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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 üléséről 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2021. szeptember 8. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Szakali János 

Zsámboki Sándor 

Tóth Norbert 

 

  Dr. Voller Erika jegyző 

 

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

Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Lovászné Török Magdolna és Szabó László 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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2021. (IX.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. Jelentés az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés a 042/4 és a 059/21 hrsz. számú ingatlanok villamosításának támogatási 

kérelméről 

  Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés a Sport és Közbiztonsági Bizottság közbiztonságot és 

közlekedésbiztonságot erősítő javaslatairól 

Előadó: Szakali János Sport és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
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5. Előterjesztés az Otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés a sajátos nevelési igényű tanulók utazásának elősegítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

7. Előterjesztés a Jászfényszaru Város víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési terve elfogadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Előterjesztés bérlakás pályázat közzétételére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

9. Egyebek 

 

- Tájékoztató a Városi Bölcsőde hatósági ellenőrzéséről 

- Tájékoztató a vízmű –ágazati helyzetkép az önkormányzatok szemével 

- Tájékoztatás az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. megszűnéséről és az MVM 

Next egyetemes szolgáltató létrejöttét érintő változásokról 

 

ZÁRT  

 

1. Előterjesztés az Otthonteremtési támogatás iránti kérelmek elbírálására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés a Jászfényszaru külterület 053/11, 053/12 és 053/13. hrsz-ú ingatlanok 

értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés Jászfényszaru Dobó István u. 1443/58. hrsz. alatti ingatlan vételi szándékára 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Egyebek 

 
 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

 

Jászfényszaru fásítás 2021. program keretén belül növények beszerzésére 

ajánlattevők kijelölésére 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság 2021.09.07-ei ülésén a 

következő vállalkozások kijelölését javasolta: 
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EURO-TUX Kft.     2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 2. 

Barakk Stúdió Kft. (Oázis Kertészet) 5100 Jászberény, Nagykátai út 17.  

Kapital II. 90-98. Kft.    2211 Vasad, II. külterület 122. 

PAKANS Kft. (Gödöllői Kertészet)  2100 Gödöllő, Szabadság út 18/b. 

Juniperus Parkerdészet   6000 Kecskemét, Mártírok útja 88. 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

84/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru fásítás 2021. program keretén belül növények beszerzésére ajánlattevők 

kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fásítás Jászfényszaru 2021.” 

program keretében növények beszerzésére ajánlattevőként a következő vállalkozásokat jelöli 

ki: 

EURO-TUX Kft. 2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 2. 

Barakk Stúdió Kft. (Oázis Kertészet) 5100 Jászberény, Nagykátai út 17.  

Kapital II. 90-98. Kft. 2211 Vasad, II. külterület 122. 

Juniperus Parkerdészet 6000 Kecskemét, Mártírok útja 88. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy a 

Közbeszerzési Bírálóbizottáság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ajánlati árat adó 

ajánlattevőt nyertesként jelölje ki, a szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2021.10.10. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Urbán Csaba projektiroda munkatársa 

 

 

A „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme 

keretében „Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 

Jászfényszarun” pályázat benyújtására  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA (az előd 

Iparfejlesztési Közalapítvány rövidítése) Közhasznú Nonprofit Kft. által „”Tisztítsuk meg az 

Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme” felhívására 2021. szeptember 15-éig 

nyújtható be pályáztat önkormányzati tulajdonú területeken kialakult illegálisan lerakott, 

elhagyott hulladék felszámolására. Tekintettel arra, hogy az elmúlt két évben illegális 

hulladéklerakók felszámolására irányuló nagyszabású akció nem történt, indokolt a pályázat 

benyújtása, a program végrehajtása. 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

85/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében 

„Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása Jászfényszarun” pályázat 

benyújtására  

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 

2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében kiírt felhívásra „Illegálisan lerakott, elhagyott 

hulladék felszámolása Jászfényszarun” címmel. 

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék 

a pályázat benyújtásáról, a program megvalósításáról. 

 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba projektiroda munkatárs. 

 

Határidő:  2021.12.15. 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály, osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda, irodavezető 

 

 

A „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. 

üteme keretében „Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 

Jászfényszarun” program keretében hulladék összegyűjtése, 

lerakóhelyre szállítása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a

 Transz-Ker 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, 460/3 hrsz 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

86/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében 

„Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása Jászfényszarun” program keretében 

hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre szállítása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők 

kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben 

megvalósítandó I. üteme keretében „Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 



 5 / 12 

 
 

Jászfényszarun” program keretében hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre szállítása tárgyú 

beszerzés ajánlattevőiként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

 

 Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 3000 Hatvan, 

054/14. Hrsz., 

 F&Z DRAGON TEAM Kft. 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 3. 

 PAZSO CLEANING Kft. 5126 Jászfényszaru, Mátyás király út 31. 

 Transz-Ker 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, 460/3 hrsz. 

 

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a 

Közbeszerzési Bírálóbizottáság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ajánlati árat adó 

ajánlattevőt nyertesként jelölje ki, a szerződést kösse meg, a szükséges forrást biztosítsa a város 

2021. évi költségvetéséből. 

 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba projektiroda munkatárs 

Határidő:  2021.10.15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály, osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda, irodavezető 

 

 

2. Jelentés az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági 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 javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

87/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A 2021 évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának helyzetéről  

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2021. évi költségvetés I. 

félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Végrehajtásért felelős: Tamus Mária pénzügyi osztályvezető 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

 

Határidő:  folyamatos 
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3. Előterjesztés a 042/4 és a 059/21 hrsz. számú ingatlanok villamosításának támogatási 

kérelméről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013 – 2018 

– ig minden évben támogatta a tanyavillamosítást, összesen 90.431.140,- Ft értékben. A 

259/2019. (VIII.07.) határozatával a külterületi villamoshálózat fejlesztésének támogatását 2019. 

augusztus 07 – i nappal befejezettnek nyilvánította.  

 

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 javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

88/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

a 042/4 és a 059/21 helyrajzi számú ingatlanok villamosításának támogatási kérelméről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 042/4 és a 059/21 helyrajzi számú 

ingatlanok villamos hálózatának fejlesztését a 259/2019. (VIII.07.) határozatának megfelelően 

nem támogatja. 

 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester 

  Tanczikó Attila, pénzügyi, műszaki ügyintéző 

Határidő:  2021. 09. 30. 

 

 

4. Előterjesztés a Sport és Közbiztonsági Bizottság közbiztonságot és 

közlekedésbiztonságot erősítő javaslatairól 

Előadó: Szakali János Sport és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

 

Szakali János elmondta, hogy a Sport és Közbiztonsági Bizottság utolsó ülésen tárgyalta 

Jászfényszaru egyes területeinek közbiztonsági, köztisztasági, közlekedésbiztonsági és városképi 

felülvizsgálatát helyszíni bejárással egybekötve, amely az előterjesztés mellékletét képző 

tartalommal került jóváhagyásra.  

 

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a javaslatot 9. ponttal kiegészült az alábbiak 

szerint: A Jókai Mór utca – Kölcsey Ferenc utca kereszteződéséhez tükör kihelyezése indokolt 

az utcák beláthatósága érdekében, mely telepítéséhez első lépésben árajánlat beszerzése 

szükséges. Kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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89/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A Sport és Közbiztonsági Bizottság közbiztonságot és közlekedésbiztonságot erősítő 

javaslatairól 

Jászfényszaru Város Önkormányzata megtárgyalta a Sport és Közbiztonsági Bizottság 

közbiztonságot és közlekedésbiztonságot erősítő javaslatait, és az alábbi döntést hozza: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata, akként dönt, hogy: 

1. A Sóstó-dűlő út mindkét csatlakozási végét keresztirányú akusztikus burkolatjelekkel 

szükséges ellátni, melyhez első lépésben árajánlat beszerzése szükséges. 

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 

2. A Sóstó-dűlő út és 32-es főút találkozásánál a Sóstó-dűlő útról való kihajtás 

biztonságossá tétele érdekében a kilátást akadályozó fákat fel kell nyesni, a bokrokat meg 

kell ritkítani. 

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 

3. A Sóstó-dűlő út és 32-es főút találkozásánál lévő 4 irányú csomópont 

közlekedésbiztonsága érdekében szakemberrel meg kell vizsgáltatni az Önkormányzat 

beavatkozási lehetőségeit, mely következtében a 32-esre csatlakozó utakról 

biztonságosan ki lehet hajtani. Ehhez első lépésben illetékes szakembertől árajánlatot 

szükséges bekérni. 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila JKÖH Projektiroda munkatársa 

4. A Vörösmarty úton a játszótér elé a Vörösmarty 21. számmal határos oldalra, továbbá a 

Cigányzenész emlékmű elé fekvő rendőr telepítését tartja szükségesnek, melyhez első 

lépésben árajánlat beszerzése szükséges. 

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 

5. A Sóstó-dűlő út Vörösmarty-Vásárhelyi Pál utcák csatlakozásánál a dűlőúttal szembe 

kétirányú tükör kihelyezése szükséges, mely telepítéséhez első lépésben árajánlat 

beszerzése szükséges. 

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 

6. A Nagy iskolához, a bölcsődéhez, a Kis iskolához és az óvodához biztonsági öv 

bekötésére irányuló figyelemfelhívó táblák kirakását tartja szükségesnek, mely 

elkészítésére és gyártására árajánlatot szükséges beszerezni. 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba JKÖH Projektiroda munkatársa 

7. A Szent József Szabadidő Parkban lévő Közösségi Ház felújítására, vandálbiztos wc-vel 

való ellátására az Főépítészi iroda készítsen a felújítási műszaki leírását tartalmazó kiírást 

és költségvetést. 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit JKÖH Főépítészi iroda munkatársa 

8. A Szabadság úti útburkolati jelek újra festése szükséges. Ennek kezdeményezése 

érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Magyar Közút Zrt-vel, majd folyamatosan 

kontrollálni szükséges. 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila JKÖH Projektiroda munkatársa 

9. A Jókai Mór utca – Kölcsey Ferenc utca kereszteződéséhez tükör kihelyezése indokolt az 

utcák beláthatósága érdekében, mely telepítéséhez első lépésben árajánlat beszerzése 

szükséges. 

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 
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A meghatározott pontok tekintetében a szükséges árajánlatok, műszaki leírás és költségvetés 

elkészülte, beérkezése után forrás hozzárendelése érdekében szükséges újból képviselő-testület 

elé terjeszteni. 

 

Végrehajtásért felelős:  Zsámboki Sándor GAMESZ vezető 

Benke Judit JKÖH Főépítészi iroda munkatársa 

Tanczikó Attila JKÖH Projektiroda munkatársa 

Urbán Csaba JKÖH Projektiroda munkatársa 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Dr. Voller Erika jegyző 

 

Határidő:  folyamatos 

 

 

5. Előterjesztés az Otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az előterjesztés ismertetését.  

Sándor Mátyás elmondta, hogy a koronavírus világjárvány okán átmenetileg álláskeresővé vált 

személyek számára a rendelet teremtsen kedvezőbb feltételeket a következők szerint: 

 „a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal egyenértékűnek tekintsük a 2020-2021. évben 

folyósított álláskeresési járadék időtartamát” 

„Támogatás iránti kérelmet az a nagykorú Támogatott személy nyújthat be, aki a támogatással 

érintett ingatlan felett kizárólagosan rendelkezik. Ha a Támogatott személy házastársi, vagy 

bejegyzett élettársi jogviszonyban áll, úgy a kérelmet a házastárssal, vagy bejegyzett élettárssal 

közösen kell benyújtani. Támogatási iránti kérelmet az élettárssal közösen kell benyújtani, ha a 

kizárólagos rendelkezési jog az élettárssal közösen áll fenn a támogatással érintett ingatlanon. 

A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé 

válnak, e rendeletből fakadó kötelezettségeik és jogaik egyetemlegesek” 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági 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 rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

18/2021. (IX.08.) önkormányzati rendelete 

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

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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6. Előterjesztés a sajátos nevelési igényű tanulók utazásának elősegítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

90/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

a 2021/22-es tanévben a sajátos nevelési igényű iskoláskorú gyermekek szállításának 

támogatásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021/22-es tanévben a településen élő 

sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos jászberényi beutazása céljából az Önkormányzat a 

2021/22-es tanév vonatkozásában 2021. szeptember 1. naptól alkalmazzon 1 fő munkavállalót 6 

órában (Bruttó: 125.550.-Ft/hó) megbízási szerződés keretében gépkocsi vezetői tevékenységre.  

A szállítási térítési díj mértéke 18 év alatti tanuló esetében 15.000.-Ft/hó (napi 750.-Ft), 18 év 

feletti tanuló gyermek esetében 25.000.-Ft/hó (napi 1.250.-Ft).  

A térítési díj megfizetését az adott hónap 10. napjáig kell teljesíteni, annak elmaradása a 

szállításból történő kizárást vonja maga után. A térítési díj mértéke független az igénybevétel 

napjaitól, míg a jogszabály alapján elrendelt iskolai szünetek és digitális oktatás idejére 

időarányosan kerül elszámolásra. 

 

Határidő:    azonnali 

Végrehajtásért felelős:  GAMESZ,  

Pénzügyi Csoport, 

Kovácsné Pető Katalin 

 

7. Előterjesztés a Jászfényszaru Város víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési terve elfogadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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91/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve 

elfogadásáról  
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászfényszaru Város 

víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő-fejlesztési tervét szennyvíz és ivóvíz 

vonatkozásában is, mind a felújítási és pótlási, mind pedig a beruházási tervrész tekintetében. 

A szükséges 15.000 Ft szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 

biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező, Jászfényszaru Város víziközművének 2022-2036. évekre 

vonatkozó gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok és felhatalmazások aláírására. 

 

Határidő: 2021.09.09 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

 

 

 

8. Előterjesztés bérlakás pályázat közzétételére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  

Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

92/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 5126 Jászfényszaru, Arany János út 23. szám alatti 

ingatlan bérletére 

 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete ügy dönt, hogy: 

1. az Önkormányzat a mellékelt felhívást teszi közzé, melyben az 5126 Jászfényszaru, 

Arany János út 23. szám alatti ingatlan bérletére igényt tartók részére lehetőséget biztosít 

igényük bejelentésére, 

2. felhatalmazza az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottságot, 

hogy a megadott értékelési szempontok alapján beérkezett pályázatokat értékelje, és a 

nyertes ajánlattevőre a Képviselő-testület részére tegyen javaslatot. 

 

Felelős: Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság, Anyakönyvvezető 

Határidő: 2021. október 29. 
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9. Egyebek 

- Tájékoztató a Városi Bölcsőde hatósági ellenőrzéséről 

- Tájékoztató a vízmű –ágazati helyzetkép az önkormányzatok szemével 

- Tájékoztatás az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. megszűnéséről és az MVM 

Next egyetemes szolgáltató létrejöttét érintő változásokról 

 

Jászfényszaru  Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a kiosztott előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

93/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru  Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete  

- Jászfényszaru Roma Nemzetiség Önkormányzata szakmai út program megvalósításának 

költségeit 179.000 Ft összeggel támogatja 

- hozzájárulását adja, hogy a 2021. szeptember hóra tervezett „búcsúi családi nap, sport és 

kulturális nap” programra (110/2021.(III.17.) polgármesteri határozattal jóváhagyott 

300.000 Ft támogatási összeget a 2021. július 17-én megvalósított „családi nap, újra 

együtt” program kiadásainak fedezésére felhasználhassa 

- hozzájárulását adja, hogy a 2021. július hóra saját szervezésükben tervezett táboroztatás 

költségeihez a (110/2021.(III.17.) polgármesteri határozattal jóváhagyott 350.000 Ft-ot a 

napközis tábor, Fény tábor és Biblia tábor résztvevőinek kifizetett részvételi költségek 

fedezetére felhasználhassa. 
 

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által szervezett szakmai program 

támogatására  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a kiosztott előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

94/2021. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által szervezett szakmai program 

támogatására  

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által 

szervezett közzösségépítő szakmai program megvalósítására 180.000 Forint forrást biztosít a 

2021. évi költségvetés terhére.  
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további bejelentéseket. Mivel nem volt, 16:30 órakor zárt 

ülést rendelt el. 

Kmf. 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

 

      Győri János          Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


