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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  2022. május 25 /szerda/ 15:00 óra 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Lovászné Török Magdolna 

Tóth Norbert 

Szabó László 

Szakali János 

Zsámboki Sándor 

 

  Dr. Voller Erika jegyző 

Dr. Sándor Mátyás Hatósági és jogi osztályvezető 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a jelenlevőket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Baranyi Anitát. 

Jegyzőkönyvet hitelesítőknek Győri János és Berényi Ferenc urakat. A meghívóban szereplő 

napirendi pontokkal kapcsolatosan kérte az észrevételeket, mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2022. (V. 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 János és Berényi Ferenc képviselőket választották. 

1. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tájékoztatója, 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámoló jóváhagyása.  

Előadó: Versegi László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezető  

 

2. Beszámoló Jászfényszaru Ipari Centrum Kft stratégiai terve 2021 évi végrehajtásáról, 

2022. évi feladatokról 

Előadó: Versegi László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezető  

 

3. Előterjesztés a Jászfényszarui Napfény Óvoda kérelmére 

Előadó: Jáger Melinda intézményvezető 

 

4. Előterjesztés a 2022. évi önkormányzati nyári diákmunkaprogram megvalósításáról, 

forrás biztosításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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5. Üzlethelyiség bérleti jogának értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés kapacitás feltételes értékesítésére kiírt pályázat nyertes ajánlattevőinek 

kihirdetésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Előterjesztés az 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 83. szám alatti ingatlan 

értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2022.05.31-i ülésének anyagairól 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

9. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2022.05.31-i ülésének anyagairól 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

10. Előterjesztés a Jászfényszaru 083/98. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás földvédelmi 

járulék kifizetésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

11. Egyebek 

 

 

ZÁRT 

 

1. Előterjesztés Bán Klaudia védőnő részére albérleti díj hozzájárulás megállapítására. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés Mayer Mónika bérleti jogviszonyának meghosszabbítása  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés Prima Szabina bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Előterjesztés Banya Krisztina bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

5. Előterjesztés Szentesi Annamária bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés a felajánlott Jászfényszaru Vasút tanya 43. sz., 083/3. hrsz-ú ingatlanra 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Előterjesztés a felajánlott Jászfényszaru Akácfa utca 85/2. hrsz-ú telek ingatlanra    

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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Győriné dr. Czeglédi Márta a napirendi pontok tárgyalását megelőzően átadta a szót Horváth 

István és Radics Tibor lakosoknak, akik lehetőséget kértek a képviselő-testületi ülésen történő 

észrevételeik megtételére.  

Radics Tibor köszöntötte a jelenlevőket, majd elmondta, hogy a város keleti részén jelentős 

problémának látják a romos, életeszélyes épületeket, mellyel kapcsolatosan szükséges lenne az 

érintett lakosok felszólítása. A közterületek, udvarok tisztántartása, a gazdátlan kutyák falkába 

tömörülése szintén jelentős gondot okoz. Zavarja az ott élők nyugalmát a betelepült roma 

családok viselkedése. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a közterületfelügyeletet és a 

hatóságot, hogy sűrűbb legyen a jelenlét. Elmondta, hogy a képviselőkkel többször egyeztetett 

a problémákat illetően, és szeretnék, ha ebben változás lenne. Higgyék el, hogy azon a területen 

is vannak olyan emberek, aki tisztességesen és tisztán szeretnének élni. Fontosnak tartotta 

elmondani, hogy a Búzavirág utcába van egy más településről betelepült család, akik tudomása 

szerint engedély nélküli építkezésbe kezdtek, a területeket önkényesen foglalják autó 

értékesítés céljából.  

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az érintett városrész kérdésével folyamatosan 

foglalkozik az önkormányzat.  

Radics Tibor véleménye szerint a közterületfelügyelet hatékonyan tudna fellépni az érintett 

felvetésekben.  

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdésként fogalmazta meg, hogy a közterületfelügyelőkkel 

tudna-e együttműködni segítve a probléma megoldását?  

Radics Tibor válaszában elmondta, hogy ilyen formában nem tudnak együttműködést ajánlani, 

hiszen fenyegetésnek vannak kitéve. Vannak olyan családok, akik azért jöttek ide, mert a 

korábbi lakhelyükön nem kívánatos lakosok voltak, és véleménye szerint itt is azt kellene tenni.  

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a kitiltásra vonatkozó jogi állásfoglalást.  

Dr. Sándor Mátyás elmondta, hogy a közrendi bizottság többször foglakozott az említett 

problémák kérdéskörével. A kitiltás egy mellékbüntetés, amelyet a bíróság szabhat ki jogerős 

ítélettel, tehát az önkormányzat nem rendelkezik erre vonatkozóan hatáskörrel.   

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdésként fogalmazta meg, akkor miben látják az érintett család 

beilleszkedésének és viselkedési normáinak megváltoztatását.  

Radics Tibor elmondta, hogy utána jártak a kérdésnek és véleménye szerint szankciókat 

kellene alkalmazni a környezetük rendbe tartása érdekében.  

Győriné dr. Czeglédi Márta arról tájékoztatta, hogy az érintett városrész tisztántartására az 

önkormányzat 10 Ft-os nagyságrenddel járult hozzá az elmúlt időszakban. 

Radics Tibor látja és köszöni az önkormányzat segítségét.  
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Horváth István köszöntötte a jelenlevőket, majd elmondta, hogy az érintett Búzavirág utcában 

élők kitessékelésével kapcsolatos jogi tanácsot köszönik, bár ezzel ők is tisztában voltak, de azt 

is látni kell, hogy ezek a személyek a korábbi lakhelyükön nem kívánatosan, míg itt igen. 

Viselkedésük agresszív és a helyi emberek békére vágynak, véleménye szerint hatékonyban 

kellene eljárni. A bevándoroltakkal kapcsolatosan elmondta, hogy a helyi fiatalokkal 

keverednek és az itteni fiatalok felveszik ezt a viselkedést. A lakosok nem mernek szólni. 

Véleménye szerint el van hanyagolva a keleti városrész.  

A másik nagy probléma, amely a városrészt érinti az „alsó temető” állapota. Személyesen ment 

el megtekinteni és elszomorítja, és nagyon sajnálja, hogy egy önkormányzati képviselővel sem 

találkozott sem most, sem máskor. Számos településen arra törekednek, hogy a temetőben rend, 

tisztaság, biztonság legyen. Szemrevételezése során megállapította, hogy ezek egyike sem áll 

fent. A kerítés állapota statikailag elfogadhatatlan 210 m hosszan az egyik, még 66 m hosszan 

a másik oldal. Az árkok síremlék maradványokkal vannak tele, ami veszélyes az ott lakókra. A 

tegnapi napon kettő kerítésoszlopot is kidöntött a temetőbe, pedig csak rátámaszkodott. A 

temető nem rendelkezik megfelelő mennyiségű szeméttárolóval, melynek köszönhetően 

mindenhol szemét van. Úgy gondolja, hogy megérdemli, hogy a temető szép bejárattal és 

kamerával kerüljön ellátásra, tekintettel arra, hogy gyakori a rongálás és lopás. Kéri, hogy az 

önkormányzat szemrevételezze a temető állaptát.  

Győriné dr. Czeglédi Márta az elhangzott észrevétellel kapcsolatosan elmondta, hogy az 

önkormányzat minden évben több milliós nagyságrendbe támogatja a temető fenntartását, 

mindezt úgy, hogy egyházi fenntartásban működik. A temető állapotával kapcsolatosan teljes 

mértékű ismerettel rendelkeznek és bizonyára azt is észrevették, hogy új járda került 

kialakításra a stációk felújítása mellett.  A temetkezési vállalattal tárgyaltak annak érdekében, 

hogy a kerítés kerüljön felújításra.  

Ördög János elmondta, hogy az elmúlt három napban, három kóbor kutya került befogásra, a 

gazos ingatlanok tekintetében 14 felszólítás került kiküldésre. A Búzavirág utcában érintett 

család ellen feljelentésre került sor, mivel az önkormányzati ingatlanra hordta a veszélyes 

hulladékot. Annak ellenére, hogy ez nem kerül nyilvánosságra folyamatosan jelen vannak a 

város ezen részén is, és megteszik az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. 

Tóth Norbert kéri, hogy amennyiben látják a temetőnél szemetelőket, úgy jelezzék azt annak 

érdekében, hogy tetten érhessék.  

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

jelenlétet.  

 

1. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tájékoztatója, 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámoló jóváhagyása.  

Előadó: Versegi László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezető  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság az anyagot megtárgyalta 

és elfogadásra javasolja. Kérte az észrevételeket. 
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Berényi Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság az 

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Versegi László ismertette a kiosztott anyagot.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tájékoztatója, 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámolója elfogadásárról 
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 

2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyja az adózott eredmény 139.882.000,-Ft, 

azaz: Egyszázharminckilencmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer forint eredménytartalékba 

történő helyezésével. 

  

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 118.599.000,-

Ft-ot, azaz: Egyszáztizennyolcmillió-ötszázkilencvenkilencezer forintot a Jászfényszaru Ipari 

Centrum Kft. lekötött tartalékba helyezett, amelyet az elkövetkező négy évben fog felhasználni 

beruházásokhoz. 

  

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 

2021. évi mérlegbeszámolóját elfogadja az alábbiak szerint: 

Mérleg eszköz forrás egyező főösszege: 3.132.134,- ezer Ft 

Adózott eredmény: 139.882,- ezer Ft 

Osztalék jóváhagyott összege: 0 Ft 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Versegi László ügyvezető 

 

 

2. Beszámoló Jászfényszaru Ipari Centrum Kft stratégiai terve 2021 évi végrehajtásáról, 

2022. évi feladatokról 

Előadó: Versegi László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezető  

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság az anyagot megtárgyalta 

és elfogadásra javasolja. Kérte az észrevételeket. 

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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105/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2021-ben végzett tevékenységéről, a 2022. január 1- óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru Ipari 

Centrum Kft. 2021-ben végzett tevékenységéről, a 2022. január 1- óta eltelt időszak 

legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Versegi László ügyvezető 

 

 

3. Előterjesztés a Jászfényszarui Napfény Óvoda kérelmére 

Előadó: Jáger Melinda intézményvezető 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és javasolja, hogy  a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlatokat kérjen 

be a Jászfényszaru Napfény Óvoda teraszainak befedésére vonatkozóan.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszarui Napfény Óvoda teraszok befedésére vonatkozó ajánlatok bekéréséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság ajánlatokat kérjen be a Jászfényszaru Napfény Óvoda teraszainak befedésére 

vonatkozóan.  

 

 

4. Előterjesztés a 2022. évi önkormányzati nyári diákmunkaprogram megvalósításáról, 

forrás biztosításáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A 2022. évi önkormányzati nyári diákmunkaprogram megvalósítására, forrás 

biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2022. évi nyári diákmunka program megvalósításához 

5.500.000 Ft forrást biztosít a város 2022. évi költségvetésének terhére. 



7 / 20 
 

A nyári diákmunka keretében két turnusban legalább 30 fő foglalkoztatását kell megvalósítani.  

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

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály pályázatot hirdet nyári diákmunka megvalósítására, a pályázatot nyújtsa be és 

amennyiben a pályázat benyújtásához saját forrás szükséges, úgy azt a jelen határozatban 

meghatározott forrásból biztosítsa. 

 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

 

5. Üzlethelyiség bérleti jogának értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

  

108/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Üzlethelyiség bérleti jogának értékesítésére 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal pályázati felhívást hagy jóvá 

az 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 3. szám alatti ingatlan kereskedelmi célú bérletére. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására, 

valamint a nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit, dr. Sándor Mátyás 

 

 

6. Előterjesztés kapacitás feltételes értékesítésére kiírt pályázat nyertes ajánlattevőinek 

kihirdetésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Az SRF Europe Kft. kapacitás feltételes értékesítésére tett ajánlatának elfogadására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az SRF Europe Kft. kapacitás feltételes értékesítésére 

tett ajánlatát nettó 15.000,- HUF/kVA összeggel, 4 MVA igényre (mindösszesen nettó 

60.000.000,- HUF) elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert szerződés 

megkötésére az ajánlattételi felhívás és az arra érkezett ajánlat feltételinek megfelelően. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila, dr. Sándor Mátyás 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. kapacitás feltételes értékesítésére 

tett ajánlatának elfogadására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a thyssenkrupp Components Technology Hungary 

Kft. kapacitás feltételes értékesítésére tett ajánlatát nettó 14.600,- HUF/kVA összeggel, 3 MVA 

igényre (mindösszesen nettó 43.800.000,- HUF) elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a Polgármestert szerződés megkötésére az ajánlattételi felhívás és az arra érkezett ajánlat 

feltételinek megfelelően. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila, dr. Sándor Mátyás 
 

 

7. Előterjesztés az 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 83. szám alatti ingatlan 

értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Az 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 83. szám alatti ingatlan értékesítésére 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal pályázati felhívást hagy jóvá 

az 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 83. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében. A 
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására, 

valamint a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit, dr. Sándor Mátyás 

 

 

8. Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2022.05.31-i ülésének anyagairól 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

költségvetés IV. negyedévi módosításáról szóló javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

költségvetés IV. negyedévi módosításáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

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

Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.12.31. 

fordulónappal történő módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti részletezett 

tartalommal, és támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát: 

„A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanács a Felügyelő Bizottság tagjai véleményének kikérésével a Társulás 2021. évi 

költségvetésének 2021.12.31. fordulónappal történő módosítás elfogadásáról a következő 

határozatot hozza: 

A Társulási Tanács a Társulás a Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.12.31. fordulónappal 

történő módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Működési kiadásokon belül: 

1.) Választott tisztségviselők juttatásai (Elnök tiszteletdíja)  + 42.625,- Ft 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok:                                        - 42.625,- Ft 

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetése pénzforgalmi mérlegét 2021.12.31. 

fordulónappal a határozat 1. melléklete szerint fogadja el. 

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: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló javaslatot az előterjesztésnek 

megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

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

Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról 

az előterjesztés 1. – 5. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, és támogatja a 

következő társulási tanács határozat meghozatalát: 

 

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanács a Felügyelő Bizottság tagjai véleményének kikérésével a Társulás 2021. évi 

Zárszámadása elfogadásáról a következő határozatot hozza: 

A Társulás Tanács elfogadja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2021. évi zárszámadását, melyek az alábbi 

tételeket részletezik:  
 

1. Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2021. december 31. 

fordulónappal: 

A 2021. évi költségvetés bevételei összesen: 3.221.120.446,- Ft 

2. A Társulás bevételei:  

a) Működési bevételek összesen: 12.762.446,- Ft 

Ebből: Társulás működési célú bevétele: 6.350.384,- Ft 

 Tagönkormányzatok működési hozzájárulása: 3.675.000,- Ft 

 Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány működési célra): 2.737.062,- Ft 

b) Társulás felhalmozási bevételei összesen: 3.208.358.000,- Ft 

Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány fejlesztési célra) 3.208.358.000,- Ft 

3. Kiadási jogcímek: 

a) Működési kiadás: 11.732.084,- Ft 

Működési célú kiadások: 8.405.684,- Ft 

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre: 3.326.400,- Ft 

b) Felhalmozási kiadások: 0 ,-Ft 

4. A Társulás pénzmaradványa: 3.209.388.362,- Ft, melynek felhasználása:  

a) 2.968.384.900,- Ft felhalmozási kiadásként épül be a 2021. évi költségvetésbe, 

b) 1.030.362,- Ft működési hiány fedezetére épül be a 2021. évi költségvetésbe, 

c) 239.973.100,- Ft a KEHOP 3.2.1. beruházásra adott előleg fedezetéül szolgál. 

5. Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai megbontását e határozat 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

6. A Társulás 2021. évi pénzeszközei változásának bemutatását e határozat 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

7. A Társulásnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint 

az adósságot keletkeztető ügylet nincs, erről szóló kimutatást a zárszámadás nem tartalmaz. 
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8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 2021. december 31-én 3.249.464.340,- Ft. A 

Társulás 2021. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását e határozat 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és részesedések bemutatását e határozat 4. sz. melléklete tartalmazza. 

10. A Társulás Maradványkimutatását e határozat 5. sz. melléklete tartalmazza. 

11. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot 

keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza. 

12. A Társulás a 2021. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni” 
 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként az Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 

tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja 

Határidő: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

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

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi belső 

ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló javaslatot az 

előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi 

belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

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

Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról 

szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról a Határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal, és támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát: 

 

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa a Vincent Auditor Kft. belső ellenőr által a 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról 

szóló, „A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Társulás vonatkozásában az ÁFA 

bevallások, nyilvántartások ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőri jelentéshez készült éves 

ellenőrzési jelentését elfogadja. 

Felkéri a Társulási Tanács a Társulás Munkaszervezete vezetőjét, hogy a határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Társulás Munkaszervezete 

Határidő: 15 nap 

 

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

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Munkaszervezetének és levelezési címének megváltoztatásáról szóló javaslatot az 

előterjesztésnek megfelelően.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Határozathozatal a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Munkaszervezetének és levelezési címének megváltoztatásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagja támogatja, 

hogy a Társulási Tanács  

1.) a Társulás Munkaszervezeteként 2022. szeptember 1. napjától Csány község 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát jelölje ki, 

2.) egyúttal felkérje a Társulás jelenlegi és e határozattal kijelölésre kerülő új 

munkaszervezetét, hogy a feladat átadásával összefüggő átadás-átvételi eljárást 2022. 

szeptember 1-ig folytassák le, 

3.) továbbá az átadás-átvétellel összefüggő esetleges kérdésekben felhatalmazza a Társulás 

elnökét, hogy a Társulási Tanács két ülése között, az átadás-átvételhez szükséges 

döntéseket meghozza, 

4.) a Társulás új levelezési címeként a Csányi Polgármesteri Hivatal 3015 Csány, Kossuth 

Lajos út 2. szám alatt található ingatlan címét határozza meg. 

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: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

9. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2022.05.31-i ülésének anyagairól 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

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

zárszámadásának elfogadásáról szóló javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

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

évi zárszámadásának elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi zárszámadását az alábbi 

részletezéssel elfogadja a határozat mellékletét képező 1. sz. melléklet szerint: 
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a) finanszírozási bevétel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) 

csökkentett bevételi főösszege 6.363.236,- Ft, 

b) kiadási főösszege 22.963.053,- Ft , 

c) egyenleg -16.599.817,- 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: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülés dátuma) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

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

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

pénzmaradványáról szóló javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 

évi pénzmaradványáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi pénzmaradványát 

115.583.056,- Ft összegben fogadja el és jóváhagyja annak felhasználását  az alábbiak szerint: 

– tartalékba helyezve:    583.056,- Ft 

– 2022. évi költségvetésbe beépítve:      115.000.000,- 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: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülés dátuma) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

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

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

vagyonmérlegéről szóló javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

118/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 

évi vagyonmérlegéről 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi vagyonmérlegét 

3.000.460.473,- Ft főösszeggel elfogadja a határozat mellékletét képező 2. sz. melléklet szerint. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jászfényszaru Város 

polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata 
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képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen 

határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

Határidő: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülés dátuma) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester  

 

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

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

beszámolójának Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről 

készült jelentés elfogadása szóló javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

119/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

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

évi beszámolójának Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnál a 2021. évi beszámolóra 

vonatkozóan a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről 

szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részéről az ellenőrzés intézkedést igénylő 

megállapításaira és javaslataira a határozat mellékletét képező Intézkedési tervet jóváhagyja. 

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: 2022. május 31. (vagy a megismételt ülés dátuma) 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

10. Előterjesztés a Jászfényszaru 083/98. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás földvédelmi 

járulék kifizetésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru 083/98. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás földvédelmi járulék kifizetésére 
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Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 083/98. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához a 

földvédelmi járulék 5.225.200.- forint befizetését a 2022 évi költségvetésből jóváhagyja.   

 

 

11. Egyebek 
 

Jászfényszaru 083/95. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás és művelési ág 

változás 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru 083/95. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás és művelési ág változás 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete döntött a 083/95. hrsz-ú ingatlan belterületbe 

vonásáról és azt követően a terület művelési ág változásáról beépítetlen területté. Egyben 

felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges munkarészekre a szerződések megkötésére 

– a talajvédelmi terv készítőjével és a földmérővel. Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 

belterületbe vonás és művelési ág változás költségét a 2022. évi költségvetésből biztosítja. 

 

A Pusztamonostorért Alapítvány támogatására 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy Dr. Kakas Tünde édesapja 2022. februárjában 

Dr. Palkovics László miniszter úr látogatására több fonott terméket készített, melyért 

ellenértéket nem fogadott el, ellenben azt kérte, hogy a lánya Dr. Kakas Tünde által vezetett 

Pusztamonostorért Alapítványt támogassa Önkormányzatunk 50.000.- Ft-tal.  

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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122/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A Pusztamonostorért Alapítvány támogatására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Pusztamonostorért Alapítványt 50.000.- Ft 

összeggel támogatja, melyet 2022. évi költségvetésében biztosít.  

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tamus Mária osztályvezető 
 

„Jászfényszaru Ipari Park víziközműfejlesztése projektek építési kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az 

engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” tárgyú vállalkozási szerződésről 

szóló tájékoztatás elfogadására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

„Jászfényszaru Ipari Park víziközműfejlesztése projektek építési kivitelezési feladatainak 

teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli 

tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő tartalommal” tárgyú vállalkozási szerződésről szóló tájékoztatás elfogadására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Ipari Park víziközműfejlesztése projektek 

építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és 

az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő tartalommal” tárgyú vállalkozási szerződésről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. június 15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  dr. Sándor Mátyás osztályvezető, hatósági és jogi osztály 

Illés Péter irodavezető, projektiroda 
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A „Jászfényszaru külterületén a 32. sz. Hatvan - Szolnok másodrendű főút 10+350 

km szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a beavatkozás nem engedélyköteles, Önkormányzatunk 

beszerezte a közútkezelői hozzájárulást, az útcsatlakozás kialakításának tervét, a beruházáshoz 

szükséges árazott és árazatlan költségvetést. A Közbeszerzési Bírálóbizottság az alábbi 

vállalkozásokat javasolja ajánlattevőként: Colas Út Zrt.; HE-DO Kft.; SWIETELSKY 

Magyarország Kft. és STRABAG Építőipari Zrt. 
 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru külterületén a 32. sz. Hatvan - Szolnok másodrendű főút 10+350 km 

szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru külterületén a 32. sz. Hatvan - Szolnok 

másodrendű főút 10+350 km szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzéshez az 

alábbi vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73., 

HE-DO Kft., 1133 Budapest, Váci út 76., 

SWIETELSKY Magyarország Kft., 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 

STRABAG Építőipari Zrt., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) 

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

közbeszerzési bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve, a legalacsonyabb árat megjelölő 

vállalkozást jelölje ki nyertesként, a szükséges forrást biztosításáról, a szerződés megkötéséről 

gondoskodjék a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda  

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila projektiroda munkatárs 

 

 

A „Jászfényszaru, Gólya utca 1.szám (hrsz. 802/2) ingatlan bontása” tárgyú 

beszerzéshez ajánlattevők kijelölésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  
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Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a „Jászfényszaru, Gólya utca 

1.szám (hrsz. 802/2) ingatlan bontása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi 

vállalkozásokat javasolja: Geo Ép Centrum Kft. 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. út 19/b., 

UR-FA Kft. 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 64. Transz-Ker 2000 Kft. 5121 

Jászjákóhalma, 460/3 hrsz.  

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru, Gólya utca 1.szám (hrsz. 802/2) ingatlan bontása” tárgyú beszerzéshez 

ajánlattevők kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru, Gólya utca 1.szám (hrsz. 802/2) 

ingatlan bontása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

Geo Ép Centrum Kft. 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. út 19/b. 

UR-FA Kft. 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 64.  

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

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

Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a 

Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával jelölje ki, a feladat ellátáshoz szükséges forrást a 

város 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítészi iroda munkatárs. 

 

A „2022. évi szúnyoggyérítés Jászfényszaru város közigazgatási területén” 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére. 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság az alábbi 
vállalkozásokat javasolja ajánlattevőként: Galambos Sándor ev. 5100 Jászberény, 
Bercsényi út 12. 1/1, PRETOX Kft. 5100 Jászberény, Kossuth út 90., Bagi Bence ev. 
5130 Jászapáti, István Király út 3. 1. lph. 1. 
 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



19 / 20 
 

126/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A „2022. évi szúnyoggyérítés Jászfényszaru város közigazgatási területén” beszerzés 

ajánlattevőinek kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2022. évi szúnyoggyérítés elvégzésére az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

Galambos Sándor ev.5100 Jászberény, Bercsényi út 12. 1/1. 

PRETOX Kft. 5100 Jászberény, Kossuth út 90. 

Bagi Bence ev. 5130 Jászapáti, István Király út 3. 1. lph. 1. 

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

Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a 

Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával jelölje ki, a feladat ellátáshoz szükséges forrást 

keret jelleggel a város 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

 

A „Jászfényszaru, Szentcsalád tér közösségi fejlesztése projekt keretében az 

Értéktár felújításához gáztervek elkészítése, engedély beszerzése” tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a projekt végrehajtása érdekében a közbeszerzési felhívást 

az Önkormányzat elfogadta, kijelölte a pályázókat. Az Értéktár felújításához a meglévő 

gázhálózat átalakítása szükséges, amely tevékenység engedélyköteles. 

A „tervezés-engedélyeztetés” szolgáltatás beszerzéséhez a Közbeszerzési Bírálóbizottság az 

alábbi vállalkozásokat javasolja ajánlattevőként: ÉPGÉPSZER 2000 Bt., 5130 Jászapáti, Álmos 

utca 8/a, Abszolút Pont Kft., 5000 Szolnok, Rákóczi út 21, Kovács Róbert ev., 5200 

Törökszentmiklós, Szabó Rektor u. 16. 

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2022. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru, Szentcsalád tér közösségi fejlesztése projekt keretében az Értéktár 

felújításához gáztervek elkészítése, engedély beszerzése” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru, Szentcsalád tér közösségi fejlesztése 

projekt keretében az Értéktár felújításához gáztervek elkészítése, engedély beszerzése” tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

ÉPGÉPSZER 2000 Bt. 5130 Jászapáti, Álmos utca 8/a 

Abszolút Pont Kft. 5000 Szolnok, Rákóczi út 21 

Kovács Róbert ev. 5200 Törökszentmiklós, Szabó Rektor u. 16. 
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A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a 

Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe a nyertes ajánlattevőt jelölje ki, 

gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról a Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával. 

Határidő: 2022. június 03. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

Végrehajtásért felelős: Benke Judit irodavezető, projektiroda 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, 16:10 órakor zárt 

ülést rendelt el.  
 
 
 

Kmf. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta                       dr. Voller Erika 

 polgármester                               jegyző 

             

 

 

 

 

 

Győri János Bertalan            Berényi Ferenc 

  jkv.hitelesítő              jkv. hitelesítő 


