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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2020. augusztus 12. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Berényi Ferenc 

Győri János 

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 8 fővel határozatképes. Lovászné Török Magdolna jelezte távolmaradását a 

jelen ülésről. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Baranyi Anitát. Jegyzőkönyvet hitelesítőknek 

Győri János és Sándor Sándor urakat képviselőket javasolta. Kérte az észrevételeket, mivel nem 

volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

162/2020. (VIII. 12.) 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 Sándor Sándor képviselőket választották. 

 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke 

 

2. Előterjesztés az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 6/2020. (II. 28.) ÖR 

módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés a Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés ideiglenes vízvezeték költségének megtérítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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5. Előterjesztés Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 közötti időszakra. 

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 

 

6. Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Tájékoztató a horgászegyesület részére faház beszerzéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Egyebek 

 

 

ZÁRT  

 

1. Előterjesztés a Jászfényszaru, Szent István út 2/B. önkormányzati lakás szolgálati 

jelleggel történő bérbeadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

1. Előterjesztés a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

      3.   Otthonteremtési támogatás jóváhagyására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Egyebek 

 

 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke 

 

 

„Jászfényszaru külterület 083/97 hrsz.-on, szabványos mérőhely kialakítása 3 

x 63 Amper teljesítményre és a Trianoni Emlékhely mérőhelyre kötése (15m) 

földmunkával.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a fejlesztés további munkarésze 1 db. szabványos mérőhely 

kiépítése, ami az Önkormányzat feladata. A mérőhely szolgálja ki majd a Trianon Emlékhelyet 

és a 083/97 hrsz.-ú, értékesíthető önkormányzati területet. A mérőhely kiépítés beszerzésére az 

előterjesztésben szereplő vállalkozásokat javasolja a Közbeszerzési Bírálóbizottság: 

 

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

bocsájtotta a javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

163/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru külterület 083/97 hrsz.-on, szabványos mérőhely kialakítása 3 x 63 Amper 

teljesítményre és a Trianoni Emlékhely mérőhelyre kötése (15m) földmunkával.” tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru külterület 083/97 hrsz.-on, szabványos 

mérőhely kialakítása 3 x 63 Amper teljesítményre és a Trianoni Emlékhely mérőhelyre kötése 

(15m) földmunkával.” tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

Koczka Antal e.v. 5126 Jászfényszaru, Gyöngyvirág utca 5. 

Cseszkó Imre e.v. 5126 Jászfényszaru, Ifjúság utca 7. 

ASZLÁR Kft. 5126 Jászfényszaru, Wesselényi utca 28. 

 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs. 

Határidő:  2021.05.31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

„A Sertéstelepen (hrsz. Jászfényszaru 05/20) lévő, 1986-ban létesült K-

95 számú kút és víztorony ivóvíz célú hasznosításának vizsgálata” 

tárgyú beszerzésének 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Szakali János kérdése volt, hogy a kérdéses kút az önkormányzat tulajdona-e? 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta válaszában elmondta, hogy magánkézben van.  

 

Szakali János véleménye szerint azzal, hogy egy magánkézben lévő kút bevizsgálásra kerül 

értékemelő tevékenységet is eredményezhet.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta az elhangzott észrevételt nem tudja cáfolni.  

 

Zsámboki Sándor fontosnak tartja annak megállapítását, hogy a víz minősége milyen (iható, 

vagy sem), mert amennyiben rossz minőségű, úgy nem kellene beleberuházni. Megoldás lehet, 

ha ott fúrnak kutat (sportpálya végén) ahol engedéllyel rendelkeznek. Véleménye szerint az új 

kút tervezésére kell törekedni.  

 

Győri János elmondta, hogy valamelyik ülésen elhangzott az alállomás szükségességének 

kiépítése. Volt ezzel kapcsolatosan egy egyeztetés, amelyen Hornyák János is jelen volt és 

akkor javaslatként fogalmazódott meg, hogy készüljön egy szakvélemény az érintett kútról. 

Menet közben a kút tervezője benyújtotta a szolnoki vízügyi hatósághoz a terveket, mellyel 

kapcsolatosan a hatóság kifogást emelt kút helyszínére vonatkozóan. A városban több 200 

méteres kutak állnak rendelkezésre, mellyel kapcsolatosan az akkori fúrási eredmények 
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rendelkezésre is állnak.  A sertéstelepen található kút vízügyi eredményei a 80-es években 

készültek, vagyis felmerül az új laborvizsgálat szükségessége. A kút tervezője elmondta, hogy 

a vizsgálatnak semmi akadálya, de azt figyelembe kell venni, hogy közbeszerzés köteles eljárást 

igényel.   Elmondta, hogy attól elzárkóztak, hogy a kúthoz bármilyen formában hozzányúljanak 

tekintettel arra, hogy nem a miénk.   

 

Győriné dr. Czeglédi Márta szavazásra bocsájtotta a Sertéstelepen (hrsz. Jászfényszaru 

05/20) lévő, 1986-ban létesült K-95 számú kút és víztorony ivóvíz célú hasznosításának 

vizsgálatát. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

„A Sertéstelepen (hrsz. Jászfényszaru 05/20) lévő, 1986-ban létesült K-95 számú kút és 

víztorony ivóvíz célú hasznosításának vizsgálata” tárgyú beszerzésének elutasításáról  

Jászfényszaru Város Önkormányzata „A Sertéstelepen (hrsz. Jászfényszaru 05/20) lévő, 1986-

ban létesült K-95 számú kút ivóvíz célú hasznosításának vizsgálata” tárgyú beszerzését nem 

támogatta. 

 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs. 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

2. Előterjesztés az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 6/2020. (II. 28.) ÖR 

módosítására 

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 rendelet módosítási javaslatot és az előterjesztésnek megfelelően 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: 

 

15/2020. ( VIII.12. ) önkormányzati rendelete  

az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 



 5 / 11 

 
 

3. Előterjesztés a Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

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.  

 

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 határozatot hozta: 

 

165/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megújítja a Magyar Telekom Nyrt.-

vel a Jászfényszaru külterület 07/1 helyrajzi szám alatt található ingatlan 250 m2 alapterületű 

részére kötött bérleti szerződést a melléklet szerinti tartalommal meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére, valamint a 

bázisállomás létesítése tényének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése 

kezdeményezésére. 

 

 

4. Előterjesztés ideiglenes vízvezeték költségének megtérítésére 

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.  

 

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 határozatot hozta: 

 

166/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Ideiglenes vízvezeték költségének megtérítésére 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megtéríti az SRF EUROPE Kft. 

részére a Jászfényszaru belterület 2552 helyrajzi számú kivett helyi közút ingatlanon létesített 

ideiglenes vízvezeték kivitelezési költségét 7.595.260 Ft + 2.050.720.- forint ÁFA, összesen 

bruttó 9.645.980.- összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

részletszabályok egyeztetésére, és a megállapodás megkötésére. 
 

 

 

 



 6 / 11 

 
 

5. Előterjesztés Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 közötti időszakra. 

Előadó: Győri János Bertalan alpolgármester 

 

 

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.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

167/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város víziközművének 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terve elfogadásáról  
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászfényszaru Város 

víziközművének 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv TRV Zrt. által készített 

szennyvízre és ivóvízre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészét, a TRV Zrt. által készített 

ivóvízre vonatkozó beruházási tervrészt, és a Jászfényszaru Város Önkormányzat által készített 

szennyvízre vonatkozó beruházási tervrészt, továbbá a szükséges szolgáltatási díjat az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező, Jászfényszaru Város víziközművének 2021-2035. évekre 

vonatkozó gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

Határidő: 2020.09.30 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

 

6. Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

módosítására 

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.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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168/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

A Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár Jászfényszaru alapító okiratának 

módosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Petőfi Sándor 

Művelődési ház és könyvtár Jászfényszaru Alapító Okiratának módosítása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár Jászfényszaru alapító 

okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, hagyja jóvá. A 

Petőfi Sándor Művelődési ház és könyvtár Jászfényszaru módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető 

 

 

7. Tájékoztató a horgászegyesület részére faház beszerzéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az összehasonlítás alapján a szigetelt faházra 

érkezett ajánlat jelentősen több műszaki tartalmat tartalmaz, mint a szigeteletlen ajánlat. A 

Horgász Egyesület elnökével történt egyeztetés során felmerült kérdésekre – miszerint 

kihasználásra kerül-e a szigetelt épület, minden évszakban van-e aktív használat – Csaba János 

elmondta, hogy nagyon aktív az egyesület és amíg a régi épület állt, minden évszakban igen 

nagy volt a kihasználtság. Az elnök úr elmondta továbbá, hogy nagyon sok ambíció van a 

tagokban és szeretnék a környezetet is úgy alakítani, hogy a családok részére a kerti bútorok és 

játékelemek meglegyenek és a gyerekek is jól érezzék magukat. 

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

megtárgyalta a határozati javaslatot és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

169/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

a Jászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szigetelt faház épület építése 
Jászfényszaru Város Képviselő testülete az árajánlatok műszaki tartalmának vizsgálata alapján 

a Az IL-LA s.r.o. Magyarországi Fióktelepétől (2213 Monorierdő Szélső u. 24.) beérkezett 

5.572.125.- ft-os árajánlatot elfogadja a mellékelt műszaki tartalom alapján, melyre a 

387/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatban Jászfényszaru Város Önkormányzat által 

elfogadott  6.500.000.- forint rendelkezésre áll -  és egyben felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés megkötésére .  

 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítészeti iroda munkatársa 
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Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

                Dr. Voller Erika jegyző 

                

Határidő: 2020.08.15.  

 

 

8. Egyebek 

 

A Gamesz ételkiszállítással kapcsolatos tájékoztatásról 

 

 

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.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a tájékoztatóval kapcsolatosan. Mivel nem 

volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

170/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

A Gamesz ételkiszállítással kapcsolatos tájékoztatásról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a GAMESZ tájékoztatást az 

étel kiszállítással kapcsolatosan az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A Képviselő-testület javasolja, hogy a feladatellátáshoz szükséges intézkedéseket a GAMESZ 

megtegye. 

 

Végrehajtásért felelős: GAMESZ 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

                Dr. Voller Erika jegyző 

                

Határidő: folyamatos  

 

 

A Samsung Zrt. kérelméről 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az anyagot valamennyien megismerhették. Kérte 

az észrevételeket.  

 

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

a kérelmet és elfogadásra javasolja.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a kérelmet tudomásul vették, mely tájékoztatás 

szerint a Samsung Zrt. a kérelmében foglaltakat (telefonon történő tájékoztatásuk szerint) más 

megoldással kívánja biztosítani. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

171/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

A Samsung Zrt. kérelméről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete a Samsung Zrt. útkezelői hozzájárulás 

kérésével kapcsolatos megkeresését megtárgyalta.  

Tudomásul vette a kérelemmel kapcsolatos szóbeli kiegészítést, mely szerint a Samsung Zrt. a 

kérelmében foglaltakat telefonon történő tájékoztatásuk szerint más megoldással kívánja 

biztosítani. 

 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun 

című KEHOP-12.1-18-2018-00145 számú projekt vezetői 

összefoglalójáról 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

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

a vezetői összefoglalót és elfogadásra javasolja.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a tájékoztatóval kapcsolatosan. Mivel nem 

volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

172/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun című KEHOP-12.1-18-

2018-00145 számú projekt vezetői összefoglalójáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás Jászfényszarun című KEHOP-12.1-18-2018-00145 számú projekt vezetői 

összefoglalóját a kiküldött anyagnak megfelelően. 

 

 

A Donnert Vidámpark kérelmének elutasítására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 

nem javasolják a búcsú területének bérbeadását.  

 

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

megtárgyalta és elfogadásra javasolták.  

 

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

bocsájtotta a javaslatot. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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173/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

A Donnert Vidámpark kérelmének elutasítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete Donnert Richard  búcsú területének 

bérletére vonatkozó kérelmét megtárgyalta. A terület bérbeadását nem támogatta.   

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta Polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

A Napfény Óvoda igazgatója vezetői pótlékának mértékére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a nevelési-oktatási, valamint a többcélú 

köznevelési intézmény intézményvezetőjét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény – 

tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek – és tanulólétszáma alapján a 

pótlékalap 80%-ára jogosult Jászfényszaru esetében.  Kérte az észrevételeket a javaslattal 

kapcsolatosan.  

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatot, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 

javasol.   

 

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

 

174/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

A Napfény Óvoda igazgatója vezetői pótlékának mértékére 

Jászfényszaru Város Képviselő testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 

a Napfény óvoda igazgatójának vezetői pótlékát 2020. augusztus 1. napjától 146.160.- Ft 

összegben jóváhagyja, melyet 2020. évi költségvetésében biztosít. 

Jelen határozattal a 113/2020. (VII. 08.) számú határozatában megjelölt 100.000.- Ft vezetői 

pótlék hatályát veszíti. 

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi osztályvezető 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolta, hogy a megbízási díjak, tiszteletdíjak, és 

önkormányzati intézmények vezetői illetményének felülvizsgálatát a 2021. évi önkormányzati 

költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg történjenek meg. Kérte az észrevételeket a javaslattal 

a kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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175/2020. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat 

a 2021. évi önkormányzati költségvetés előkészítéséről  

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete jóváhagyta a megbízási díjak, 

tiszteletdíjak, és önkormányzati intézmények vezetői illetményének felülvizsgálatát a 2021. évi 

önkormányzati költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg. 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta Polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  2020.08.31. 
 

 

 

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           Sándor Sándor 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


