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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. július 8. /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: 

 

103/2020. (VII. 08.) 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 Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019. (II.27.) sz. rendeletének módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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3. Beszámoló a 2019. évi költségvetés teljesítéséről 

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására  

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

5. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Javaslat a 2020/2021. tanévben induló óvodai, napközis csoportok számára, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározására  

      Előadó: Intézményvezető 

 

7. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Előterjesztés a köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 

létesítéséről szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

9. Előterjesztés a köz szolgálatáért kitüntető díj állapításáról és adományozásáról szóló 

7/1996. (V.28) önkormányzati rendelet módosítására (korábbiakban kiküldött anyag) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

10. Előterjesztés a Jászfényszarui Napfény Óvoda Intézménye óvodavezető megbízására 

(korábbiakban kiküldött anyag) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

11. Egyebek 

 

 

 

ZÁRT  

 

1. Előterjesztés a GAMESZ Intézmény intézményvezetői megbízására (korábbiakban 

kiküldött anyag) 

 

2. Otthonteremtési támogatás jóváhagyására 

 

3. Egyebek 
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1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

 

A „2020. évi szúnyogirtás Jászfényszaru város közigazgatási területén” 

beszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztására, forrás biztosítására.  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a „2020. évi szúnyogirtás Jászfényszaru város közigazgatási 

területén” tárgyú beszerzést a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2020.07.07-ei ülésén megvizsgálta 

és a beérkezett árajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a RETOX Kft. (5100 Jászberény, 

Kossuth út 90.) vállalkozást javasolja az ajánlatban megjelölt nettó 1.900 Ft/ha 

figyelembevételével. 

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

bocsájtotta. 

 

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

 

104/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A „2020. évi szúnyogirtás Jászfényszaru város közigazgatási területén” beszerzés nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztására, forrás biztosítására.  

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „2020. évi szúnyogírtás Jászfényszaru város közigazgatási 

területén” beszerzés nyertes ajánlattevőjének a Pretox Kártevőirtó Kft. 

(5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 90.) vállalkozást jelöli ki az ajánlatában megjelölt 

nettó 1.900 Ft/ha figyelembevételével. 

A Képviselő-testület a szolgáltatás igénybevételét szükség szerint, de maximum 

3 alkalom és alkalmanként maximum 420 ha területnagyság mértékben határozza meg, melyhez 

keret jelleggel a város 2020. évi költségvetéséből 3.040.380 Ft forrást biztosít. 

Végrehajtásért felelős: Ördög János közterületfelügyelő 

 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

 

Régi Kaszinó Étterembe hűtőkamra beszerzésére nyertes ajánlattevő 

kijelöléséről  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 
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Dr. Voller Erika elmondta, hogy a  Régi Kaszinó Étterem bérlője Vágó Tibor azzal a kéréssel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy szükséges lenne az étterembe 3 db hűtőkamra beépítésére, 

mely a nagyobb rendezvények lebonyolításánál nagy segítséget jelentene.  Az ajánlattételi 

felhívás megküldését az előterjesztés tartalmazza. 

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

bocsájtotta. 

 

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

 

105/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Régi Kaszinó Étterembe hűtőkamra beszerzésére nyertes ajánlattevő kijelöléséről  

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Régi Kaszinó Étterembe hűtőkamra beszerzésére” 

nyertes ajánlattevőként a Hűtőépítő Kft.-t (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.) jelöli ki az 

ajánlatában szereplő bruttó 8.313.420 Ft figyelembevételével, melyet 2020. évi 

költségvetésében biztosít. 

Végrehajtásért felelős: Andréné Marton Éva irodavezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 
 

 

MedMax orvosi szoftver beszerzésére 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy Dr. Elon Judit a házi orvosi feladatainak ellátásához az általa 

egyébként használt MedMax szoftver beszerzését kérte Önkormányzatunktól. Kéréséhez csatolta 

a szolgáltató árajánlatát, amely alapján a Hivatal informatikusa elkészítette az előterjesztés 

mellékletét képező, költségek egyszerű bemutatására alkalmas kimutatást, mely alapján a szoftver 

ára bruttó egyszeri költségként 322.000 Ft/praxis, a két praxisra összesen bruttó 644.000 Ft, a havi 

díja pedig praxisonként 34.000 Ft, a két praxisra összesen 68.000 Ft.  

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

bocsájtotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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106/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

MedMax orvosi szoftver beszerzésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata két házi orvosi körzet részére MedMax orvosi szoftvert 

vásárol. 

A Képviselő-testület a Város 2020. évi költségvetéséből a szoftver beszerzésére 

644.000 Ft-ot, a havi használati díjára 68.000 Ft-ot biztosít. 

 

Végrehajtásért felelős: Réz Bertold informatikus 

 

Határidő:  2020. július 15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető 

 

 

Jászfényszaru Szegfű u. 9. szám (2434. hrsz.) alatti lakóépület 

állagmegóvási munkáira 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket. 

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

megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy GAMESZ egyeztetve a BEDARÉ HUNGARY 

Kft.-vel, vizsgálja meg a gazdaságos felújítás lehetőségét. 

 

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

bocsájtottra a javaslatot.  

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

 

107/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Szegfű u. 9. szám (2434. hrsz.) alatti lakóépület állagmegóvási 

munkáira 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Szegfű u. 9. szám alatti ingatlanon 

állagmegóvási munkáinak elvégzésére elfogadja a BEDARÉ HUNGARY Kft. (1063 

Budapest Szinyei M.P. u. 10. ) árajánlatát, a lakóépület vonatkozásában bruttó 

3.053.399.- forint, a kerítés építés esetében a 753.311.- ft összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a GAMESZ igazgatóját, hogy a feladatellátás 

költségeinek csökkentése érdekében tárgyalásokat folytasson a vállalkozóval.  

 

A képviselő-testület és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a 

vállalkozóval.   
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Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítészeti iroda munkatársa 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő: 2020.07.15.  

 

 

 

2. Előterjesztés Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019. (II.27.) sz. rendeletének módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítására tett javaslatot.  

 

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

bocsájtotta.  

 

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

 

9/2020. (VII. 09.) ÖR 

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak 

megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

3. Beszámoló a 2019. évi költségvetés teljesítéséről 

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítására tett javaslatot.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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10/2020. (VII. 09.) ÖR 

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

4. Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására  

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítására tett javaslatot.  

 

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

bocsájtotta.  

 

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

 

11/2020. (VII. 09.) ÖR 

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak 

megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

5. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 

Eladó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

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

 

108/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

pénzügyi egyensúlyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi 

helyzetéről készített tájékoztatót a mellékelt táblázatok alapján elfogadja. 
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6. Javaslat a 2020/2021. tanévben induló óvodai, napközis csoportok számára, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározására  

      Előadó: Intézményvezető 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

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

 

109/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

a 2020/2021. nevelési évben induló óvodai, napközis csoportok számáról, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszarui Napfény Óvoda óvodai csoportjainak 

számát és a csoportok létszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdés d) pontja, valamint 25. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja e határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

Felelős:  Ácsné Csontos Mária 

 

 

7. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

Szilágyi László elmondta, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 

Jászfényszaru Szabadság út 3. szám alatt található Üzletház II. számú üzlethelységből a bérlő 

kiköltözött. Ezt követően a helységek felújításra kerültek újra bérbe adhatók. Több érdeklődő 

is jelezte bérlői szándékát. Javasolt hasznosítás céljából a pályázat meghirdetése.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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110/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A Szabadság út 3. szám alatti üzlethelység bérbeadásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiek alapján a mellékelt 

tartalommal a pályázati felhívást és a hozzátartozó értékelési szempontokat elfogadja. 

  

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László hatósági ügyintéző 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Zsámboki Sándor GAMESZ igazgató 

Határidő:  a Felhívás értelmében 

 

Sándor Sándor távozott az ülésről, így a képviselők száma 8 főre változott. 

 

8. Előterjesztés a köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a 

parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a rendelet módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

12/2020. (VII. 09.) ÖR 

A köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 

12/2004 (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

9. Előterjesztés a köz szolgálatáért kitüntető díj állapításáról és adományozásáról szóló 

7/1996. (V.28) önkormányzati rendelet módosítására (korábbiakban kiküldött 

anyag) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a kitüntetettek körének kibővítését javaslom az 

alábbiak szerint: „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” emlékérem a település közéletében hosszú 

időn át végzett, kiemelkedő munkáért adományozható. A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” 
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kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 7/1996. (V. 28.) önkormányzati rendelet úgy 

szabályozza, hogy az jogosult a díjat megkapni, aki köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban 

áll/állt, mely leszűkíti a kitüntetésben részesíthetők körét, holott olyan személyek is érdemesültek 

lehetnek erre a díjra, akik nem fenti jogviszonyban állók. 

 

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

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a rendelet módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  
 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

13/2020. (VII. 09.) ÖR 

A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló  

7/1996. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

10. Előterjesztés a Jászfényszarui Napfény Óvoda Intézménye óvodavezető megbízására 

(korábbiakban kiküldött anyag) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta szeretettel köszöntötte a pályázót. Nagyra értékelendő, hogy a 

mai ülésen a leköszönő vezető is jelen van a mai ülésen. Kérdésként fogalmazta meg, hogy 

kívánja e kiegészíteni pályázatát.  

 

Klippánné Jáger Melinda köszöntötte a megjelent képviselőket, kollégákat. Elmondta, hogy 

a nevelő testületükben nagyon fontos a közösségépítése annak érdekében, hogy hatékonyan 

tudjanak dolgozni.  A szülői elvárások egyre nagyobbak, amelynek igyekeznek megfelelni a 

szakmai fejlődés mellett. 

 

Lovászné Török Magdolna elmondta, hogy a hétfői napon részt vettek a nevelőtestületi 

ülésen. A pályázat véleményezését nem írja elő jogszabály, de nagyon fontosnak tartották 

megtisztelve ezzel az óvoda közösségét, illetve a pályázót.  Elhangzott, hogy szeretnék, hogy 

egységesen kerülnének megvalósításra az óvodai programok, szorgalmazásra kerüljenek az 

egész napos óvodai részvételek minél nagyobb létszámban. A Bizottság tagjai a pályázatot 

megismerték, és megállapították, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelel. A nevel 

testület és a Bizottság is támogatja a pályázót.  

 

Szakali János elmondta, hogy közelről látja az óvoda működését és az egyik leg fontosabb 

feladatnak tartja, hogy szeressék a gyerekeket. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a helyettes 

személyében gondolkodott-e már.  
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Klippáné Jáger Melinda elmondta, hogy megválasztása esetén nem kíván változást eszközölni 

a helyettes személyében.  

 

Szakali János örömmel hallja, mert véleménye szerint az átmeneti időszakban és a kialakult 

vírushelyzetben precízen és megfontoltan járt el a jelenlegi helyettes, melynek kapcsán ezúton 

is köszöni munkáját.   

 

Ácsné Csontos Mária megköszönte helyettese munkáját, de elmondta, hogy számára nagyon 

sokat jelent, hogy ez a szakmaiság az intézmény falain kívül is láthatóvá vált.   

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta a titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló 

Bizottság létrehozását javasolta Berényi Ferenc, Szakali János és Tóth Norbert személyében. 

Megkérdezte, hogy vállalják-e a jelölést.  

 

A javasolt személyek egybehangzóan vállalták a jelöltetést. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta további észrevételek hiányában szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot. 

 

111/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

a titkos szavazás bonyolításához szavazatszámláló Bizottság létrehozására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazás bonyolítására 

Szavazatszámláló Bizottságot választott az alábbiak szerint: 

 

Berényi Ferenc elnök 

Szakali János tag 

Tóth Norbert tag 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta a titkos szavazás elrendelését. Kérte az észrevételeket. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

112/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

az Óvodavezető választásához szükséges titkos szavazásának elrendeléséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy az Óvodavezető 

választás megválasztására titkos szavazással kerüljön sor. 

 

 

A szavazatszámláló Bizottság a munkáját megkezdte, a szavazóurnát megtekintette és lezárta, 

majd a szavazólapok kiosztásra kerültek. 

 

A titkos szavazás elkezdődött. 

 

A szavazás lezárását követően 5 perc technikai szünet következett. 

 

A technikai szünet befejeződött. 
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Berényi Ferenc a szavazatszámláló bizottság elnökeként elmondta, hogy, kiosztásra került 8 

db szavazólap, melyből 8 db érvényes, érvénytelen nem volt, a leadott igen szavazatok száma 

8 db. Bejelentette, hogy a képviselő-testület Klippánné Jáger Melindát megválasztotta a 

Jászfényszarui Napfény Óvoda óvodavezetőjének. 

 

 

113/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszarui Napfény Óvodai Intézménye óvodavezető megbízására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(a továbbiakban: Nkt.) 83. § 2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján 

a Jászfényszarui Napfény Óvoda Intézménye óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett 

pályázatra beérkező pályázat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően,  

 

Klippánné Jáger Melinda pályázót 2020. augusztus 1. napjától határozott időre 2025. 

július 31-ig – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – megbízza a Jászfényszaru Város 

Óvodai Intézménye óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve óvodavezetői 

feladatok ellátásával.  

 

Az óvodavezető illetménye:  

- garantált illetménye 237.510.- Ft 

- vezetői pótléka 100.000.- Ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízással összefüggő 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2020. augusztus 1. 

Felelős: Polgármester 
 

Klippánné Jáger Melinda megköszönte a bizalmat, igyekszik a feladatot a legjobb tudása 

szerint ellátni. 

 

 

11. Egyebek 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy Jászfényszaru településen 2020. július 31-én lejár 

a két háziorvosi praxis helyettesítésének vonatkozó szerződés. Az egészségügyi alapellátás 

további biztosítása érdekében lefolytatott egyeztetés alapján javaslom a helyettesítési 

kötelezettségünket 2020. augusztus 1-től határozatlan időre kötendő feladatellátási szerződéssel 
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biztosítani Dr. Zsólyomi Krisztina és Dr. Elor Judit orvosok közreműködésével a mellékelten 

csatolt rendelési időt tartalmazó táblázat szerint. Kérte az észrevételeket Mivel nem volt, 

szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

114/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Megüresedett háziorvosi praxisok helyettesítésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete ellátandó feladata Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

foglalt szerint:  

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

Fentiek értelmében Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

megüresedett két háziorvosi praxis Dr. Zsólyomi Krisztina, és Dr. Elor Judit – által történő 

ellátását 2020. augusztus 1-jétől 15.000.- Ft/óradíj ellenében a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján, a mellékelten csatolt táblázat alapján. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi háziorvosi ellátás érdekében, hogy 

a feladatellátási szerződést az orvosokkal határozatlan időre 6 hónapos felmondási idővel kösse 

meg és a működési engedély iránti kérelem, valamint a finanszírozási szerződés érdekében a 

Jegyző útján eljárjon. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 
 

 

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

16:00 órakor zárt ülést rendelt el. 

 

Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


