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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat  

 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 

 

  

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Díszterem 

Időpont:  2020. február 26. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

  Győriné dr. Czeglédi Márta  

  Berényi Ferenc 

  Győri János 

Lovászné Török Magdolna 

Sándor Sándor 

Szakali János 

Szabó László 

Zsámboki Sándor 

   

Dr. Voller Erika jegyző 

 

Meghívottak és érdeklődők a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a jelenlevőket és meghívott vendégeket.  

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Andréné Marton Éva Zitát. Jegyzőkönyvet hitelesítőknek 

Győri János és Berényi Ferenc képviselőket.  

 

A közmeghallgatás megelőzően tájékoztatást nyújtott a háziorvosi praxisok helyettesítéséről. 

Tájékoztatta a megjelenteket a város idei költségvetéséről, valamint az önkormányzat 

fejlesztési terveiről. 

Bemutatásra került, hogy a település lakosságának száma emelkedő tendenciát mutat, amely 

egyben tükrözi a gazdasági fejlettséget is, valamint a városba költözők számának növekedése. 

 

Az ipari park útjai folyamatosan közművesítésre kerülnek, illetve az inkubátor ház is megépül 

az idei évben. 

 

Pócs János országgyűlési képviselő úr elmondta, hogy a város a képviselő-testület törekvéseit, 

fejlesztési elképzeléseit messzemenőkig támogatja. Nem sok település van ahol ilyen mértékű 

fejlesztések valósulnak meg. Ez a dinamizmust, ami Jászfényszarun valósul meg gyakran 

példaként említi meg, amely nem csak a városvezetés, de a testület munkáját is erősíti, hiszen 

folyamatosan keresik a pályázat adta lehetőségeket. Elmondta, hogy kérdésük esetén áll a 

lakosság rendelkezésére.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a lakossági észrevételeket. 

 

Ágoston László elmondta, hogy a város valóban szépen fejlődik, aminek nagyon örülnek. 

Kérdésként fogalmazta meg, hogy a szeretné, a körforgalom városból kifelé haladó kerékpár 

utat nem lehetne úgy kialakítani, hogy egy oldalon legyen. Ezt azért tartaná fontosnak, mert 
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egyre többen veszik igénybe és jelen pillanatban két esetben is át kell kelni a forgalmas 

útszakaszon a kerékpárút szabályos használata mellett. Szintén problémának tartja az orion úti 

kamionforgalmat, sokszor nagyon balesetveszélyes. A városban a strand üzemeltetését szintén 

fontosnak tartja. Nagyon fontosnak tartja, hogy a város tisztaságára mindenki figyeljen, kéri az 

üzlettulajdonosokat, lakosokat és gyermekeket, hogy fektessenek erre nagyobb figyelmet. 

 

Folyó Angéla elmondta, hogy pedagógusként folyamatosan arra nevelik a gyerekeket, hogy 

környezettudatosan éljenek. Elmondta, hogy ennek szellemiségét a családon belül is 

tudatosítani kellene.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta a kerékpárúttal kapcsolatosan elmondta, hogy valóban 

megoldásra vár. A kamion forgalommal kapcsolatosan nem tud biztatót mondani, tekintettel 

arra, hogy a cégek bővülnek.  

 

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

bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta       dr. Voller Erika 

 polgármester                  jegyző 

 

 

 

     Győri János        Berényi Ferenc 

    jkv.hitelesítő        jkv. hitelesítő 

 

 


