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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 üléséről 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2021. augusztus 25. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Szabó László 

Tóth Norbert 

 

  Dr. Voller Erika jegyző 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Lovászné Török Magdolna, Szakali János és 

Zsámboki Sándor képviselő jelezte távolmaradását a jelen ülésről. Jegyzőkönyvvezetőnek 

javasolta Baranyi Anitát. Jegyzőkönyvet hitelesítőknek Győri János és Berényi Ferenc urakat. 

Kérte az észrevételeket, mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2021. (VIII. 25.) 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 Szent –Györgyi Albert emlékérem elkészíttetésére, megrendelésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés a Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának 

megállapítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés a 2021. évi önkormányzati nyári diákmunka létszámának növelésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

5. Pályázat közzétételére, és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út. 1. szám alatt található 

étterem üzemeltetőjének kiválasztására 
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Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásának 

meghosszabbításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

7. Egyebek 

 

 

ZÁRT  

 

1. Előterjesztés a Jászfényszaru, Gyöngyvirág u. 1. (911/76 hrsz.) ingatlanra bejegyzett 

beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2.  Egyebek 
 

 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

„TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával 

való ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás döntéséről 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Göndör Gábor az eljárás folyamatban annak megfelelően érkeznek a kérdések és az eljárási 

rendel való észrevételek. Előírásra került a műszaki vezető, és az egyik ajánlatevő a tervek 

áttanulmányozását követően jelezte, hogy az átemelők ellenőrzéséhez gépész műszaki vezető 

szükséges. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan több egyeztetésen is túl vannak és az a javaslat, 

hogy a felhívás módosítása helyett kerüljön indoklás nélkül visszavonásra, mert jelentős 

alkalmassági feltételként került megjelölésre.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy Közbeszerzési Bíráló Bizottság a javalatot megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja.  

 

Győri János Bertalan kérdése hogy ez a visszahívás mennyire tolja el a kivitelezést. 

 

Göndör Gábor véleménye szerint nem okoz csúszást, ha mégis akkor csak pár napról lehet szó.   

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket az elhangzott javaslattal kapcsolatosan. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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69/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

„TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való 

ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” nyílt közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívás visszaonásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat képiselő-testülete a 2/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület 

közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 Dr. Voller Erika jegyző 

 

 

Göndör Gábor javasolta, a közbeszerzési terv aktualizálását javasolja a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési terv aktualizálásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő testülete a 47/2021. (I.27.) sz. határozat alapján 

elfogadott közbeszerzési terv aktualizálását hagyja jóvá a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 Dr. Voller Erika jegyző 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta  szavazásra bocsájtotta a  „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt 

„5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték 

építése” nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület közműinfrastruktúrával való 

ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” nyílt közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt „5,2 ha terület 

közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében „szennyvízvezeték építése” 

fejlesztés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 Dr. Voller Erika jegyző 
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Előterjesztés a Jászfényszaru, Galga híd felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a legjobb ajánlatot, 32.200.080,- Ft + Áfa a Keller Plusz Kft. 

(3564. Hernádnémeti, külterület 058/7 hrsz1.) adta. 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

a Jászfényszaru, Galga híd felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászfényszaru, Galga híd felújításával 

a Keller Plusz Kft - t (3564. Hernádnémeti, külterület 058/7 hrsz1.), mint a legjobb ajánlatot tevőt 

megbízza. A kivitelezésre költségvetésében 32.200.080,- Ft + Áfa (bruttó: 42.164.102,- Ft) 

biztosít. 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta 

  Tanczikó Attila 

Határidő:  2021. 09. 30. 

 

Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 05/215) 

engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek 

beszerzése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére. 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy 

 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 05/215) engedélyes és kiviteli 

terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzés nyertes 

ajánlattevőjének kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 

05/215) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzés” 
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tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként az EPLY Kft. 5000 Szolnok. Vízpart krt. 62. 

vállalkozást jelöli ki, az ajánlatában megjelölt nettó 1.450.000 Ft, 

Áfa 391.500 Ft, bruttó 1.841.500 Ft figyelembe vételével. 

 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila projektiroda munkatárs 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

 

2. Előterjesztés Szent –Györgyi Albert emlékérem elkészíttetésére, megrendelésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Szent –Györgyi Albert emlékérem elkészíttetésére, megrendelésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent-Györgyi Albert 

emlékérem verőtőkéjének elkészítését, illetve 200 db emlékérem megrendelését a szegedi 

ÉremVerde Kft-től, melyre keret jelleggel 1.200.000.- Ft-ot 2021. évi költségvetésében biztosít. 

 

Végrehajtásért felelős:  Andréné Marton Éva titkárságvezető   

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

3. Előterjesztés a Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának 

megállapítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának megállapítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete Donnert Richard kérelmét 

támogatva jóváhagyja a búcsú területének bérletét 2021. évben is és a vállalkozó részére 

200.000.- Ft, azaz (.kettőszázezer forint) bérleti díjat állapít meg a rendezvény bérleti díjaként. 

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

 

Határidő: azonnal  
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

4. Előterjesztés a 2021. évi önkormányzati nyári diákmunka létszámának növelésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A 2021. évi önkormányzati nyári diákmunka létszámának növelésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2021. évi önkormányzati nyári diákmunka megvalósítása 

érdekében Jászfényszaru Város Polgármesterének 143/2021.(IV.21.) határozata szerinti 30 fős 

létszámot 54 főre módosítja a fent hivatkozott határozatban rögzített, keret jelleggel 

meghatározott 4.700.000 Ft önkormányzati, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal által hatósági szerződésekben biztosított 3.766.500 

Ft, összesen 8.466.500 Ft forrás felhasználásával. 

A fedezet a korábbi döntésnek megfelelően rendelkezésre áll. Jelen előterjesztés kizárólagosan a 

létszámemelést hagyja jóvá. 

 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető 
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5. Pályázat közzétételére, és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út. 1. szám alatt található 

étterem üzemeltetőjének kiválasztására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

bocsájtotta az INNOVEN Vendéglátó Kft.-vel kötött szerződések meghosszabbítására tett 

javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

az INNOVEN Vendéglátó Kft.-vel kötött szerződések meghosszabbítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata az INNOVEN Vendéglátó Kft.-vel kötött közétkeztetési 

és bérleti-üzemeltetési szerződéseket 2021. 10.31. napjáig egyebekben változatlan feltételek 

mellett meghosszabbítja. 

 

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

Pályázat közzétételére közétkeztetésre, és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt 

található étterem üzemeltetőjének kiválasztására 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Pályázat közzétételére közétkeztetésre, és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám 

alatt található étterem üzemeltetőjének kiválasztására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata közétkeztető szolgáltató, és az 5126 Jászfényszaru, 

Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem üzemeltetőjének kiválasztására a mellékelt 

pályázati felhívást teszi közzé. 

 

 

 

 

6. Előterjesztés a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásának 

meghosszabbításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Szabadság út 3. szám alatti üzlethelység bérbeadásának hosszabbításáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete F&Z DRAGON TEAM Kft. (székhely: 5126 Jászfényszaru, 

Szabadság u. 3., adószáma: 27994207-2-16, képviseletében eljár: Fülöp Roland ügyvezető) gazdálkodó 

szervezettel fennálló bérleti szerződést változatlan feltételek mellett 2022.08.31-ig 

meghosszabbítja. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbítására. 

 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László hatósági ügyintéző 

   Tanczikó Attila műszaki ügyintéző 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 Zsámboki Sándor GAMESZ igazgató 

Határidő: a Felhívás értelmében 

 

 

 

 

7. Egyebek 
 

 

Testvérkapcsolatok erősítése érdekében fordítás költségének biztosítására 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2021. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Testvérkapcsolatok erősítése érdekében fordítás költségének biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.- Ft összeget hagyott jóvá a 

34/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat alapján, melyet a 2021. évi költségvetés terhére 

megemel bruttó 380.000 Ft összegre. 

 

Végrehajtásért felelős: Tamus Mária pénzügyi osztályvezető 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  folyamatos 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további 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 


