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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. július 30. /csütörtök/ 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: 

 

157/2020. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat 

a meghívóban szereplő napirendi pontokról, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő 

személyekről 

 

1. Előterjesztés az építményadóról szóló 21/2018. (XI.29.) számú rendelet módosításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Tájékoztató tárgyjutalomra érkezett javaslatokról  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

3. Egyebek 

 

ZÁRT  

1. Ingatlanügyek 
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1. Előterjesztés az építményadóról szóló 21/2018. (XI.29.) számú rendelet 

módosításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1. 

napjával az építményadó tárgyi hatályát kiterjesztette a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény szerinti reklámhordozóra, melyre vonatkozóan helyi rendeletünk övezeti 

besorolástól függetlenül 0.- Ft/m2 évi adómértéket tartalmazott. Magyarország 2021. évi 

központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a 2020. július 

15. napjától hatályon kívül helyezte a reklámhordozó utáni építményadót.  Az adónem 

megszűnése szükségessé teszi rendeletünk módosítását. 

 

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

bocsájtotta a rendelet módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

14/2020. (VII. 31.) ÖR 

az építményadóról szóló 21/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

a 2020. augusztus 19-20-ai Szent István napi ünnepséghez kapcsolódó 

rendezvények megtartásáról 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy jelen pillanatban a fény tábor előtt vagyunk, 

mellyel kapcsolatosan állást kellene foglalni. Szabó László tájékoztatatott, hogy 66 gyermek 

jelentkezett. A foglalkoztatás tekintetében a járványügyi szabályoknak megfelelően kívánnak 

eljárni, ami többek között azt is jelenti, hogy csoportbontásokban tesznek eleget a 

foglalkoztatásnak.  Kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta, hogy 

engedélyezik a Petőfi Sándor és Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében 2020. augusztus 

10-14 időszak között megrendezésre kerülő Fény Tábort a szervező intézmény 

felelősségvállalása, illetve a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. 

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

 

158/2020. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat 

Fény tábor megtartásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Petőfi Sándor és 

Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében 2020. augusztus 10-14 időszak között 

megrendezésre kerülő Fény Tábort a szervező intézmény felelősségvállalása, illetve a 

járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. 
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Szintén döntést kell hozni a Szent István napi ünnepség megtartásával kapcsolatosan is. 

Elmondta, hogy személy szerint nagyon óvatosan és körültekintően járna el, és reméli, hogy a 

szülők is így tesznek, amikor a különböző programokra jelentkeztetik gyermeküket. 

A tervek szerint a Fébe színpadon kerülne sor a kitüntetések átadására, melyet követően egy 

fogadásra kerül sor. A catering helye és biztosítása szintén elgondolkodtató, hiszen érintett 

benne a kitüntetett.  

 

Szabó László véleménye szerint a fogadásnak a kaszinó lenne a legjobb döntés, mert akkor a 

szolgáltatót is segítenénk, hiszen nem kellene kitelepülnie.  

 

Zsámboki Sándor megerősítést kért arra, hogy akkor a megnyitó a Fébe színpadon kerül 

megtartásra, és azt követően a fogadásra, melynek kezdését megelőzően a művészek 

rendezvénye is lemegy. 

 

Győri János arra hívta fel a figyelmet, hogy a művészek nem szoktak olyan nagy létszámban 

jelen lenni, hogy a két program összecsúszása gondot jelenthetne. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta fontosnak tartja, hogy a gyermek rendezvényekről beszéljenek. 

 

Szabó László elmondta, hogy 15:30 órától tervezik a zenepavilon környezetében a 

foglalkozások megtartását a járványügyi szabályok figyelembe vétele mellett 

csoportbontásokban. A programok között szerepelne Apacuka gyermek koncert, gólyalábasok, 

bohócok, arcfestés, hajfonás….stb.  Javasolja, hogy a gyermekfoglalkoztatás kerüljön 

megtartásra.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Zsámboki Sándor véleménye szerint, mivel a felnőtt műsorok nem kerülnek megtartásra, a 

lakosság nagyszámú jelenléte nem várható.  Véleménye szerint ennek okán meg is tartható.  

 

Tóth Norbert arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel nincs húzó rendezvény, így nem kell 

számítani nagy létszámú részvételre. Véleménye szerint az sem lenne jó, ha csinálnak valamit 

és érdeklődés nem mutatkozik.  

 

Szabó László elmondta, hogy valamennyi szolgáltatóval úgy egyeztetett, hogy a járványügyi 

helyzetre és intézkedésekre tekintettel lemondható lehessen.  

 

Győri János elmondta, hogy valamennyien abban bíznak, hogy szeptember 1-jén az iskola a 

megszokott munkarendben kezdheti meg tevékenységét. És amennyiben ez igy lesz ott nem 20-

30 gyermek lesz, hanem több száz. Véleménye szerint a vírusra hivatkozni nem logikus döntés, 

ha két hét múlva kezdődik az iskola.  

 

Lovászné Tökök Magdolna személyes véleménye szerint nem kellene elhalasztani a 

gyermekrendezvényeket. Jelen pillanatban nincs olyan központi szigorítás, amely nem tenné 

lehetővé. Az biztos, hogy a gyermekek vágynak a társaságra. A városi ünnepség megtartását 

szintén nem tartja aggályosnak. 

 

Tóth Norbert elmondta, hogy jó lenne, ha megtartásra kerülne, mert a gyermekek vágynak rá, 

de nagyon fontos, hogy a legmagasabb biztonsági intézkedések mellett. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, az elhangzott 

javaslatok alapján szavazásra bocsájtotta, hogy az 500 fő alatti nyílt rendezvények, illetve a 200 

fő alatti zárt rendezvények megtartását engedélyezi a szigorú járványügyi szabályok 

betartásával. 

 

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

 

159/2020. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat 

a 2020. augusztus 19-20-ai Szent István napi ünnepséghez kapcsolódó rendezvények 

megtartásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 500 fő alatti nyílt rendezvények, 

illetve a 200 fő alatti zárt rendezvények megtartását engedélyezi a szigorú járványügyi 

szabályok betartásával, valamint a rendezvényt szervezők felelősség vállalásával egyidejűleg. 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta, hogy a Tárgyjutalomra érkezett javaslatokkal 

kapcsolatosan. 

 

Győri János javasolja, hogy kerüljön napirendről levételre.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket a javaslattal kapcsolatosan. Mivel 

nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

160/2020. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat 

a Tárgyjutalomra érkezett javaslatokról szóló napirend levételéről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tárgyjutalomra érkezett 

javaslatokról szóló napirend levételét.  

 

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

az ülést bezárta.  

 

Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János           Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


