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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

soron kívüli  üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. június 24. /szerda/ 14:00 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: 

 

92/2020. (VI. 24.) 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. Tájékoztató a közrend, közbiztonság alakulásáról (korábbiakban kiküldött anyag) 

      Előadó: Őrsparancsnok  

 

2. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi beszámolójáról 

(korábbiakban kiküldött anyag) 

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 
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3. A 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester első félévi munkájának 

értékelésére 

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 

 

5. Egyebek 

 

ZÁRT  

 

 

1. Ingatlanügyek 

 

 

 

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság alakulásáról  

      Előadó: Őrsparancsnok  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Terenyi Imre r. őrnagy Jászfényszarui Rendőrőrs őrsparancsnoka szóban ismertette a kiosztott 

anyagot. Megköszönte Jászfényszaru Város Önkormányzat támogatását, melynek 

eredményeként a statisztikai adatok és a lakossági vélemények is alátámasztják a biztonságot. 

Elmondta, hogy Dr. Nagy Ernő r. úr programütközés okán nem tudott megjelenni a jelen ülésen, 

de a későbbiekben keresi a lehetőséget a személyes találkozóra.  

 

Szakali János megerősítette, hogy a statisztikában látható adatok tükrözik az összehangolt 

munkát és az önkormányzat magas szintű támogatását.  

 

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

veszélyhelyzetben történő helytállását mind a helyi operatív törzsnek, polgárőrségnek és a 

rendőrségnek. Kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a közrend 

közbiztonság alakulásáról szóló beszámolót. 

 

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

 

93/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, a közbiztonság javítására 

tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru város közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2019. évi beszámolót a 

melléklet szerinti tartalommal 
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Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta, hogy kerüljön megtárgyalásra a lakossági 

kezdeményezés Kossuth Lajos úton sebességkorlátozó intézkedésekre. 

 

Lakossági kezdeményezés Kossuth Lajos úton sebességkorlátozó 

intézkedésekre 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a Kossuth úti sebesség korlátozásra irányuló 

lakossági kérelmet megismerték és a Bizottság javasolja, hogy javasolja egy sebességcsökkentő 

küszöb kihelyezését a Kossuth úton, a Bölcsőde elé, azzal a kikötéssel, hogy ez nem egy normál 

magasságú fekvőrendőr, hanem egy csökkentett méretű sebességcsökkentő küszöb. 

Berényi Ferenc elmondta, hogy támogatja a 40-es tábla kihelyezését, míg a fekvőrendőr, 

illetve sebességcsökkentő küszöb kihelyezését nem, tekintettel arra, hogy a járművezetőknek 

és a gépjárműnek rendkívül sok gondot okoz az azon való átjutás.  

 

Zsámboki Sándor véleménye szerint a sebességcsökkentő küszöb kihelyezése támogatható, 

bár minden bizonnyal hanghatással fog járni az azon való átjutás, amely esetleg zavarhatja az 

ott lakókat. 

 

Szabó László javasolja, hogy próbálják meg megoldani a problémát a sebességkorlátozó 

küszöb kihelyezésével. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja kiegészítő tábla, illetve sebességmérő kihelyezését a 

közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében. Kérte a további észrevételeket. Mivel 

nem volt szavazásra bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

94/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

Lakossági kezdeményezés Kossuth Lajos úton sebességkorlátozó intézkedésre 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth úti sebesség korlátozásra 

irányuló lakossági kérelmet, és javasolja egy sebességcsökkentő küszöb kihelyezését a Kossuth 

úton, a Bölcsőde elé, azzal a kikötéssel, hogy ez nem egy normál magasságú fekvőrendőr, 

hanem egy csökkentett méretű sebességcsökkentő küszöb. 

Továbbá javasolja kiegészítő tábla, illetve sebességmérő kihelyezését a közúti közlekedés 

biztonságának növelése érdekében. 

 

Végrehajtásért felelős:  GAMESZ 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 
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Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy javaslatként fogalmazódott meg, hogy Sóstó 

dűlőre mindkét végére kerüljön felfestésre forgalomlassító harántcsíkozást (a vasúti átjárókhoz 

hasonlóan). Kérte az észrevételeket a javaslattal kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta.  

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

 

95/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

Sóstó dűlőre felfestendő forgalomlassító harántcsíkozásról, valamint STOP tábla 

kihelyezéséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a figyelemfelkeltés és a 

lassítás érdekében a Sóstó dűlő mindkét végére felfesteni forgalomlassító harántcsíkozást (a 

vasúti átjárókhoz hasonlóan), illetve az útszakasz mindkét végére STOP tábla kihelyezését.  

 

Végrehajtásért felelős:  GAMESZ 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

 

 

2. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi beszámolójáról  

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

96/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi beszámolójáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- és 

szennyvízszolgáltatás 2019. évi beszámolóját. 
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3. A 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

központi munkaerőpiaci program keretében nyári diákmunka támogatásához pályázat 

benyújtására, forrás biztosítását. 

 

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

 

97/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

A központi munkaerőpiaci program keretében nyári diákmunka támogatásához pályázat 

benyújtására, forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a központi munkaerőpiaci program keretében pályázat 

nyújt be a 2020. évi nyári diákmunka támogatására 14 fő foglalkoztatásához. A támogatási 

igény becsült összege 1.986.334 Ft. 

A Képviselő-testület a program megvalósításához a Város 2020. évi költségvetéséből 210.000 

Ft saját forrást biztosít. 

 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető 

  Illés Péter irodavezető 

 

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

a 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosítását. 

 

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

98/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2020. évi nyári diákmunka keretében 30 fő 

foglalkoztatásához keret jelleggel 2.500.000 Ft-ot biztosít Jászfényszaru Város 2020 évi 

költségvetésének terhére. Abban az esetben, ha az Önkormányzat a központi foglalkoztatási 

programból támogatásban részesül a nyári diákfoglalkoztatáshoz, a jelen határozattal 

megállapított létszám és saját forrás felhasználhatósága a központi program keretében 

foglalkoztatott létszámmal, illetve annak megfelelő, 80.941 Ft/fő összeggel csökken. 
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Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető 

  Illés Péter irodavezető 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta személyes érintettség okán elmondta, hogy nem kíván részt venni 

a szavazásban, majd átadta az ülés levezetését Győri János alpolgármesternek. 

 

4. Előterjesztés Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester első félévi munkájának 

értékelésére 

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 

 

Győri János kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Győri János kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a javaslatot 

az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

99/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester jutalmazására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete döntött Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

részére bruttó 4 havi illetményének megfelelő jutalom megállapításáról a 2020. év első 

félévében végzett munkája elismeréseként. 

 

Végrehajtásért felelős:  Győri János alpolgármester 

Tamus Mária Pénzügyi osztályvezető 

 

Végrehajtásért felelős:  2020. június 30. 

Felelős:    Dr. Voller Erika jegyző 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester visszavette az ülés levezetését. 
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5. Egyebek 

 

 

Vezetők munkájának értékelésére és elismerésére 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja, hogy a Jászfényszaru Gondozási Központ igazgatója a 

veszélyhelyzetben nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként 1 havi jutalomra legyen 

jogosult, valamint a 2020. évi költségvetés céltartalékában elkülönített keret terhére a vezetők 

munkája értékelésre és elismerésre kerüljön juttatásuk 10%-os mértékének megfelelően. Kérte 

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

 

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

100/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat 

Vezetők munkájának értékelésére és elismerésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2020. évi 

költségvetés céltartalékában elkülönített keret terhére a vezetők munkája értékelésre és 

elismerésre kerüljön juttatásuk 10%-os mértékének megfelelően.  

A fentieken túl a Jászfényszaru Gondozási Központ igazgatója a veszélyhelyzetben nyújtott 

kiemelkedő munkája elismeréseként 1 havi jutalom juttatásra jogosult. 

 

Végrehajtásért felelős: Tamus Mária pénzügyi osztályvezető 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester  

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

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

14:45 órakor zárt ülést rendelt el. 

 

Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


