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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. július 22. /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: 

 

124/2020. (VII. 22.) 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 körforgalom CATV hálózat kiváltás tervezéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés a 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához biztosított forrás 

felhasználásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta 

 

4. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról szóló pályázat 
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elbírálására (helyben kerül kiosztásra) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

5. Előterjesztés a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottság elnöke megbízására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Egyebek 

 

ZÁRT  

 

1. Ingatlanügyek 

 

2. Javaslat a helyi kitüntetések adományozására 

  Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
 

 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú 

közbeszerzési eljárás I részének (útépítés) nyertes ajánlattevő 

kijelölésére 

 

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A Képviselő-testület névszerinti szavazás eredményeként: ( Szakali János igen, Berényi Ferenc 

igen, Tóth Norbert igen, Győri János igen, Győriné dr. Czeglédi Márta igen, Sándor Sándor 

igen, Zsámboki Sándor igen, Szabó László igen, Lovászné Török Magdolna igen,) 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

125/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás I 

részének (útépítés) nyertes ajánlattevő kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- testülete a „mini körforgalom kialakítása, 

útfelújítás, útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában a következő 

döntést hozta:  

 

A közbeszerzési eljárás első részének (útépítés) nyertese:     

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. 

 

Nettó átalányár: 

25 500 000 Ft 

 

többlet jótállás 36 hónapon felül (min 0 hó, max 24 hó): 24 hónap 
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Az M.1.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata 

hónapokban megadva (min 0 max 36 hónap): 37 

 

Az M.2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata 

hónapokban megadva (min 0 max 36 hónap): 48 

 

A Képviselő-testület elfogadja az Összegezés tervezetet, a beérkezett ajánlatok és azok 

érvényessége/érvénytelensége az összegezés szerint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

Végrehajtásért felelős:  Göndör Gábor közbeszerzési szakértő 

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:    szerződés szerint 

 

 

a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú 

közbeszerzési eljárás II részének (közvilágítás) nyertes 

ajánlattevő kijelölésére 

 

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A Képviselő-testület névszerinti szavazás eredményeként: ( Szakali János igen, Berényi Ferenc 

igen, Tóth Norbert igen, Győri János igen, Győriné dr. Czeglédi Márta igen, Sándor Sándor 

igen, Zsámboki Sándor igen, Szabó László igen, Lovászné Török Magdolna igen,) 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

126/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás II 

részének (közvilágítás) nyertes ajánlattevő kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- testülete a „mini körforgalom kialakítása, 

útfelújítás, útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában a következő 

döntést hozta:  

 

A közbeszerzési eljárás második részének (közvilágítás) nyertese:     

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. 

 

Nettó átalányár: 

26 995 000 Ft 

 

többlet jótállás 36 hónapon felül (min 0 hó, max 24 hó): 24 hónap 

 

Az M.2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata 

hónapokban megadva (min 0 max 36 hónap): 48 
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Az M.3.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata 

hónapokban megadva (min 0 max 36 hónap): 43 

 

A Képviselő-testület elfogadja az Összegezés tervezetet, a beérkezett ajánlatok és azok 

érvényessége/érvénytelensége az összegezés szerint. 

 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet a tervezői költségbecslés alapján nettó 17.788.167 HUF 

volt. A nettó 9.206.833 Ft a forrást biztosító pályázatban rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Végrehajtásért felelős:  Göndör Gábor közbeszerzési szakértő 

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:    szerződés szerint 
 

Jászfényszaru Szabadság. és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés 

kivitelező kiválasztásáról 

 

 

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

 

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

 

127/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Szabadság. és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés kivitelező 

kiválasztásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság, és Hunyadi János úti 

csapadékvíz elvezetés kivitelezésére az alábbi vállalkozásokat jelöli ki:  

 

Baktató Kft.  (5100 Jászberény, Csángó u. 5.) 

Geogép Kft. ( 5100 Jászberény, Réhely u. 39.) 

Atlasz-Contact Kft. (5137 Jászkisér Kittenberg ui 11.)  

 

Végrehajtásért felelős:  Tanczikó Attila projektiroda munkatársa 

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:   2020.07.31.  
 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján KEHOP-1.2.1-18-

2018-00145 projekthez alhonlap készítése és annak 

akadálymentesítése” beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére 

 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 

projekthez alhonlap készítése és annak akadálymentesítése” beszerzéshez ajánlattevők 

kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez alhonlap készítése és annak akadálymentesítése” 

beszerzéshez ajánlattevők az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

 

 Deákvár Consulting Kft. 1082 Budapest, Futó utca 26-28. I. em. 7. 

 Ballai Zsolt ev. 4400 Nyíregyháza, Alkotmány u. 12. 

 PC SUPPORT Kft. 5100 Jászberény, Páfrány u. 41. 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 

projektjében távolsági személyszállítás” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 
 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

129/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében 

távolsági személyszállítás” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Önkormányzata 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében távolsági személyszállítás” beszerzésre az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

 MOLTEAM Műszaki Tervező, Oktató és Szolgáltató KFT. 5100 Jászberény, Festő u. 

4., Molnár Péter 

 SOS Travel Kft. 2100 Gödöllő, Balaton utca 12. Hlavacska Csaba 

 DELFIN AUTÓ Kft. 5100 Jászberény, Ady Endre út 38. Balogh Zsolt  

 Kékesbusz Kft. 5126 Jászfényszaru, Albert E.-út 1. Skót Béla Gézáné  

 BORDÁS EURO TRANS Kft. (5123 Jászárokszállás, József Attila utca 14.) Bordás 

Pál 

 RICSI-TOURS Kft. ( 3012 Nagykökényes, Táncsics Mihály út 48.)   Balogh Richárd 

 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 
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Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 
 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 

projektjében média szolgáltatás” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

130/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében média 

szolgáltatás” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Önkormányzata 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében média szolgáltatás” beszerzésre az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

 TRIÓ-MÉDIA-JÁSZBERÉNY Kft. 5100 Jászberény, Bercsényi u. 5. 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 Régió Plusz Média Kft. 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 44.  

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 
 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 

projektjében catering szolgáltatás beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

131/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében 

catering szolgáltatás beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Önkormányzata 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében catering szolgáltatás” beszerzésre az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

 Jásteak Bt. 5100 Jászberény, Bajnok u 101. 
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 KATT-TOO Kft. 5100 Jászberény, Gerevich A. u. 48. 

 Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha 5125 Pusztamonostor, 

Szabadság u. 26. 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 

projektjében nyomtatvány és irodaszer szolgáltatás” beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére 

 

 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

 

132/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében 

nyomtatvány és irodaszer szolgáltatás” beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében távolsági 

személyszállítás” beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

 Boommedia Kft. 5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 19. 

 ARTANDER Kft. 5100 Jászberény, Jásztelki út 83. 

 Perlaki Reklám Kft. 5100 Jászberény, Kossuth L. u. 64. 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 
 

2. Előterjesztés a körforgalom CATV hálózat kiváltás tervezéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatot és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.  
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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: 

 

133/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

a körforgalom CATV hálózat kiváltás tervezéséről: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a körfogalom CATV hálózatának 

kiváltása tervezésével a PR Telecom Zrt - t (3533. Miskolc, Gózon Lajos u. 11.) megbízza, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg. A tervezésre 

költségvetésében 550.000,- Ft + Áfa (bruttó: 698.500,- Ft) összeget biztosít. 

 

 

Végrehajtásért felelős:  Tanczikó Attila projektiroda munkatársa 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:   2020. 07. 31. 

 

  

3. Előterjesztés a 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához biztosított forrás 

felhasználásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatot és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.  

 

Illés Péter elmondta, hogy az elmúlt időszakban a vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott a 

nyári diákmunkára. A júliusban indított foglalkoztatásban a központi programban 7 fő, az 

önkormányzati programban 12 főt vontunk be. 

Az augusztusi foglalkoztatásba eddig jelentkezők száma 18 fő, mely szám a következő két 

hétben növekedhet. Az idei diákmunka hatékonysága, hasznossága kifejezetten jó, ezért 

célszerű a lehetőség bővítése, amely azzal biztosítható, hogy a 98/2020.(VI.24.) 

képviselőtestületi határozattal biztosított 2.500.00 Ft felhasználhatóságának korlátozását 

megszüntetjük. Az így rendelkezésre álló 2.500.000 Ft forrásból a jelentkező diákok 

foglalkoztatását, a foglalkoztatáshoz, elsősorban festéshez szükséges anyagok beszerzését

Győriné dr. Czeglédi Márta 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: 
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134/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évi önkormányzati nyári diákmunkához biztosított forrás felhasználására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 98/2020.(VI.24.) képviselő-testületi 

határozattal biztosított 2.500.000 Ft felhasználhatóságára vonatkozó, a központi 

foglakoztatási programhoz kapcsolódó korlátozást megszünteti. 

A Képviselő-testület a 2020. évi nyári diákmunkát 2.500.000 Ft összegű forrás erejéig 

biztosítja, minimálbérnek megfelelő munkabérrel, napi 6 órás foglalkoztatással. 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 
  Tamus Mária osztályvezető 

 

4. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról szóló pályázat 

elbírálására (helyben kerül kiosztásra) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatot és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.  

 

Szilágyi László elmondta, hogy egy pályázat érkezett a Szécsényi Zoltán (5126. Jászfényszaru, 

Szabadság u. 11.). 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta Szécsényi Zoltán (5126. Jászfényszaru, Szabadság u. 

11.) részére 2020.08.01-től 2025.07.31.-ig bérbe adni, 1000,- Ft/m2/hó + Áfa bérletidíj 

valamint rezsiköltség ellenében. Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta 

a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

135/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

A Szabadság út 3. szám alatti üzlethelység bérbeadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Üzletház fentiekben meghatározott üzlethelyiségét 

Szécsényi Zoltán (5126. Jászfényszaru, Szabadság u. 11.) részére 2020.08.01-től 2025.07.31.-

ig bérbe adja, 1200,- Ft/m2/hó + Áfa bérletidíj valamint rezsiköltség ellenében. 

A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László hatósági ügyintéző 

   Tanczikó Attila műszaki ügyintéző 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 Zsámboki Sándor GAMESZ igazgató 

Határidő:  a Felhívás értelmében 
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5. Előterjesztés a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottság elnöke 

megbízására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 

felügyelőbizottság elnöke Tamus Józsefné bejelentette, hogy 2020. szeptember 30. napjáig 

tudja ellátni feladatát, azt követően lemond elnöki tisztségéről.  Prof. Emeritus Dr. Dobák 

Miklós felkérésünket elfogadta és 2020. október 1 napjától átveszi az elnöki posztot. Az elnök 

megbízatása a felügyelőbizottság többi tagjának megbízatása idejéig 2024. december 31. 

napjáig szól. Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a határozati 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

136/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottság elnöke megbízására 

 Jászfényszaru Város Képviselő-testülete, Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint 

alapító képviseletében a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottsági 

elnökének  megválasztja Dr. Dobák Miklóst (2040 Budaörs, Akácfa köz 10.), 2020. 

október 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra. A Képviselő-testület 

a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 125.000,- Ft/ év összegben határozza meg. 

 A Képviselő-testület felkéri, meghatalmazza Dr. Barazutti László ügyvédet (irodája: 

5100 Jászberény, Szabadság tér 2.), hogy a társaság alapító okiratában a Képviselő-

testület által elhatározott módosítást, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

hatálybalépéséből eredő szükségszerű változásokat vezesse át, az ennek megfelelő új 

egységes szerkezetű társasági szerződést készítse elő, és azt ellenjegyezze, valamint a 

cégbíróság előtt a változásokkal kapcsolatos eljárásban a Kft-t teljes jogkörrel 

képviselje. A Képviselő-testület felhatalmazza Győriné dr. Czeglédi Márta 

polgármestert, hogy az ennek megfelelően elkészítésre kerülő Kft. alapító okiratát az 

Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében eljárva írja alá.  

 

 

6. Egyebek 

 

Az 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 109. szám alatti ingatlan 

hasznosítására 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy lakossági észrevétele érkezett, többek között 

megfogalmazódik az a kérdés is, hogy az önkormányzat kíván-e parkolót létesíteni a főúton.  

 

Berényi Ferenc véleménye szerint fel kellene ajánlani megvételre a panaszosnak az érintett 

ingatlant. Elmondta, hogy tartózkodni fog a szavazáskor, mert ilyen alapon sehol nem lehetne 

parkolót létesíteni, pedig az elengedhetetlen közlekedésbiztonsági szempontból. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta, hogy a 2020 évi fejlesztési időszakban nincs napirenden parkoló létesítítési 

szándéka a tulajdonában álló 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 109. szám alatti ingatlanon.  

 

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

 

137/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

Az 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 109. szám alatti ingatlan hasznosítására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020 évi fejlesztési időszakban nincs napirenden 

parkoló létesítítése a tulajdonában álló 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 109. szám alatti 

ingatlanon.  

 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítészeti iroda munkatársa 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta Polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

Zsámboki Sándor véleménye szerint el kellene gondolkodni a telek ingatlan hasznosításokon.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy amennyiben érdeklődés van önkormányzati telek 

vásárlása iránt, úgy az építésügyi iroda segítséget és tájékoztatást nyújt.  

 

A 2020. évben az államalapítás ünnepe alkalmából tartandó rendezvényekkel kapcsolatosan 

elmondta, hogy a tűzijáték és a nagy koncert lemondását tartalmazza a határozat. Nagyon nehéz 

helyzetben vannak és egy ilyen rendezvény megtartása esetében nagyon nehéz teljes 

biztonsággal megállapítani a résztvevők számát.  

 

Lovászné Török Magdolna érti az intézkedést, de kérdésként fogalmazódik meg benne, hogy 

nem e kellene megvárni a kormányzati intézkedést, tekintettel arra, hogy a szerződések 

lemondása esetében a vis major helyzetre hivatkozhatnak.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az érintett szerződések megvizsgálásra kerültek 

és a lemondás nem ró kötbér fizetési terhet az önkormányzatra. Aggályosnak véli a kialakult 

helyzetben a rendezvények megtartását, és nem is tudja javasolni.  

 

Szabó László kérdése volt, hogy a fénytábor esetében hogy járjanak el, ami augusztus 10-től 

kezdődne. A Rimóczi kastély területén gyermekfoglakozásokat terveznek, de természetesen 

nem tudja megítélni, hogy mennyien vesznek részt rajta. Véleménye szerint a 

gyermekfoglalkoztatást meg kellene tartani, de termesztésen tudja, hogy nem ismert a központi 

intézkedés.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdése volt, hogy ki vállalja a felelősséget.  

 

Szabó László, ha szükséges vállalja a fellelőséget. 

 

Szakali János a felelősségvállalással kapcsolatosan azt fogalmazta meg, hogy probléma esetén 

a testületet és az önkormányzatot vonnák felelősségre.   
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Szabó László kérdése volt, hogy mit tesznek abban az esetben, ha az 500 fő alatti rendezvények 

tekintetében nem lesz korlátozás akkor mi lesz? 

 

Szakali János véleménye szerint teljesen indifferens a létszám, ha egy fertőzött is bekerül. 

Véleménye szerint nem kellene megtartani a rendezvényeket, mert lehet nagyon rossz 

kimenetele is. Kormányzati intézkedést hozhatnak, de a felelősség itt marad.  

 

Szabó László elmondta, hogy elfogadja az önkormányzati intézkedést, és ez kommunikálták is 

a szolgáltatók felé. A fénytábor esetében 50-60 jelentkező van jelen pillanatban.  

 

Zsámboki Sándor véleménye szerint a kormány rendelkezik a szükséges járványügyi, 

egészségügyi intézkedésekről, korlátozásokról Nem biztos, hogy a megfelelő megoldás az ettől 

való eltérés. Az nem kérdés, hogy az állami rendezvények tekintetében korlátozások 

kerülhetnek meghatározásra, hisz a híradások is ezt tükrözik. A kislétszámú rendezvények 

tekintetében nem véli megoldásnak a korlátozást a megfelelő óvintézkedésekkel együtt. Jelen 

pillanatban valamennyien kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, de arra ügyelnünk kell, hogy ne 

a félelmeink vezéreljék az intézkedéseinket. A jelenlegi intézkedések korrekt módon tarthatók.  

 

Szabó László felhívta a figyelmet a maszk nem megfelelő használatára. Nagyon sajnálja, ha a 

gyermekrendezvényeket el kell halasztani, de természetesen megérti.  

 

Lovászné Török Magdolna elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetbe került mint 

iskolaigazgató, hiszen itt a ballagási időszak. Nagyon fontos, hogy a félelem ne uralkodjon el. 

A jelenlegi intézkedések értelmében megengedett az 500 fő alatti rendezvények megtartása, 

amely rendelkezés okán senki nem vonható felelősségre.  

 

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

bocsájtotta, hogy a 2020. évben az államalapítás ünnepe alkalmából az önkormányzat nyilvános 

rendezvényt ne tartson. 

 

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

 

138/2020. (VII. 22.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évben az államalapítás ünnepe alkalmából tartandó rendezvényre 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évben az államalapítás ünnepe 

alkalmából az önkormányzat nyilvános rendezvényt nem tart. Az önkormányzati elismerést, 

kitüntetést elnyerő személyek részére az elismerést, illetve kitüntetést az önkormányzat 

zártkörű rendezvény keretein belül adja át. A Képviselő-testület felkéri szerveit, intézményeit, 

hogy a korábbiakban a nyilvános rendezvény megtartása érdekében kötött szerződéseiket 

szüntessék meg. 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta Polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy félelenben nem él, de szeretné, ha a településre 

nem gyűrűzne be a járvány. Kérte a további észrevételeket, bejelentéseket. Mivel nem volt, 

16:45 órakor zárt ülést rendelt el. 
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Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


