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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

soron kívüli  üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. március 18. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Berényi Ferenc 

Győri János 

Lovászné Török Magdolna 

Sándor Sándor 

Szabó László 

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: 

 

77/2020. (III.18.) 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 Koronavírus világjárvány elleni védekezésre 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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3.   Előterjesztés Jászfényszaru Város Gondozási Központjában a személyes    

      gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának változására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 4.   Előterjesztés bölcsődei ellátással kapcsolatos helyi szabályok módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

ZÁRT  

 

1. Előterjesztés ingatlan szociális jellegű bérbeadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Ingatlanügyek 

 

3. Egyebek 

 

1. Előterjesztés a Koronavírus világjárvány elleni védekezésre 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus 

járvánnyal kapcsolatban felhívta a figyelmet a megelőző intézkedések és védekezés 

fontosságára. Ennek érdekében az Önkormányzat szükségesnek tartja azon eszközök 

(fertőtlenítőszerek, érintésmentes lázmérő, szájmaszk, gumikesztyű, stb)  beszerzését és az 

Intézményekbe történő biztosítását, mely fentieknek maradéktalanul megfelel. Kérte az 

észrevételeket a javaslattal kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta. 

 

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

 

78/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

A Koronavírus világjárvány elleni védekezésre 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Koronavírus világjárvány elleni 

védekezésre és annak megelőzésével összefüggő intézkedésekre, eszközök beszerzésére 2020. 

március 1. napjától, keret jelleggel 5.000.000.- Ft-ot jóváhagy, melyet 2020. évi 

költségvetésében biztosít. 

 

Felelős: Tamus Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 
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2. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy aa Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány 

vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint kéri az eddigi 134.000.- Ft/hó 

megbízási díj megemelését 50%-kal anyagi gondjaik enyhítésére. Kérte az észrevételeket a 

javaslattal kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

79/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kutyaszív Állatmentő 

Közhasznú Alapítvány kérelmét, mely értelmében a megbízási díj összege 2020. április 1. 

napjától 200.000.-/hó, továbbá felhatalmazza a Jegyzőt a megbízási szerződés megkötésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a fenti összeget 2020. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős:  Dr. Voller Erika jegyző 

Tamus Mária pénzügyi csoportvezető 

 

 

3.   Előterjesztés Jászfényszaru Város Gondozási Központjában a személyes    

      gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának változására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a rendelet módosításával kapcsolatosan. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

7/2020. (III. 19.) ÖR  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről , valamint  a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2004.(IV.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 

 4.   Előterjesztés bölcsődei ellátással kapcsolatos helyi szabályok módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a Bölcsődei térítési díjak 

megállapításának utólagos jóváhagyását. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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80/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

Bölcsődei térítési díjak megállapításának utólagos jóváhagyására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszaru Város Gondozási Központja, 

Jászfényszaru Városi Bölcsőde által alkalmazott térítési díj kedvezményeket a 2020. március 

31. napjáig terjedő időszakra utólagosan jóváhagyja. 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a Bölcsődei Szakmai Program 

jóváhagyásával kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

81/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

Szakmai Program jóváhagyására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszaru Város Gondozási Központja, 

Jászfényszaru Városi Bölcsőde szakmai programjának módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására.  

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

8/2020. (III. 19.) ÖR  

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 

A Jászfényszaru belterület 1191/4 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére 

kiírt pályázat elbírálására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a felhívásra határidőben egy ajánlat érkezett. 
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Az ajánlattevő neve, Cordys Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 3580 Tiszaújváros, Kandó Kálmán utca 2, képviseli: Tirpák István vezérigazgató). 

A vételi ajánlat összege: 30.660.000,- forint. Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, 

szavazásra bocsájtotta.  

 

 

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

82/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru belterület 1191/4 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt 

pályázat elbírálására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az FSZ/1404/2020 ügyszámon, a Jászfényszaru 

belterület 1191/4 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás 

nyertes ajánlattevőjének a Cordys Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot választja az ajánlatában megjelölt nettó 30.660.000Ft összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatályos jogszabályoknak és az 

ajánlattételi felhívásnak megfelelően adásvételi szerződés megkötésére azzal a kitétellel, hogy 

az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevő által mellőzni kért kitételek alkalmazásától az 

Önkormányzat eltekint. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

A Jászfényszaru belterület 1190/3 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére 

kiírt pályázat elbírálására 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a felhívásra határidőben egy ajánlat érkezett. Az 

ajánlattevő neve, Varó István Levente 2049 Diósd, Ferenc utca 7. szám alatti ás Schrádi Lóránt 

Mihály 2251 Tápiószecső, Május 1. út 4. szám alatti lakosok. A vételi ajánlat összege 

10.000.000,- forint ft.  A vállalt gazdasági tevékenység: többállomásos önkiszolgáló autómosó. 

Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.   

 

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

 

83/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru belterület 1190/3 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt 

pályázat elbírálására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az FSZ/1403/2020 ügyszámon, a Jászfényszaru 

belterület 1190/3 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás 

nyertes ajánlattevőjének Varó István Levente 2049 Diósd, Ferenc utca 7. szám alatti ás Schrádi 

Lóránt Mihály 2251 Tápiószecső, Május 1. út 4. szám alatti lakosokat választja az ajánlatukban 

megjelölt nettó 10.000.000Ft összegben. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatályos jogszabályoknak és az 

ajánlattételi felhívásnak megfelelően adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

A Jászfényszaru ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély 

beszerzés nyertes pályázó kiválasztásáról 

 

 

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

 

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

 

 

84/2020. (III. 18.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély beszerzés nyertes pályázó 

kiválasztásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély 

beszerzésének ellátására a Tóth László /Földtudományi Tervező Fejlesztő Kft. (FTF Kft.) (1068 

Budapest, Szondi u. 79. fszt. 12. ) választja ki az ajánlatban megjelölt bruttó 1.092.200,- Ft. 

figyelembe vételével. Jászfényszaru Város Önkormányzata az ivóvízkút terveinek 

elkészítésére, és engedélyeztetésére a város költségvetéséből keretjelleggel 1.600.000,-Ft 

összegű forrást biztosít. 

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

 

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

15:30 órakor zárt ülést rendelt el. 

 

Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


