. 3. § (1) bekezdés a
bevételi és kiadási főösszeg szerepel itt, 1.435.737 e Ft mind a bevételi, mind a kiadási
oldalon. A 4. § (1) bekezdése úgy módosul, hogy az önkormányzat a 3. § (2) bekezdése
szerinti 63.053 e Ft összegű felhalmozási hiány… Tehát ez a 1,5 millió itt megint jelentkezik,
és ugyanitt a b) pontban az előző évi pénzmaradvány előzetes felhasználásának összege, az a
23.319-ről 24.819-re módosul. A 3. § b)pontjára menjünk még vissza. Ugyanaz a számszaki
módosulás megjelenik itt is, mint aztán a 4. §-ban. Tehát a felhalmozási hiány a 61.553 e Ftról 63.053 e Ft-ra módosul. Ennyi a javasolt átvezetés a rendeletben. A költségvetési egyenleg
bevételi és kiadási összege is értelemszerűen 1.435.737 e Ft-ra módosul.
Következnek a táblázatok. 1/1. táblázat 4. oldal „Felhalmozási hiány fedezete”- megint
egyszer a 23.319 e Ft-ot módosítanunk kell 24.819 e Ft-ra. Így a bevételek összesen is
növekszik 1,5 millióval. Tehát 1.206.647 e Ft-ra. Végezetül az ½-es melléklet 3. oldalán a
„Támogatás értékű pénzeszköz kiadások” szürke mezője, itt megjelenik 1,5 millió Ft.
Még a szöveges részben, ami van javítás, az valamennyi bizottsági ülésen átvezetésre került.
Az 5. oldalon, a „Pénzforgalom nélküli bevétel”-nél volt egy elírás. Felhalmozási hiány belső
finanszírozására vesszük igénybe a pénzmaradványnak azt a bizonyos tételét, amit mindenütt
másutt már átvezettünk. Ez így a szövegesben abszolút formális, de zárjuk a kört és essék szó
erről is. Azt gondolom, hogy mindenféle pontosításnak a végére jutottunk.
Dr. Benedek József könyvvizsgáló úrnak megadom a szót.
dr. Benedek József: Albertirsával, a költségvetés készítése közben egy rendszeres
kapcsolattartás volt, és úgy látom, hogy tulajdonképpen a követelményeknek mindenben
megfelelő költségvetés-tervezet született. Ezzel kapcsolatos véleményünket röviden
összefoglaltuk, amit Önök megkaptak. Úgy látom, hogy ez a kiegyensúlyozott költségvetés,
amit a Polgármester Úr az előterjesztésben indokolt, illetve nyilvánvaló, hogy ennek részletei
a korábbi megbeszéléseken megtárgyalásra kerültek - egy megfelelően kimunkált
költségvetés. Itt azért azt el lehet mondani, hogy ez a nagyon gyors tempójú jogszabályalkotás
olyan helyzetet teremtett, hogy mi magunk, akik a végrehajtásában dolgozunk, nekünk is
vannak olyan érzéseink, hogy nem biztos, hogy minden, ami most itt a költségvetésben
kimunkálásra került, minden részében (a gazdasági minisztérium részéről) elég alaposan
végiggondolásra került-e. Több helyen érezhető, hogy lehetne másképpen is és csiszolni is
kellene rajta. De hát ez egy ilyen első kísérleti esztendő, úgy sikerül, ahogy sikerül. Vannak
tartalmi és felépítésbeli hibái is. Fogadjuk el ezt most így, ahogy kiformálódott nagyon sok
munkával, és mindannyiunk legjobb tudása szerint készült el. Nyugodt szívvel tudom
mondani, hogy ez elfogadható. Albertirsa esetében a számok, ahogy összeálltak, egy elég jó
helyzetet mutat, mert, ahogy a Polgármester Úr említette, likviditási vonatkozásban is és a
működés szempontjából is egy jó helyzet. Az, hogy nem lehet felhalmozni, sajnos az egész
országban így van.
Még egyszer azt javaslom, hogy a testület fogadja el ezt a tervezetet, ami Önök elé
beterjesztésre került.
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Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság többször is tárgyalta a költségvetési-tervezetet. Az ASE
részére a bizottság is jóváhagyja az 1,5 millió Ft-os támogatást. Tovább gondolva ezt a
kérdést, valószínűleg a pénzmaradvány megismerése után még további segítséget kell adnunk
sportolóinknak. A Gerje-Party Fúvósegylet elnökétől, dr. Kiss Tibortól is kaptunk egy levelet.
Azt gondolom, hogy amennyiben lehetőségünk lesz rá, a testület fog adni támogatást minden
fontos egyesületnek, ill. kérelmezőnek.
A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a város 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete
az Áht. előírásainak megfelel. A tervezett működési kiadásokra bevételi fedezetet biztosít. A
benne szereplő önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását. A
2011. évi pénzmaradvány ismerete után dönthet a képviselő-testület a további felhalmozási
kiadásokról. Megállapítható, hogy nagyon szigorúan betartott költségvetési fegyelem
szükséges, úgy bevételi, mint kiadási oldalon és indokolt az intézményi források hatékony
felhasználásának folyamatos ellenőrzése a 2012. évi költségvetés eredményes teljesítéséhez.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a
költségvetési-tervezetet.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal
javasolja elfogadásra a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását. Támogatja az
ASE részére adandó 1,5 millió Ft beépítését a költségvetésbe a tartalék terhére.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szintén ezzel a módosítással fogadta el a
költségvetési-tervezetet, egyhangú támogatással.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság nem volt könnyű helyzetben, hiszen pont az
elvonások, mint pl. sportegyesületi, közéleti alapítványok és egyházközösségi elvonások a
legjobban talán a helyi kulturális életet érintik. A bizottsági ülésen indítványoztam, hogy a
már említett 1,5 millió Ft kerüljön be a költségvetésbe. Ez bizonyos ideig biztosan elég is
lesz, de az gondolom, hogy 3-4 vagy 5 millió forinttal mindenképp ki kell egészíteni majd a
pénzmaradvány tekintetében, hiszen 400 albertirsai gyermekről van szó. Vagy említhetném a
Daloskört, a Gerje-Party Fúvósegyletet, akiktől ha elvonjuk a támogatást, az által értékeink
szűnhetnek meg.
Személy szerint nem támogattam a költségvetést, mert úgy gondolom, hogy ilyen szinten nem
lehet. A Kulturális Bizottság 4:2 arányban elfogadásra javasolja a tervezetet.
dr. Pécsi Angéla: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatja a 2012. évi költségvetésitervezetet.
Fazekas László: Összességében azt gondolom, hogy a költségvetés-tervezet az egy
egyensúlyi költségvetés-tervezet – nagy áldozatok árán sajnos. A továbbiakban a végrehajtás
is döntő lesz. Tehát érdekes dolog ez a pénzmaradvány, sokan ácsingózunk rá, jó értelemben
véve, és lesz is - de hihetetlen vita lesz, hogy mire használjuk, és akár mennyi lesz ez a
pénzmaradvány, igenis szigorú költségvetési politikát kell folytatni a végrehajtásban is, mert
különben nagyobb lehet a baj, és azt kell elkerülni, hogy ez bekövetkezzen.
Még egy dolgot nem szabad elfelejteni, ami ma is visszaköszönt, hogy az állam nem csupán
szorít a forrásokon, hanem szigorúan leírja azt is, hogy a kötelező feladatokat kell először,
másodszor, harmadszor teljesíteni. Ha ez sikerül, csak akkor lehet nem kötelezőt vállalni. Ne
felejtsük el, hogy csak ott és csak olyan mértékben adhatunk támogatást, amikor már
végrehajtottuk és biztosítottuk az összes kötelező feladatnak a teljesítését. Ez nyilván egy
gazdaságpolitikai kényszer az ország előtt. Ennek a helyességét én nyilván nem vitatom,
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csupán azt mondom, hogy ez egy újabb akadály abban, hogy szabadon szárnyaljunk, és
lelkesen beszéljünk arról, hogy hova mindenhova kellene ez a sok pénz, ami nincs.
Szavazunk. Valaki szeretne valamilyen konkrét kérdésben szavazást?
Lebanov József: Abban kérek állásfoglalást, hogy a képviselők hogyan jussanak hozzá az
előterjesztésekhez. Ezzel kapcsolatban készítettem előterjesztést két határozati javaslattal,
erről kérek szavazást.
Fazekas László: Először szavazunk a költségvetésről, majd a két határozati javaslatról. Az
elsőről semmi akadályát nem látom, hogy szavazzunk. Ha többséget kap, akkor a jövőben a
képviselők és a bizottsági tagok részére a város internetes honlapján lesz biztosítva a
hozzáférés az önkormányzati munkához szükséges anyagokhoz. Ha ez nem megy át, akkor
meg a 2. számúról nem látom értelmét szavazni, mert kipontozott részek vannak benne, nem
teljes a határozati javaslat. Tehát, ha a 2-est elfogadjuk, akkor az én értelmezésem szerint
pillanatnyilag fogalmunk sincs, hogy milyen pénzügyi következményeket vállalunk. Nem a
nagyságrendjével van bajom, hanem a konkrétségével van bajom.
Ezek után szavazunk a költségvetés egészéről, azzal a pontosítások sorral, amit a bevezetővel
elmondtam. Aki a város 2012. évi költségvetési rendeletét el tudja fogadni, most kérem, hogy
jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 nem szavazattal megalkotta az Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletét.
A 6/2012.(II. 24.) rendelet Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fazekas László: Lebanov úr kért szavazást. A határozati javaslat így szól: „Albertirsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. április hónaptól a képviselők és
a bizottsági tagok részére a város internetes honlapján biztosítja a hozzáférést az
önkormányzati munkához szükséges anyagokkal kapcsolatban. Külön igény esetén a
Polgármesteri Hivatalban CD lemezen is átvehetőek az önkormányzati munkához szükséges
anyagok.
A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 15.000,- Ft összeget a 2012. évi
költségvetésből biztosítja. Határidő: április. Felelős: Fazekas László polgármester.”
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság az. 1. sz. határozati javaslatot, amit most
Polgármester Úr ismertetett, 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal támogatta.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a témát. Nem javasolja elfogadásra az 1. sz.
határozati javaslatot.
Fazekas László: Aki ezt a határozati javaslatot támogatni tudja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
31/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja azt a képviselői
indítványt, mely szerint 2012. április hónaptól a képviselők és a bizottsági tagok részére a
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város internetes honlapján kerülne biztosításra a hozzáférés az önkormányzati munkához
szükséges anyagokkal kapcsolatban.
S Z Ü N E T: 18.15 - 18.40
3./ Előterjesztés a strandfürdő és a strandbüfék üzemeltetésére beérkezett pályázatokról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Az előzmények ismertek, üzemeltetési pályázatot írtunk ki. A pályázati
dokumentációt kilenc vállalkozás, kilenc cég vitte ki. Hárman nyújtottak be pályázatot. A
három pályázatból kettő érvényes. Nevezetesen a BOTAI MA KFT. és a FLAME-SEC KFT.
ajánlata. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján meghívtuk ezt a két céget a mai testületi
ülésre. Javaslom, hogy alfabetikus sorrendben haladva először a BOTAI MA KFT.
képviselőit hallgassuk meg, majd a FLAME-SEC KFT. képviselőit, majd vitassuk meg az
elhangzottakat, illetve magát az előterjesztést.
A Képviselő-testület meghallgatta a strandfürdő és büfék üzemeltetésére beérkezett
pályázatok nyerteseinek szóbeli kiegészítését.
Fazekas László: A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a témát. Egy pici
döccenőt jelent, hogy most hallgattuk meg a pályázókat, de ezzel együtt kérem a két bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményeket.
Sági Józsefné: Egészen biztos, hogy ez a sorrendje mindig az ülés menetének, de ha egy mód
van rá, most tekintsen el a bizottsági állásfoglalás ismertetésétől, ugyanis ne befolyásoljunk
senkit a döntéshozatalban.
Fazekas László: Jól értelmezem, hogy mindkét Elnök asszony kérése az, hogy most még nem
szeretnék ismertetni a bizottságok állásfoglalását?
Sági Józsefné: Igen.
Kaáriné Kabay Lilla: Igen.
Fazekas László: Úgy vélem, hogy a Flame-Sec Kft. pályázata racionálisabb és lényegesen
kidolgozottabb, mint a Botai Ma Kft-é. Természetesen lényegesen kevesebb 17 millió Ft, mint
a 20-30 millió Ft, de tessenek megnézni, hogy a Flame-Sec Kft. anyagában itt van minden
táblázatba szedve, tehát nagyon alaposan kidolgozták. Én személy szerint továbbra is itt látom
a kisebb kockázatot, de nyilván ki-ki mérlegel és dönt. Miközben összességében két elég jó
pályázatunk van. Aztán hogy mi lesz három év múlva… egy ilyen szerződésnél mindig van
némi kockázat.
Szemőkné Szedlacsek Judit: Felelősség teljesen szeretnék dönteni, ezért névszerinti szavazást
kérek e témában.
Fazekas László: Akkor először majd a Flame-Sec Kft-ről szavazunk. De előtte, aki elfogadja,
hogy névszerint szavazzunk a témában, az most kérem, hogy jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett névszerinti szavazás megtartását
rendeli el.
Fazekas László: Aki a 1. sz. határozati javaslatot, mely a Flame-Sec Kft-t hirdeti ki
nyertesnek, most kérem, hogy jelezze. Jegyző asszony olvassa neveket, s csak igennel és
nemmel lehet szavazni.
Kovács Zoltánné dr.: Fazekas László
Durázi Jánosné
Kaáriné Kabay Lilla
Kovács Lászlóné
Lebanov József
Major Judit
dr. Pécsi Angéla
Sági Józsefné
Szemőkné Szedlacsek Judit
Szőke Szabolcs
Tóth János

Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albertirsa Város
Önkormányzatának tulajdonát képező strandfürdő, továbbá a fürdő területén levő 2 db büfé
(6314/12/A. és 6314/14/A. hrsz.) bérbeadására és üzemeltetésére kiírt pályázat eredményes. A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TRIKOMIX Kft. (1202 Budapest, Nagykőrösi út 135.)
ajánlata érvénytelen.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a FLAME-SEC Kft. (2700 Cegléd, Csolnak u. 12.) és
a BOTAI MA Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 63.) ajánlata érvényes.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a FLAME-SEC Kft. (2700 Cegléd, Csolnak u. 12.)
pályázatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert a bérleti és üzemeltetési szerződés
aláírására.
Határidő: a bérleti szerződés aláírására: 2012. március 1.
Felelős: Fazekas László polgármester
4./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az
önkormányzat tulajdonára, vagyonára vonatkozó szabályok megváltoztak. Eszerint az
önkormányzati vagyon, a nemzeti vagyon részeként törzsvagyonra, ill. üzleti vagyonra
osztható, a törzsvagyon pedig forgalomképtelen, ill. korlátozottan forgalomképes vagyoni
részre. A forgalomképtelen vagyoni elemek körét a törvény hatálybalépését követő 60 napon
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belül meg kell határoznunk. Ezért került ide az előterjesztés. Az előterjesztésben két
módosító, pontosító javaslatom van.
A pontosítás annyi, hogy az előterjesztés 2. oldalán a 2. pont alatt az volt egy Képviselőtársunk kérése és szerintem teljesen jogosan, ne az a szöveg szerepeljen, hogy SzeleczkySzapáry kastély kerítése és vasrácsa, hanem kerítésének és vasrácsának maradványai. A
módosítás pedig annyi másik képviselői indítvány alapján, hogy az önkormányzati tulajdonú
és helyi védettségű épületek is kerüljenek be ebbe a vagyoni körbe, s így kerül be a
javaslatunk szerint a Táncsics úti iskolaépület, Irsay Károly volt kúriája, ami a Polgármesteri
Hivatal épülete, Irsay András volt kúriája, ami a Művészeti Iskola épülete és a Luther utcai
óvoda épülete.
Bizottsági vélemények következnek.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság az előbb említett változtatásokkal 3 igen és
1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szőke Szabolcs és Szemőkné Szedlacsek Judit kiment az ülésről, így a továbbiakban 9
képviselő van jelen az ülésen.
Fazekas László: Aki elfogadja a rendelet módosítást a fent említett változásokkal, most
kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontja, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)
bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet az 1. számú melléklet szerinti 4. melléklettel kiegészül.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. február 27-én kihirdetve.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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1. számú melléklet a 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó
vagyonelemekről
1. Hunyadi u. 5, volt zsinagóga (3403 helyrajzi számú, 1190 m2 )
2. Bajcsy-Zs. utca 2. szám alatti kastélyrom, (2564/118 hrszámú, 3164 m2)
3. Faluház, Tó utca, 2608/1 hrsz.
4. Vágóhíd utcai ex lege, országosan védett természeti terület, (6305 hrsz, 60993 m2)
5. Kender utca, ex lege, országosan védett természeti terület, (6308 hrsz, 16999 m2
6. Thököly utcai véderdő, településvédő erdő (2467 hrsz, 51274 m2)
7. Vécsey úti erdő

(2364/29 hrszámú, 8239 m2)

8. Vécsey úti erdő

(2364/39 hrszámú, 9890 m2)

9. Vécsey úti erdő

(2454 hrszámú, 2097m2)

10. Vécsey úti erdő

(2455 hrszámú, 2097m2)

11. Vécsey úti erdő

(2457 hrszámú, 2162 m2)

12. Vécsey úti erdő

(2458 hrszámú, 2161 m2)

13. Vécsey úti erdő

(2460. hrszámú, 2460 m2)

14. Dolina völgy, 0159 helyrajzi számú erdő, szántó, legelő ingatlan 687707 m2
15. Általános iskola, Táncsics út 3.

(2904 hrszámú 3560 m2)

16. Irsay Károly kúriája, Irsay K. u. 2. (1 hrszámú, 3969 m2)
17. Irsay András kúriája, Luther u. 2.

(282/1 hrszámú, 2078 m2)

18. Óvoda, Luther u. 8.

(292 hrszámú 1458 m2)
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5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Kovács Zoltánné dr.: A rendelet módosítása a lakások lakbérének inflációval történő
emelésére irányul. A bizottsági üléseken kérdésként felmerült, hogy a Vasút utcai költség
alapon meghatározott lakbérű lakásnál lehetséges-e az, hogy ezen lakások lakbére ne
emelkedjen – a támogatási szerződés értelmében ez nem lehetséges. A kiinduló lakbért úgy
kellett megállapítani, hogy az éves lakbér nagysága az első naptári évben nem lehet kevesebb,
mint a beruházási költség 2 %-a és ugyanezen szerződés pontja értelmében az első naptári
évben megállapított lakbér nagyságát minden ezt követő naptári évben úgy kell módosítani,
hogy annak értékállósága biztosított legyen, azaz az infláció mértékével emelni kell.
Fazekas László: Bizottsági vélemények következnek.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság ülésén fogalmazódott meg ez a módosító
indítvány, s ezzel fogadtuk el 4 igen, egyhangú szavazattal.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas László: Aki az előterjesztést elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló
10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
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2. §
E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. február 27-én kihirdetve.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző

1. számú melléklet a 8/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
1.

A lakások körzetenkénti besorolása

I. körzet
Vasút u., Irínyi u., Luther u., Zrínyi u., Köztársaság u., Pesti út, Somogyi B. u.
II. körzet
Dózsa György u., József A. u., Nefelejcs u.,
III. körzet
Galamb u., Hámán K. u., Vécsey u., Thököly u., Pozsonyi u. továbbá a város azon utcái és
részei, amelyek nincsenek az I. és II. körzetbe sorolva.
2. A lakbér mértéke (Ft/hó/m2)
komfortfokozat
összkomfortos
komfortos
félkomfortos
komfort nélküli
szükséglakás

I.
240
220
120
70
-

övezeti besorolás
II.
120
50
-

III.
140
95
40
20

A költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja (Ft/m2/hó):
I. körzet:
Az Albertirsa Vasút u. 4., Vasút u. 4/4., Vasút 4/5., Vasút 4/6. és a Vasút u. 4/7.
0-15 éves lakások
460

15 évnél régebben épült lakások
275
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6./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Az új Államháztartási törvény előírja, hogy a következő három évre az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit határozatban
rögzítenünk kell.
A Pénzügyi Bizottság véleménye következik.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szemőkné Szedlacsek Judit visszajött az ülésre és Lebanov József kiment az ülésről, így a
továbbiban 9 képviselő van jelen az ülésen.
Fazekas László: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
33/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
7./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Kovács Zoltánné dr.: A Tessedik Sámuel Általános Iskola igazgatónője a 2. sz. tanulási
képességűeket vizsgáló bizottsággal egyeztette az alapító okiratot, s ő kezdeményezte a
módosítást.
Egy pontosítást szeretnék még ismertetni: „Az iskola ellátja a tanulásban akadályozott, enyhe
mentális, retardációs, sajátos nevelési igényű tanulókat, akik” itt az „akik” szó hiányzott.
Fazekas László: Bizottsági vélemények következnek.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a módosítást.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Szőke Szabolcs és Lebanov József visszajött az ülésre, így a továbbiakban 11 képviselő van
jelen.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
34/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola
Alapító Okiratának 2- pontját az alábbiakban módosítja:
1. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi pont lép:
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 1993. évi LXXIX.. tv.
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 részben
integrált tanulók nevelését és oktatását is. Az iskola ellátja azokat a tanulásban akadályozott
enyhe mentális retardatio sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Dislexia (F 81.0),
dysgraphia (F 81.1), discalculia (F 81.2), iskolai készségek kevert zavara (F 81.3), specifikus
fejlődési zavar (F83) az 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 29/a. pontja alapján (SNI a).
Az iskola ellátja azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat,akik a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. Dislexia (F 81.0), dysgraphia (F
81.1), discalculia (F 81.2), iskolai készségek kevert zavara (F 81.3), specifikus fejlődési zavar
(F83) az 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 29/b. pontja alapján (SNI b)
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.
Az Alapító Okirat módosítás hatályba lépése: 2012. március 1.
Határidő: Alapító Okirat MÁK részére történő megküldése: 2012. március 9.
Felelős: jegyző
8./Előterjesztés Albertirsa Város Közoktatási
felülvizsgálatáról
Előadó: Fazekas László polgármester

Esélyegyenlőségi

Programjának

Fazekas László: Kétévente szükséges ez a felülvizsgálat. Az előterjesztés szerkezete szerint
egy bevezető részből, egy demográfiai helyzetképből áll, majd egy gondozási, nevelési,
oktatási intézmények bemutatását illusztráló fejezet következik. Azután az esélyegyenlőségi
kockázatok szerepelnek az anyagban, ill. a közoktatási esélyegyenlőséget célzó program
maga. Két-három helyen szeretnék pontosítani gépelési hibákat. A 12. oldalon olvashatunk az
egyes alapfokú oktatási intézmények számítógépes ellátottságáról, ill. annak használatáról, a
legfelső a Tessedik iskola, s a számítógépet használó tanulók száma az ő esetükben 626 fő. A
13. és a 14. oldalon az SNI-s tanulók száma mindkét esetben helyesen 32 fő.
A Kulturális Bizottság véleménye következik.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
35/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja az
Albertirsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjában foglaltakat.
9./ Előterjesztés Luther utcai óvoda beruházási összegének módosításáról
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A KMOP-4.6.1-11-es kódszámú pályázaton indulunk, erről korábban
döntöttünk az óvodai férőhelyszám bővítésére, és felújítására. A pályázatról szóló döntéskor
az engedélyezési tervek készen voltak, a tételes költségvetés még akkor készült csak. A tételes
költségvetés elkészítése után szeretnénk, ha pontosításra kerülnének az adatok, ugyanis
valamivel kisebb összeg tűnik most szükségesnek erre a feladatra, mintegy nettó 4,8 millió Fttal kevesebb. Ezt kérem, hogy a testület fogadja el.
A Pénzügyi Bizottság véleménye következik.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság a beruházási összeg módosítását 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
Albertirsa, Luther utcai óvoda beruházási összegének bruttó 121.920.000,- Ft-ra történő
módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP-4.6.1-11 kódszámon, a KözépMagyarországi Operatív Program keretén belül meghirdetett óvodai férőhelyszám bővítésére
benyújtandó pályázatban ezt a beruházási összeget szerepeltesse. A beruházás
megvalósításához szükséges bruttó 6.096.000,- Ft összegű önerőt a 2012. évi költségvetésből
biztosítja.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. március 14.
Felelős: Fazekas László polgármester
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10./Előterjesztés az állami és helyi ünnepek,
lebonyolításának általános szabályairól
Előadó: Major Judit alpolgármester

rendezvények

előkészítésének,

Major Judit: Először a pontosításokat szeretném ismertetni. Gépelési hiba van az 5. oldalon,
ugyanis a 302-es parcellánál természetesen Véber Ivicz György szerepel, és egy helyen, az
első díszpolgároknál, pontos i-vel szerepel Roszik Mihály neve helyesen. Az előterjesztésnek
az volt a célja, hogy valami rendszerezést adjon az állami, a nemzeti és a helyi ünnepekről.
Ugyanakkor szerettem volna rögzíteni az ünnepekhez kapcsolódó helyi tradíciókat.
A harmadik és a talán a legfontosabb dolog az együttgondolkodás, hogy ezeket az ünnepeket
tartalommal is feltöltsük; valamint a részvétel – akár milyen ünnepet szervezünk, hogyha azon
alacsony létszámú a részvétel, akkor az olyan, mintha csak magunknak szerveznénk. A
kialakult tradícióknak nyilván valóan helytörténeti fontosságuk van.
2003-ban, bár júliusban mondták ki, hogy város lett Albertirsa, de szeptember 6-án
ünnepeltük. Jövőre lesz a 10 éves évforduló… még bőven előtte vagyunk, de próbáltam már
egy olyan irányba vinni a javaslatokat, hogy a megfelelő előkészítés megtörténjen. Bárkinek a
javaslatát nagy örömmel fogadom.
Tehát próbáltam összeszedni ezeket az ünnepeket, rendezvényeket, de nehéz lezárni, ugyanis
be lehet vonni az egyházi ünnepeket is, de az alacsony részvétel miatt véleményem szerint
nem volna célszerű. Azt gondolom, ezek a legfontosabbak, amikre Albertirsának
hagyományok kötődnek.
Fazekas László: A Kulturális Bizottság véleménye következik.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
37/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Képviselő-testület
Kulturális Bizottságát Albertirsa várossá válása 10. évfordulójára való felkészüléssel az alábbi
ütemterv szerint:
Feladat:
Határidő:
 fotópályázat kiírása
2012. májusi rendes testületi ülés
 ünnepségsorozat előzetes forgatókönyvének
összeállítása és Kulturális Bizottsági ülésen
2012. június 10.
történő megvitatása
 ünnepségsorozat végleges forgatókönyvének
összeállítása
2012. októberi testületi ülés
 pályázat kiírása prózaíró versenyre
2012. októberi testületi ülés
 ünnepségsorozat költségvetésének összeállítása 2012. novemberi testületi ülés
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szőke Szabolcs elnök
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11./Előterjesztés a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat intézmény
fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző

közös

Kovács Zoltánné dr.: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Fazekas László: A Jogi, Ügyrendi Bizottság véleménye következik.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat intézmény közös fenntartására létrejött társulási megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
A Társulási Megállapodás I/5. pontja helyébe az alábbi I/5. pont lép:
1.
A társulás által fenntartott intézmény gazdálkodása: az intézmény önálló jogi
személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi –
gazdálkodási feladatait Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulási Megállapodás II/1. pontja helyébe az alábbi II/1. lép:
1.

A társulás tevékenységi köre
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
39. §-ban, 40. §-ban és a 45-49. §-okban foglalt feladatok ellátása;
a szociális igazgatósról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60. §ban, 62. §-ban, 63. §-ban és 64. §-ban foglalt feladatok ellátása;
adósságkezelési szolgáltatás nyújtása.

Szakágazati besorolása:
889928 tanyagondnoki szolgáltatás
889921 szociális étkeztetés
889924 családsegítés
889922 házi segítségnyújtás
889201 gyermekjóléti szolgáltatás
879017 helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
882201 adósságkezelési szolgáltatás
A Társulási Megállapodás II/2. pontja helyébe az alábbi II/2. pont lép:
2.

A társulás feladata:
Tanyagondnoki szolgálat
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Étkeztetés
Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermek átmeneti gondozása / helyettes szülői hálózat
Adósságkezelési szolgáltatás
A Társulási Megállapodás IV/7. pontja helyébe az alábbi IV/7. pont lép:
7. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást havonta egyenlő részletben, tárgyhó
3. napjáig kell teljesíteni a Szociális Segítőház költségvetési elszámolási számlájára
átutalással, számla ellenében.
Határidő: 2012. március 10.
Felelős: polgármester
12./ Beszámoló a körjegyzőség tapasztalatairól
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Kovács Zoltánné dr.: 2005. január 1-je óta látunk el körjegyzői feladatokat Mikebuda község
tekintetében. Az előterjesztésben minden évben beszámolunk az előző évi tapasztalatokról,
így az ügyintézés tapasztalatairól, valamint egy költségvetési beszámolót is tartalmaz az
előterjesztés – tartalmazza, hogy 2012-ben milyen bepótlási kötelezettsége lenne
Mikebudának. De majd egy Corso program bővítésre is sort kell keríteni a dologi kiadásoknál.
Emellett az előterjesztés tartalmazza az erre vonatkozó körjegyzői megállapodás módosítását.
Fazekas László: Bizottsági vélemények következnek.
Kaáriné Kabay Lilla: A Jogi, Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
13./Előterjesztés az Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolásának
elbírálása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Saját vonatkozó rendeletünk szerint 500 ezer Ft feletti támogatás esetén a
folyósítás és az elszámolás féléves bontásban történhet az ASE esetében, miután 2011-ben 8
millió Ft-os támogatást kapott. A második félév 4 millió Ft-os elszámolása szerepel itt
előttünk.
A Városfejlesztési Bizottság véleménye következik.
Kaáriné Kabay Lilla: A Városfejlesztési Bizottság végig ment az összes tételen, amit nem
értettünk, megkérdeztük, s mindenre kaptunk választ az ASE elnökétől, ezáltal 10 egyhangú
szavazattal elfogadásra javasoltuk az előterjesztést.
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Fazekas László: Aki a határozati javaslatot és a benne szereplő elszámolást, elfogadja, most
kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
39/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Albertirsai Sportegyesület 2011.
második félévi pénzügyi támogatás elszámolását elfogadja.
14./Előterjesztés dr. Kerepesi Lénárd fül-orr-gégészeti szakrendelése térítési díj emelés
iránti kérelme tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A Doktor úr 70 e Ft-ról 100 e Ft-ra kéri a térítési díj emelését. El kell
mondjam, hogy ő az egyetlen, aki az asszisztenciát ő maga biztosítja és ilyen szempontból
indokoltnak tűnik a kérelem. Három alternatívát hoztunk javaslatként. Az első arról szól, hogy
nem támogatjuk, a második arról, hogy támogatjuk – de ezzel kapcsolatban a Pénzügyi
Bizottsági ülésen történt módosítási javaslat: 100 e Ft-ról 90 e Ft-ra csökkentve támogassuk
az előterjesztést tekintettel arra, hogyha visszaszámoljuk a többi szakorvos esetét, akinek mi
biztosítjuk az asszisztenciát, akkor kb. ilyen tétel esetén vannak egyensúlyban. A harmadik
javaslat arról szól, hogy most nem támogatjuk, hanem majd a pénzmaradvány ismeretében
újratárgyaljuk a kérelmet.
A Pénzügyi Bizottság véleménye következik.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság a 2. sz. határozati javaslatot támogatta azzal a
módosítással, amit Polgármester úr említett.
Fazekas László: Aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja azzal a módosítással, amit
ismertettem, tehát a 90 e Ft-os térítési díjjal, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
40/2012. (II. 23.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kerepesi Lénárd fül-orrgégészeti szakrendelés térítési díj emelési kérelmét támogatja. 2012. március 01-től, a 2012.
évi költségvetés tartalék terhére, a térítési díj havi összegét 90.000.-Ft-ban állapítja meg,
amely tartalmazza az asszisztencia költségét is.
Határidő szerződés módosítására: 2012. február 29.
Felelős: Fazekas László polgármester
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Képviselői egyebek
Fazekas László: Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy kedden 16 órakor
összevont Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági és Pénzügyi Bizottsági ülés lesz.
A sportfinanszírozás ügyében kapunk egy tájékoztatást. Azt kérem, hogy aki tud, az jöjjön el.
Azok a képviselő-társak is, akik nem tagjai a két említett bizottságnak.
A másik dolog, amit el szeretnék mondani, hogy március 19-én 18 órára hívok össze
városfórumot.
Kovács Lászlóné: Megkerestek a Vasvári Pál utcából egy régi problémával, amit már az előző
ciklusban is jeleztek. Nevezetesen a Török és a Baumann kertje végénél lévő telefonoszlopról
van szó, aminek kérték az áthelyezését, mivel a közlekedést nagyon zavarja. Ígéretet kaptak,
de nem történt semmi.
Pozsonyi úrtól szeretném megkérdezni, hogy a Baross-Landler J. utcai kereszteződés
esetében mikorra várható az Elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezésének a pótlása?
Fazekas László: A Baross-Landler tábla ügyében annyit tudok mondani, hogy azt tartottuk
helyesnek, hogy megvárjuk, amíg egy kicsit kienged a talaj, mert szinte nem lehetett olyan
módon lehelyezni oda táblát, hogy az meg is álljon. Amennyiben az időjárás ilyen trend
szerint halad, ezt a munkát már talán el lehet végezni a jövő héten.
A Vasvári Pál utcai probléma megoldása a pénzmaradványban reménykedve, és majd a
költségvetés módosításkor bekerülhet. Pozsonyi úrnak annyi dolga lehet benne addig, hogy ha
nincs benne korrekt árajánlatunk, akkor beszerezze.
Lebanov József: A 2012-es évben mikor várható a kátyúzás? Van néhány olyan kátyú, ami
sürgető lenne. Sok kisebb kátyú van. Van olyan utca, ahol lassan több a folt, a repedés, mint
az eredeti aszfalt, mint pl. a Luther utca. Az ezzel kapcsolatos felmérés elkezdődött-e, és
mikorra várható a tényleges tevékenység megindulása?
Fazekas László: A Luther utca, meg még biztosan néhány, olyan állapotban van, hogy egy
szőnyegezésre megérett. Ismereteim szerint az idei költségvetésből is kimaradt valahogy az a
keret, ugyanúgy, mint a tavalyiból, ami előtte 8 éven vagy 9 éven keresztül szerepelt, ez a
bizonyos szőnyegezési program. 2009-ig, évente sikerült egy-egy utcát ilyen módon felújítani.
Ami a klasszikus kátyúzást illeti, van egy több évre szóló szerződésünk, amelyből még van 23 év hátravan a GILDEX Kft-vel. Ők kátyúznak, és abban rögzítve vannak az időpontok.
Tavaly a májusi hónap volt az, amikor ez elvégzésre került. Feltételezem, hogy ennek van
most is realitása. A felmérést nyilván most is el lehet kezdeni, de ezelőtt egy héttel még az
utak egy részét hófedte, nem gondolom, hogy késésben vagyunk. Jövő héten elkezdhetjük a
felmérést, és akkor április-májusban, ugyanúgy, mint tavaly, ez a munka elvégzésre kerülhet.
Szőke Szabolcs: A március 15-i ünnepségre várjuk szeretettel a város lakosságát. Az irsai
katolikus temetőben 9,30 órakor Tassy-Betz László honvéd őrnagy sírjánál kezdődik a
megemlékezés. Majd 10 órakor az alberti evangélikus templomban folytatódik és 11 órakor
megemlékezésre kerül sor a Hősök kertjében, ahol Olteán Zsolt, a katolikus iskola történelem
tanára és igazgatóhelyettese mond beszédet.
Fazekas László: A képviselő-társaim mai munkáját megköszönöm. Úgy gondolom, hogy
nagyon-nagyon fontos döntések születtek - nem könnyen -, de hát nem könnyű manapság
döntéseket hozni. Remélem, hogy a döntéseink előremutatóak.
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Köszönöm a munkatársaim jelenlétét, munkáját, a kábeltelevízió nézőinek a figyelmét. A
nyílt ülést ezennel bezárom.
k.m.f.

Fazekas László
polgármester

Szemőkné Szedlacsek Judit
jkv. hitelesítő

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Major Judit
jkv. hitelesítő
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