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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 üléséről 

 

Helyszín:  Jászfényszaru Város Önkormányzat, Tanácsterem 

Időpont:  2021. szeptember 29. /szerda/ 15:00 óra 

 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Lovászné Török Magdolna 

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 8 fővel határozatképes. 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 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2021. (IX.29.) 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. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés Gondozási Központ részére előirányzat biztosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés „Városi Klímastratégia Jászfényszaru” dokumentum jóváhagyásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2021. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. féléi 

gazdálkodásának beszámolójáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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5. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2021. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. féléi 

gazdálkodásának beszámolójáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés a „Közétkeztetésre és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt 

található étterem üzemeltetőjének kiválasztására” tárgyú pályázatra érkezett ajánlatok 

elbírálására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Előterjesztés a Rimóczi kastély bérleti díjának felülvizsgálatára és bérbeadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

8. Egyebek 

 

 

Zárt  

 

1. Ingatlanügyek 
 

 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte Nagy Gábor IUSTA Temetkezési Szolgáltató 

ügyvezetőjét, valamint az Egyházközösségi Képviselő-testület megjelent tagjait. Elmondta, hogy 

a Bizottság helyszíni bejárása kapcsán számos észrevételt tett. 

Nagy Gábor köszöntötte a jelenlevőket. Köszönettel veszi a meghívást, mert ez a fejlődés útját 

eredményezi. Ismertette a Jászfényszarui halálesetek számát 2018. évben 80 fő; 2019. évben 92 

fő; 2020. évben 75 fő; 2021. évben 77 fő volt. A koporsós temetésekhez képest a hamvasztásos 

temetések aránya 60-65%.  

A hulladékszállítás tekintetében jelentős változást jelent, hogy jásztelki Regio-Kom Kft. 

Telephely helyett a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság hatvani hulladékudvarába kerül elszállításra. Az 

elmúlt évhez képest szállítási alkalmak kerültek meghatározásra a kiskonténerek ürítése 

tekintetében. Ez a változás költséghatékonyságot eredményezett. Kéri a kérdések feltételét. 

Szakali János elmondta, hogy a bejárás kapcsán felmerült a térkő között feltörő gaz, a temető 

bekerítése.  

Berényi Ferenc elmondta, hogy azt szokták mondani, hogy ha látni akarod, hogy mennyire 

tisztelik a település múltját, akkor nézd meg a temetőjét.  Sajnos igaz, hogy a temető felosztása 
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oly mértékben besűrítésre került, hogy ez által a szertartás során a végső nyughelyre való szállítás 

időnként talán kegyeletsértő is. Meg kell vizsgálni, hogy ezen esetleg lehetne-e változtatni, úgy 

hogy az ott nyugvók parcellái ne sérüljenek. Természetesen ezt a szomorú tényt meg kell érteni, 

mert erre máskülönben nincs lehetőség. Véleménye szerint a jelenlegi 4 fős alkalmazotti létszám 

nem elegendő, különösen, ha azt vesszük figyelembe, hogy sok esetben a sírok között kell vinni 

a koporsót.  

Fontosnak tartja, hogy a tulajdonosi szemléletnek megfelelően történjenek az anyagi 

támogatások felhasználásai. A temetőn belül található mellékhelyiség tisztántartására és 

rendbetételére szintén nagy szükség lenne. A felső temető fáit gondozottnak éli, de az alsó 

temetőét meg kellene metszeni. Javasolja, hogy a sírhelyek megváltásával kapcsolatosan 

határozottabban járjanak el.  

Lovászné Török Magdolna egyet ért az eddig elhangzottakkal, nagyon fontos lenne, hogy méltó 

módon kerüljön bekerítésre. Nem tudja, hogy pontosan az egyházhoz, vagy a szolgáltatóhoz 

tartozik az alsó temető ravatalozó épülete, de sajnos elmondható, hogy méltatlan ahogy kinéz a 

tisztaságát, küllemét és felszereltségét tekintve.  Korábbiakban felmerült már az urna fal 

kialakítása, amelyre véleménye szerint egyre nagyobb igény lenne. Véleménye szerint erre 

lehetőséget kellene biztosítani, hiszen nem mindenki akar síremléket csináltatni. A felső 

temetőben szintén megoldást kellene arra találni, hogy a jelenlegi nyitott ravatali helyszín 

környezetbe illően lefedésre kerüljön.  

Tóth Norbert fontosnak tartaná, ha a gyermektemető kitisztásának, rendbetételének a kérdése 

tisztázódna.  

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a zsidó temető kérdése ugyanilyen fontos, és 

nagyon körültekintően kell eljárni. Az alsó temető ravatalozó kérdésével kapcsolatosan nem 

tudja, hogy a meglévőt milyen invesztícióval lehetne felújítani, vagy újra lenne-e szükség. 

Természetesen egyet ért azzal, hogy a felújítás és eszközök cseréje szükséges. A kerítés 

kérdésével kapcsolatosan elmondta, hogy olyan formában kellene kialakítani, hogy zöld 

növénnyel befuttatásra kerülhessen.  

Nagy Gábor vannak olyan kérdések, amelyre nincs jogosultsága válaszolni, hiszen csak 

üzemeltető. Elmondta, hogy a mellékhelyiség kérdése sajnos a térség valamennyi temetőjében 

probléma. Ezek egész nap nincsenek nyitva, mert a temetésen kívül csak rongálják, és nem 

rendeltetésszerűen használják.  

A ravatalozó takarításával minden bizonnyal vannak problémák. Az állapotát tekintve 

igyekeznek felújítani és változtatni, de az épület szerkezete rendkívül rossz állapotban van. 

Elmondható, hogy a környező települések is most kezdték el felújítani a ravatalozókat, és ebben 

mint üzemeltető részt is vettek. Természetesen amennyiben a városnak ilyen szándéka van, 

számíthatnak az üzemeltetői partnerségre.  

A Jászság 19 temetőit tekintve Jászfényszarun a felső temető az ahol nem tudnak csak 

„méltatlanul” temetni. Ők próbáltak utána nézni, hogy a sírok között hogy tudnának kialakítani 

utat a parcellák megközelíthetősége érdekében, de ennek első fontos kérdése, hogy az „útban” 
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érintett hozzátartozók ebbe beleegyezzenek, és sajnos vannak olyan sírok, akiknek már nincs is 

hozzátartozójuk. 

 A jogszabály szerint minimum 4 fő szükséges a koporsós temetés elvégzéséhez, és 

Jászfényszaru az ahová 5-6 fő szükséges tekintettel arra, hogy nagyon nehéz a sírok között 

közlekedni. A kerítéssel kapcsolatosan elmondta, hogy számára is fontos a temető értékeinek 

megtartása.  

A jogszabály előírja, hogy a temetőt körbe kell keríteni, és amennyiben az épített, úgy zöld 

növényzettel kell takarni. A Járási Hivatal ezt kettő évente ellenőrzi, vagyis erre az idei évben 

fog sor kerülni.  

A gyermektemető az egyik évben kitisztításra került. A zsidó temető ténye, számára itt nem 

ismert, mivel a zsidó közösség szokta üzemeltetni.   

Az urnafal kérdése felmerült, akkor árajánlatok kerültek bekérésre, amely olyan magas összeggel 

bírt, hogy kénytelenek lettek volna olyan magas urnabérlési díjat megállapítani (60 eFt felett volt 

10 évre), amely átgondolásra sarkalt mindenkit. A sírhely váltás ez esetben minimum 10 évre 

kell hogy szóljon. 

 A fák metszése véleménye szerint megtörtént, de ezt meg fogja tekinteni a mai napon.   

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdése volt, milyen százalékos részt tudna vállani üzemeltetőként 

a ravatalozó felújítási összköltségéből.  

Nagy Gábor válaszában elmondta, hogy nem tudnak össz beruházási költséghez viszonyítva 

segíteni, de 2.000.000 Ft-tal tudják támogatni. 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdése, hogy a körbekerítés költségeit vállalják? 

Nagy Gábor válaszában elmondta, hogy nem tudják vállani, hiszem nem tulajdonos, hanem 

üzemeltető. 

Győriné dr. Czeglédi Márta abban az esetben, ha az kerül meghatározásra, hogy kitűzésre 

kerül, akkor a létrehozásban tudnának e közreműködni. 

Nagy Gábor válaszában elmondta, hogy anyagi támogatásban nem, de fizikai munkában igen.  

Kollár Csaba kérdése volt, hogy a temető kataszterhez tudnának-e hozzáférést biztosítani, mert 

ha igen akkor segítségre lehetnének az adatfrissítésben, mert jelen pillanatban nem hiteles 

információkat (pl. sírmegváltás) tartalmaz. Az urna fal kérdésével kapcsolatosan elmondta, hogy 

bár erre nem kapott felhatalmazást, de a plébános úrnak más elképzelése van. Véleménye szerint 

megoldás lehetne urna sírhelyek kialakítása.  

Nagy Gábor véleménye szerint eddig is volt lehetőség az egyedi sírhelyeik kialakítására.  

dr. Farkas Kristóf Vince véleménye szerint urna sírhelyes temetkezésre igény van.   
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Zsámboki Sándor nagyon sok mindenről beszéltek, de egy lényeges kérdés az is, hogy meg 

lehet-e oldani, hogy a temetőnek nyitva tartása legyen, illetve a temetőn belül kialakított utak 

esetében az autó bejárás meggátolására kialakított sorompót használni kellene. A temetőben 

felmerülő fejújításokkal kapcsolatosan valóban elmondható, hogy nem vagyunk tulajdonosok, 

sem üzembetartók, ám mégis csak meg kell oldani, és gondoskodni szükséges róla.  

Nagy Gábor véleménye szerint nincs akadálya az urnasírhely kialakításának. Ez a város nagyon 

sokat fejlődött az elmúlt időszakban és véleménye szerint időszerűé válik a ravatalozó felújítása. 

A felső temető ravatal területének kialakítása nagyon nehéz feladat lesz, hiszen a bejáratban és 

fák között helyezkedik el.  

Győriné dr. Czeglédi Márta arra is felhívta a figyelmet, hogy új sírkő, vagy a régi lecserélésekor 

keletkező hulladék elszállítása történjen meg a kivitelező által, mert sajnos az tapasztalható, hogy 

a temetőbe depózzák. 

Győri Bertalan arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső temetőben kialakításra kerültek új 

temetkezési helyek, de a mostani kiosztás sem tükrözi azt a feloszlási módot, ami 

megkönnyítené, vagy méltóbbá tehetné a végső nyughelyre való elhelyezést. Javasolja, hogy már 

most hívják fel rá a figyelmet, hogy utat képezhessenek.  

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

tájékoztatást és észrevételeket.  

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

 

109/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

a temető üzemeltetéséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, a temető üzemeltetéséről 

szóló szóbeli tájékoztatást.  

 

 

2. Előterjesztés Gondozási Központ részére előirányzat biztosítására 

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 rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

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

 

110/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Gondozási Központ részére előirányzat biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ részére 350.000 
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Ft előirányzatot biztosít az iskolai védőnői szolgálat lap-top és nyomtató beszerzésére. 

 

Felelős: Kiss Jánosné igazgató 

 

3. Előterjesztés „Városi Klímastratégia Jászfényszaru” dokumentum jóváhagyásáról 

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 rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

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

 

111/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

„Városi Klímastratégia Jászfényszaru” dokumentum jóváhagyására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Városi Klímastratégia Jászfényszaru” dokumentumot 

jóváhagyja. 

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

a klímastratégia végrehajtásáról. 

 

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  dr. Sándor Mátyás osztályvezető, jogi és hatósági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

 

 

4. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2021. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. féléi 

gazdálkodásának beszámolójáról 

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 rendelet módosítására tett javaslatot. 
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A képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

költségvetése I-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. félévi gazdálkodásának 

beszámolójáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Társulás 2021. évi I-II. negyedévi 

költségvetésének módosítását e határozat 1. sz. melléklete alapján, valamint a 2021. 1. félévi 

gazdálkodásról szóló beszámolóját e határozat 2. sz. melléklete alapján elfogadja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja 

 

Határidő: 2021. október 1. (vagy a megismételt taggyűlés) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

 

5. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2021. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. féléi 

gazdálkodásának beszámolójáról 

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 rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

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

 

113/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

költségvetése I-II. negyedévi módosításáról és a 2021. I. félévi gazdálkodásának 

beszámolójáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 

Társulási Tanácsülésen vagy a megismételt ülésén igennel szavaz a Társulás 2021. I-II. 

negyedévi módosításának és gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról jelen határozat 1. 

számú melléklete szerinti részletezett tartalommal. 

A Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.06.30. fordulónappal történő módosítását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Működési célú kiadásokon belül: 

1. választott tisztségviselők juttatásai, járulékai: ·2.541.000 Ft 
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2. bankköltségre: + 40.000 Ft 

3. 2020. évről áthúzódó fizetendő áfa: +1.450.000 Ft 

4. általános tartalékba: + 1.051.000 Ft. 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jászfényszaru Város 

polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen 

határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

Határidő: 2021. október 1. (vagy a megismételt ülés dátuma) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

 

6. Előterjesztés a „Közétkeztetésre és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt 

található étterem üzemeltetőjének kiválasztására” tárgyú pályázatra érkezett 

ajánlatok elbírálására 

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 és azt a javalatot fogalmazta meg, hogy az étterem üzemeltetőjének kiválasztását 

későbbi időpontban tűzi napirendre. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy szeretné, ha a pályázó a következő ülésen 

személyesen is megjelenne annak érdekében, hogy az esetleges kérdéseiket feltehessék.  Kérte a 

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

 

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

 

114/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Közétkeztetésre és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem 

üzemeltetőjének kiválasztására” tárgyú pályázatról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Közétkeztetésre és az 

5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem üzemeltetőjének 

kiválasztására” tárgyú pályázatot.  

Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, hogy a Közétkeztetésre és az 

5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem üzemeltetőjének 

kiválasztását későbbi időpontban tűzi napirendre. 

 

 

7. Előterjesztés a Rimóczi kastély bérleti díjának felülvizsgálatára és bérbeadására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a bizottsági észrevételeket.  



 9 / 9 

 
 

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 

Rimóczi kastély bérleti díjának felülvizsgálatára tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

115/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

A Rimóczi kastély bérleti díjának felülvizsgálatára 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Rimóczi kastély bérleti díját a 2021. 

évtől kezdődően oktatások, tréningek esetén a következő összegekben határozza meg: 

- termenként egész napra: nettó 24.000,- forint/nap, 

- termenként megkezdett óránként: nettó 3.000,- forint/óra. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

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

Rimóczi kastély bérbeadására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

116/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

A Rimóczi kastély bérbeadására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete bérbe adja a 2021/22-es tanévre a Samsung Electronics 

Magyar Zrt. részére képzések lebonyolítására a tulajdonában álló Rimóczi kastély alagsori 

tanműhelyét a 115/2021. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozatban foglalt bérleti díjak 

alkalmazása mellett. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2021. 10. 04. 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további bejelentéseket. Mivel nem volt, 17:00 órakor zárt 

ülést rendelt el. 

Kmf. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta      dr. Voller Erika 

  polgármester                                                                                    jegyző 

    

 

 

 

      Győri János          Berényi Ferenc 

       Jkv. hitelesítő                Jkv. hitelesítő 


