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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  2022. június 1. /szerda/ 15:00 óra 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Lovászné Török Magdolna 

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 8 fővel határozatképes. Tóth Norbet jelezte távolmaradását a mai ülésről. 

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 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2022. (VI.01.) 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 közrend, közbiztonság alakulásáról  

  Előadó: Őrsparancsnok, Polgárőrség, Katasztrófavédelem, Közterület-felügyelet 

 

2. Beszámoló a Jászfényszaru az Idősekért közalapítvány éves tevékenységéről. 

Előadó: Kuratórium elnöke 

 

3. Egyebek 
 

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság alakulásáról  

  Előadó: Őrsparancsnok, Polgárőrség, Katasztrófavédelem, Közterület-felügyelet 
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Győriné dr. Czeglédi Márta átadta a szót Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredesnek a Jászberényi 

Rendőrkapitányság vezetőjének.  

Dr. Nagy Ernő Róbert köszöntötte a jelenlevőket. A kiküldött anyag tartalmazza a statisztikai 

adatokat, melynél sokkal fontosabb a városban lakók szubjektív biztonsági érzete. 

Bűnmegelőzési szempontból nem értek el olyan eredményeket, amelyeket szerettek volna, 

bízik abban, hogy a jövőben, ebben is lesz pozitív elmozdulás. Úgy gondolja, hogy a városban 

lévő közbiztonság megmutatja az összefogás erejét, amiből látszódig mind a Polgárőrséggel, 

Közterületfelügyelettel, mind az önkormányzattal. Ezúton is köszöni munkájukat és segítő 

támogatásukat.  

Győriné dr. Czeglédi Márta köszönetét fejezte ki, hogy személyes jelenlétével megtisztelte a 

testületet. Kérte az észrevételeket a beszámolóval kapcsolatosan. Mivel nem volt, szavazásra 

bocsájtotta.  

 

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

 

137/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről, a közbiztonság javítására 

tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru város közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolót a 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

A Jászfényszarui Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

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

 

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

 

138/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszarui Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszarui Polgárőrség 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket a Jászberényi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójával kapcsolatosan.  
 

Győri János Bertalan elmondta, hogy egy tavaly nyáron elfogadott törvénymódosítás 

értelmében 2021. január elsejével már nem az önkormányzatok döntenek 

az avarégetés tilalmáról, ennek megfelelően az ide kapcsolódó rendelet hatályon kívüli 
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helyezésre került. Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy szabályozzák, tekintettel arra, hogy 

van olyan település, ahol ettől függetlenül élő rendelettel rendelkeznek.  

 

Fózer Tibor tű. ezredes, Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője 

elmondta, hogy 2021. január 1-től erre nincs lehetőség, viszont a veszélyhelyzetre tekintettel 

visszavonásra került. Ennek hatására a jászsági 18 településből, 2 település volt, aki a 

továbbiakban sem engedélyezte az avar égetését. Sajnos el kell mondani, hogy itt a városban is 

volt, szabálytalan égetés, ahol a hatóságoknak el kellett járnia. Elmondta, hogy a jegyző 

asszonnyal többször folytattak egyeztetést ezzel kapcsolatosan, de egyértelmű ahol nincs az 

avar égetésre vonatkozó rendelet, ott nem is lehet ezt engedni. Személyes véleménye szerint 

nem is kellene a házi avarégetést engedélyezni, komposztálásra, vagy zöld hulladék 

elszállítására biztosítana lehetőséget.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy érti a szabályozást, de vidéki viszonylatban nem 

okvetlen életszerű. Kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

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

 

139/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászberényi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Szabó László elmondta, hogy a tavalyi évben érkezett egy kérelem a helyi önkétes tűzoltó 

egyesület gépjármű beszerzési kérelmére vonatkozóan, melyet elnapoltak. Kéri, hogy 

ismételten kerüljön megtárgyalásra. Indoklásul elmondták, hogy mind a kivonulásban, mind az 

egyéb feladatellátásban segítségükre legyen.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdése volt, hogy jelen pillanatban hány fős az egyesület.  

 

Palócz Gábor a Tűzoltó Egyesület helyi vezetője elmondta, hogy 19 fős létszámmal végzik 

tevékenységüket.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérdése volt, hogy mi az oka annak, hogy nem tudtak részt venni 

a tűzöltó versenyen? 

 

Palócz Gábor válaszában elmondta, hogy az egyesület aktív tagjai közül a munkahelyi 

elfoglaltságok nem teszik lehetővé, hogy 7 főt biztosítsanak a részvételre. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta további kérdése volt, hogy milyen gyakorisággal lenne igény a 

beszerzésre váró gépjárművet, illetve, hogy a meglévő gépjármű állomány (JVSE, 

Önkormányzati gépjármű) keretében ez nem lenne-e megoldható?  

 

Palócz Gábor elmondta, hogy a problémát abban látja, hogy a gépjármű több feladatot is 

kiszolgálna. Jelenleg egész héten képzésre járnak, valamint az eszközök felülvizsgálatára, 

illetve a káresetekre való eljutáshoz. Sajnos nincsenek olyan pályázati lehetőségek, amellyel 

beszerezhető lehetne.  
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Berényi Ferenc véleménye szerint a gépjármű beszerzés helyett optimálisabb lenne az 

üzemanyag hozzájárulás biztosítása.  

 

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes elmondta, hogy összesen kilenc csapat indul a 

versenyen és sajnos többen nem tudnak részt venni. A gépjármű beszerzéssel kapcsolatosan 

elmondta, hogy nagyon sok esetben indokolt lenne. Arra is felhívta a figyelmet, hogy pályázati 

forrás biztosított az üzemanyag ellátás tekintetében.  

Szakali János elmondta, hogy örül annak, hogy van egy ilyen lelkes csapat, aki önkéntesen 

dolgozik a városért. Véleménye szerint ezt saját gépjárművel, illetve kölcsön járművel nem 

lehet megoldani. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja, hogy ad hoc  bizottságot hozzanak létre Győri János, 

Berényi Ferenc, Szakali János személyek közreműködésével annak érdekében, hogy a helyi 

Tűzoltó Egyesület gépjármű beszerzésének lehetőségét megvizsgálja. Kérte az észrevételeket., 

mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

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

 

140/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

Tűzoltó Egyesület gépjármű beszerzéséről 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy ad hoc  bizottságot 

hozzon létre Győri János, Berényi Ferenc, Szakali János személyek közreműködésével annak 

érdekében, hogy a helyi Tűzoltó Egyesület gépjármű beszerzésének lehetőségét megvizsgálja.  

 

 

A közterület-felügyelők 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

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

 

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

 

141/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

A közterület-felügyelők 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a közterület-felügyelők 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

 

2. Beszámoló a Jászfényszaru az Idősekért közalapítvány éves tevékenységéről. 

Előadó: Kuratórium elnöke 

 

 

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

bocsájtotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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142/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány működéséről 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta az Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta átadta az ülés levezetését Győri János Bertalan 

alpolgármesternek, majd távozott az ülésről, így a képviselők száma 7 főre változott. 

 

 

3. Egyebek 

 

Győri János Bertalan a polgármester 2022. első félévében végzett kiemelkedő és mindenre 

kiterjedő munkája, az előremutató gondolkodásának köszönhető város gazdaságfejlesztési 

eredményei alapján javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek Győriné dr. Czeglédi Márta 

polgármester részére 4 havi illetménynek megfelelő jutalom megállapítását.  

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

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Győri János Bertalan kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

 

143/2022. (VI.01.) Képviselő-testületi határozat 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester jutalmazására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete döntött Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

részére bruttó 4 havi illetményének megfelelő jutalom megállapításáról a 2022. év első 

félévében végzett munkája elismeréseként, melyet 2022. évi költségvetésében biztosít. 

 

Végrehajtásért felelős: Győri János alpolgármester 

Végrehajtás határnapja: 2022. június 30. 

 

Győri János Bertalan kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, az ülést bezárta. 
 

 

Kmf. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta                       dr. Voller Erika 

 polgármester                               jegyző 

             

 

 

 

Győri János Bertalan            Berényi Ferenc 

  jkv.hitelesítő              jkv. hitelesítő 


