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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 

üléséről 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. február 5 /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Berényi Ferenc 

Győri János 

Lovászné Török Magdolna 

Sándor Sándor 

Tóth Norbert 

Szakali János 

Zsámboki Sándor 

 

  Dr. Voller Erika jegyző 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Baranyi Anitát. 

Jegyzőkönyvet hitelesítőknek Győri János és Berényi Ferenc urakat képviselőket javasolta. 

Kérte az észrevételeket, mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2020. (II.05.) Képviselő-testületi határozat 

a meghívóban szereplő napirendi pontokról, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő 

személyekről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek Baranyi Anitát és jegyzőkönyvet hitelesítőknek 

Győri Jánost, és Berényi Ferenc képviselőket választották. 

 

1. Előterjesztés: a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke 

 

2. Előterjesztés a Táncdalfesztivál Gála megtartására 

Előadó Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés az Ipari Park területén található ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

pályázati kiírásra 

Előadó Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Egyebek 
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ZÁRT 

 

1. Előterjesztés a Jászfényszaru külterület 05/16 Hrsz erdő tulajdonjogának 

megszerzésére  

Előadó Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 
 

 

1. Előterjesztés: a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

  Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke 
 

 

Egészségügyi alapellátást szolgáló „beteghívó berendezés” 

beszerzéséhez ajánlattevők kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2020. február 5-ei ülésén 

a beteghívó berendezés beszerzéséhez ajánlattevőként a következő vállalkozásokat javasolta: 

MULTIMEX Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Erdőalja u. 147.), Cserni-Med Bt. (székhelye: 

2621 Verőce Losonczi u. 2.), INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1027 

Budapest, Bem rakpart 53.). 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Egészségügyi alapellátást szolgáló „beteghívó berendezés” beszerzéséhez ajánlattevők 

kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátást szolgáló beteghívó 

berendezés beszerzéséhez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

MULTIMEX Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Erdőalja u. 147.), 

Cserni-Med Bt. (székhelye: 2621 Verőce Losonczi u. 2.), 

INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 

53.). 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter projektiroda irodavezető 

Határidő:  2020. február 29. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 
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Ivóvízkút terveinek elkészítéséhez, engedély beszerzéséhez ajánlattevők 

kijelöléséről 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy 2020. február 03-ai egyeztetésen kiderült, hogy a TRVZRT 

közvetlen közreműködésére nem számíthatunk, ezért a kútfúrásról az Önkormányzatnak kell 

megoldania, amelyhez a tervezés-engedélyeztetés beszerzésére irányuló eljárást indokolt soron 

kívül megkezdeni. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a javaslatban felsorolt vállalkozásokat 

javasolja ajánlattevőként kijelölni. 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket.  

Győri János Bertalan javasolta, hogy a KVÍZ-2000 Bt. Olasz József /8097 Nadap Rákóczi 

utca 12./ is kerüljön kijelölésre ajánlattevés céljából. 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta a javaslatot az elhangzott kiegészítésnek megfelelően. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Ivóvízkút terveinek elkészítéséhez, engedély beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzata új ivóvízkút fúrásához szükséges tervek elkészítéséhez, 

engedély beszerzéséhez ajánlatevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

 GEO-SIVO Kft.    1112 Budapest, Töhötöm utca 27/a. 

 Tóth László ev.    2112 Veresegyház, Muzsikás út 5. 

 KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4.hrsz. 

 KVÍZ-2000 Bt. Olasz József 8097 Nadap Rákóczi utca 12. jolasz@kviz2000.com  

 

Határidő: 2020. április 03. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 
 

Az Intézmények energiahatékonysági feladatának ellátásához szükséges 

energetikai tanúsítványának elkészítésére AT kijelöléséről  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2020. február 05-én 

meghozott döntésével az energia tanúsítvány elkészítésére az alábbi ajánlattevők kijelölését 

javasolja: Ecorisk Management Consulting Kft.; Bálint Károly e.v.; InFend Energy Kft. 

  

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

mailto:jolasz@kviz2000.com
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Zsámboki Sándor elmondta, hogy valamennyi intézmény önállóan szerződik. Elmondta, hogy 

nagy előre lépesre nem számít a kezdeményezést érintően, tekintettel arra, hogy hűségidők 

korlátokat szabnak. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta a javaslatot.  

  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Az Intézmények energiahatékonysági feladatának ellátásához szükséges energetikai 

tanúsítványának elkészítésére AT kijelöléséről  

A Jászfényszaru Város Önkormányzata, a közintézmények számára előírt feladatok ellátásának 

végrehajtására a Petőfi Sándor Művelődési Ház energia tanúsítványának elkészítéséhez 

ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

Ecorisk Management Consulting Kft., 1108 Budapest, Újhegyi út 14. IV.em. 

Bálint Károly e.v., 5130 Jászapáti Rusvai u. 8. 

InFend Energy Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 

 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

Az intézményi és közvilágítási energia 2020. évi beszerzéséhez 

ajánlattevők kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta az energia beszerzésére a közbeszerzési bírálóbizottság a 2020. 

február 05-ei ülésén meghozott döntésével az alábbi vállalkozásokat javasolja ajánlattevőként: 

Ecorisk Management Consulting Kft. 1108 Budapest, Újhegyi út 14. IV.em., Sourcing Hungary 

Szolgáltató Kft.1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., InFend Energy Kft. 1158 

Budapest, Késmárk u. 7/b. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Az intézményi és közvilágítási energia 2020. évi beszerzéséhez ajánlattevők kijelölésére 

A Jászfényszaru Város Önkormányzata az intézményi és közvilágítási energia 2020. évi 

beszerzéséhez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

Ecorisk Management Consulting Kft. 1108 Budapest, Újhegyi út 14. IV.em. 
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Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.1138 Budapest, Madarász Irodapark, 

InFend Energy Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 

 

Végrehajtásért felelős:  Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

    Illés Péter projektiroda irodavezető 

Határidő:  2020. február 15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

 

A „Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az 

infrastruktúra javításával II. ütem” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű 

projekt keretében mini körforgalom kialakításához szükséges telekmegosztás 

beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás biztosítására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság 2020. február 05-ei ülésén 

megvizsgált és döntésével azt javasolja, hogy a feladattal Szabó Imre földmérő mérnök, egyéni 

vállalkozót (5100 Jászberény, Dohány u. 6.) bízza meg az Önkormányzat az ajánlatban szereplő 

424.300 Ft figyelembe vételével, mely összeg a város éves költségvetéséből biztosítható. 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta a javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra 

javításával II. ütem” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt keretében mini 

körforgalom kialakításához szükséges telekmegosztás beszerzés nyertes ajánlattevőjének 

kijelölésére, forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a 

megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-

00011 jelű projekt keretében mini körforgalom kialakításához a Jászfényszaru 1536 hrsz.-ú, 

Szabadság út 35. szám alatti ingatlan megosztása vonatkozásában vállalkozási vázrajz 

elkészítésére, záradékolására, telekalakítási dokumentáció elkészítésére, földhivatali 

ügyintézésre Szabó Imre egyéni vállalkozót (5100 Jászberény, Dohány u. 6.) bízza meg az 

árajánlatában megjelölt 424.300 Ft figyelembe vételével, mely forrást a város költségvetéséből 

biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

Határidő: 2020. május 08. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 
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  Kiss Katalin főépítésziroda irodavezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítésziroda munkatárs 
 

Egészségügyi alapellátást szolgáló anyagok eszközök beszerzésére 

nyertes ajánlattevő kijelölésére, forrás biztosítására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy az árajánlatot a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2020. február 

5-ei ülésén megvizsgálta és azt javasolja, hogy az árajánlat alapján Jászfényszaru Város 

Önkormányzata az árajánlatban szereplő anyagokat és eszközöket vásárolja meg, az ajánlatban 

szereplő bruttó 5.034.160 Ft forrást a város költségvetéséből biztosítsa. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Egészségügyi alapellátást szolgáló anyagok eszközök beszerzésére nyertes ajánlattevő 

kijelölésére, forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátást szolgáló, az árajánlatban 

feltüntetett anyagokat és eszközöket megrendeli a REXTRA Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 

16.) vállalkozástól az ajánlatban megjelölt bruttó 5.034.160 Ft értékben. 

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy intézkedjék a 

beszerzésről. 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

Végrehajtásért felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

2. Előterjesztés a Táncdalfesztivál Gála megtartására 

Előadó Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Szabó László az előterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy a 2019-es év során 

lebonyolításra került a nagy sikerű Táncdalfesztivál, melyen helyi előadók is sikeresen 

szerepeltek.  2020. március 22-én vasárnap 15,00 órai kezdettel megtartásra kerül a 

Táncdalfesztivál Gála a Petőfi Sándor Művelődési Házban, mely Gálán Solymos Antal lesz a 

sztár fellépő. A Gála lebonyolításához 1.200.000.- Ft szükséges, mely összeg tartalmazza a 

hang – és fénytechnikát, élő zenei kíséretet a Gála fellépőinek, valamint TV és Videó felvételt, 

melyet a TRIÓ TV és a Szolnok televízió műsorára tűz. A kollégákkal sor került már a jegy 

árak meghatározására, amely 1000-1500 Ft között látszódik realizálódni.  
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Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja az 1500 Ft-os jegyár meghatározását. Kérte a további 

észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot az 

előterjesztésnek megfelelően.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Táncdalfesztivál Gála megtartására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Táncdalfesztivál Gála 

megtartásához bruttó 1.200.000.- Ft-ot biztosít, mely összeg fedezetet biztosít a hang – és 

fénytechnikára, élő zenei kíséretre a Gála fellépőinek, valamint TV és Videó felvételre, melyet 

a TRIÓ TV és a Szolnok televízió műsorára tűz. 

Fenti összeget az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Végrehajtásért felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

   Dr. Voller Erika jegyző 

   Tamus Mária osztályvezető 

Határidő:   Folyamatos 

 

 

3. Előterjesztés az Ipari Park területén található ingatlanok értékesítésére 

vonatkozó pályázati kiírásra 

Előadó Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az Ipari Parkban található ingatlanok 

értékesítésére vonatkozóan alkalmazni kell a Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonáról 

és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseit. Ennek figyelembevételével elkészült az ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

pályázati felhívás, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérte a további észrevételeket. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

Az Ipari Park területén található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásra 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszaru Város Önkormányzat 

vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseinek figyelembevételével elfogadja az Ipari Park területén 

található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

   dr. Voller Erika jegyző 

   dr. Sándor Mátyás jogi – és hatósági osztályvezető 
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4. Egyebek 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 

2/C. 3. számú önkormányzati lakás bérletéről 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a pályázati szempontrendszer szerinti nyertes 

pályázó Péter Csongor László Hatvan, Gódor K. u. 12. szám alatti lakos. Kérte a további 

észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek 

megfelelően. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/C. 3. számú 

önkormányzati lakás bérletéről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/C. 3. számú önkormányzati lakás 

tekintetében a bérleti szerződést Péter Csongor László Hatvan, Gódor K. u. 12. szám alatti lakos 

nyertes pályázóval – 5 év időtartamra – kösse meg. 

Abban az esetben, ha valamely nyertes pályázó a szerződés megkötésétől eláll, a pontrendszer 

szerint elkészített táblázatban soron következő, legtöbb pontot elért pályázóval kell a bérleti 

szerződést megkötni. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Végrehajtásért felelős: Szalainé Varga Erzsébet 

Jászfényszaru, 2020. február 5. 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 

2/B. 7. számú önkormányzati lakás bérletéről 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a pályázati szempontrendszer szerinti nyertes 

pályázó Koczka Tamás Jászfényszaru, Corvina u. 16. szám alatti lakos. Kérte az észrevételeket. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B. 7. számú 

önkormányzati lakás bérletéről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B. 7. számú önkormányzati lakás 

tekintetében a bérleti szerződést Koczka Tamás Jászfényszaru, Corvina u. 16. szám alatti lakos 

nyertes pályázóval – 5 év időtartamra – kösse meg. 

Abban az esetben, ha valamely nyertes pályázó a szerződés megkötésétől eláll, a pontrendszer 

szerint elkészített táblázatban soron következő, legtöbb pontot elért pályázóval kell a bérleti 

szerződést megkötni. 
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Jászfényszaru Város Képviselő-testülete utasítja Jászfényszaru Város Gazdasági, Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezetet, hogy a bérleti szerződést kösse meg és az ingatlant adja át. 

 

Felelős: Jászfényszaru Város Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 

Határidő: értelem szerint 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Szent István út 

2/A. számú önkormányzati lakás bérletére  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy jelenleg az önkormányzat Jászfényszaru, Szent 

István út 2/A. szám alatti bérlakása üresen áll. Javaslom, hogy az önkormányzat jelentessen 

meg felhívást és a lakást piaci alapon adja bérbe. Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, 

szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Szent István út 2/A. számú 

önkormányzati lakás bérletére  

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a mellékelt felhívást adja ki, valamint megbízza a 

Polgármestert, hogy a nyertes pályázóra tegyen javaslatot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Végrehajtásért felelős: Szalainé Varga Erzsébet 
 

A Jászfényszaru külterület 05/159, 05/165, 05/164, 05/160, 05/162, és a 05/163 

helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

határozati javalatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

a Jászfényszaru külterület  05/163 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete - a településszerkezeti tervvel összhangban, az 

ingatlanok tulajdonosának írásbeli kérelme alapján - belterületbe kívánja vonni a Jászfényszaru 

külterület a 05/163 helyrajzi számú ingatlan teljes területét a település ipari, gazdasági 

területeinek bővítése céljából. 

 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin főépítészeti iroda munkatársa 

Határidő: kérelem szerint 

Felelős: Polgármester 
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A VÁGÓ és Társa Bt.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában kötött szerződés 

módosításáról 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Zsámboki Sándor elmondta, hogy VÁGÓ és Társa Bt. ügyvezetője a szerződéskötést megelőzően 

jelezte felé, hogy 3%-os emeléssel kíván élni.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2020. (II 05.) Képviselő-testületi határozat 

A VÁGÓ és Társa Bt.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában kötött szerződés 

módosításáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta az intézményi és szünidei 

gyermekétkeztetés, valamint a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményi étkeztetés 

tárgyában a VÁGÓ és Társa Bt.-vel (434/2019. (XII.11.) Képviselő-testületi határozatával) 

kötött szerződés módosítását a 2020. évi nyersanyag norma 2020. január 1-től történő 3 %-os 

emelésével egyidejűleg. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a 

GAMESZ igazgatót a szerződés megkötésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket, bejelentéseket. Mivel nem volt, 

15:20 órakor zárt ülést rendelt el. 

 

Kmf. 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


