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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  2022. június 29. /szerda/ 15:00 óra 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Szabó László 

Tóth Norbert 

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. Lovászné Török Magdolna jelezte távolmaradását a mai ülésről. 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Andréné Marton Éva Zitát. 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: 

 

144/2022. (VI.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. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez,  

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

2. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Javaslat a 2022/2023. tanévben induló óvodai, napközis csoportok számára, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározása.  

Előadó: Intézményvezető 

 

4. Előterjesztés a Jászfényszaru Város Gondozási Központja részére előirányzatok 

biztosítására 

 Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 



2 / 17 
 

 

5. Javaslat a 2022. évi költségvetés módosítására  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Előterjesztés a TOP Plusz megyei felhívásokra támogatási kérelem előkészítéséről, 

benyújtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Előterjesztés a „Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése” című projekt 

keretében aláírt „víziközmű fejlesztése”, valamint „szennyvízelvezetés és –tisztítás” 

tárgyú vállalkozási szerződésekről szóló tájékoztatás elfogadásáról. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

9. Előterjesztés a „Hozzájárulás a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére szerződés 

tervezet elkészítésére és véglegesítését követően az adásvételi szerződés aláírására 

vonatkozó 183/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

10. Előterjesztés a „Mi újság Fényszarun” helyi lap cikkírói és riportfotói honorárium 

módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

11. Előterjesztés a „Mi újság Fényszarun” helyi lap terjesztői díjának módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

12.  Előterjesztés a halgazdálkodási jog haszonbérletbe adásáról 

 Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

13. Előterjesztés az Alpolgármesteri első félévi munkájának értékelésére  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

14. Egyebek 

 

Zárt 

 

 

1. Előterjesztés a kapacitás feltételes értékesítése tárgyában kötendő szerződés 

elhalasztására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés az Otthonteremtési támogatás jóváhagyására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Tájékoztató iparterületek iránt érdeklődők részére az ipari övezetben rendelkezésre 

állóterületek vételárára, terület értékesítésére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez,  

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzési felhívás I. rész 

„Értéktár felújítása, közösségi tér és parkolók kialakítása.” beszerzés 

eredményére 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a felhívás két részterületből áll: 1. rész – „Értéktár és 

automata illemhely kivitelezési feladat 1.” és a 2. rész – „Elektromosautó töltőállomás kiépítése 

2.”. A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2022.06.27-ei ülésén meghozott döntésével azt javasolja, 

hogy a Felívás 1. és 2. része vonatkozásában a közbeszerzési eljárást az Önkormányzat 

minősítse eredménytelennek és új közbeszerzési eljáráshoz a mellékelt felhívás 

jóváhagyásával, a következő vállalkozásokat ajánlattevőként jelölje ki:BÉDARÉ Hungary Kft. 

(1063 Budapest, Szinyei M.P. 2-4.), SARKCSILLAG INVEST Kft. (4200 

)Hajdúszoboszló,Kossuth utca 71.), MVM Mobiliti Kft. (1037 Budapest, Montevideo út 2. C. 

ép.), ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő Rét u. 37.), Pócs és Társa Kft., 5100 Jászberény Bakki 

József utca 27. 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

145/2022.(VI.29.) határozat 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzési felhívás I. rész „Értéktár 

felújítása, közösségi tér és parkolók kialakítása.” beszerzés eredményére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzés I. rész „Értéktár felújítása, közösségi tér és parkolók kialakítása.” beszerzést 

eredménytelennek minősíti. 

Ajánlatok érvényessége/érvénytelensége az összegzés szerint. A Képviselő-testület az 

összegzést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 
Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta szavazásra bocsájtotta a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési felhívás II. rész „Önkormányzati tulajdonú közterületen elektromosautó 

töltőállomás kialakítása.” beszerzés eredményét. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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146/2022.(VI.29.) határozat 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzési felhívás II. rész 

„Önkormányzati tulajdonú közterületen elektromosautó töltőállomás kialakítása.” 

beszerzés eredményére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzés II. rész „Önkormányzati tulajdonú közterületen elektromosautó töltőállomás 

kialakítása.” beszerzést eredménytelennek minősíti. Ajánlatok érvényessége/érvénytelensége 

az összegzés szerint. A Képviselő-testület az összegzést elfogadja. 

Határidő:  2022. június 30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta szavazásra bocsájtotta a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési felhívás elfogadására, ajánlattevők kijelölését. 

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

 

147/2022.(VI.29.) határozat 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzési felhívás elfogadására, 

ajánlattevők kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési felhívást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, ajánlattevőként az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki: 

BÉDARÉ Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei M.P. 2-4. 

TEA MOBILITÁS Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 71. 

MVM Mobiliti Kft. 1037 Budapest, Montevideo út 2. C. ép. 

ÉPKOMPLEX Kft. 2100 Gödöllő Rét u. 37. 

Pócs és Társa Kft., 5100 Jászberény Bakki József utca 27. 

 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető, projektiroda 

Határidő:  2022. június 30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 
 

 

„Rekultivált hulladéklerakó éves OKIR-HIR jelentés elkészítése, benyújtása” 

tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 
 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy ezen feladat ellátására a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 
következő vállalkozásokat javasolta ajánlattevőként: GEON System Kft.; EHS Komplex Kft.; 
Ökopajzs Kft.; DENKSTATT Hungary Kft. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

148/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

„Rekultivált hulladéklerakó éves OKIR-HIR jelentés elkészítése, benyújtása” tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Rekultivált hulladéklerakó éves OKIR-HIR jelentés 

elkészítése, benyújtása” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

GEON System Kft. 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1  

EHS Komplex Kft. 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1  

Ökopajzs Kft. 5053 Szászberek, Mátyás király u. 1.  

DENKSTATT Hungary Kft. 1037 Budapest, Seregély utca 6.  

Határidő: 2022.08.30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 
 

„Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját megelőző vizsgálat elkészítése” 

tárgyú beszerzés ajánlattevők kijelölése 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat 
javasolta ajánlattevőként: ENVI-ART Környvéd. Kft.5000 Szolnok, Rózsa utca 15. Ökopajzs Kft. 
5053 Szászberek, Mátyás király u. 1. Katona Kft. 5000 Szolnok, Hold u. 31. 

 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

149/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

„Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját megelőző vizsgálat elkészítése” 

tárgyú beszerzés ajánlattevők kijelölése 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját 

megelőző vizsgálata elkészítése” tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat 

jelöli ki: 

ENVI-ART Környvéd. Kft. 5000 Szolnok, Rózsa utca 15. 

Ökopajzs Kft. 5053 Szászberek, Mátyás király u. 1. 

Katona Kft. 5000 Szolnok, Hold u. 31. 

 

Határidő: 2022.08.15. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 
 



6 / 17 
 

Agenda 21 módosítása, átdolgozása „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági 

Terve Local Agenda 21”dokumentum felülvizsgálata” tárgyú beszerzés 

ajánlattevőnek kijelölésére  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat 
javasolta ajánlattevőként: Septaria Mérnökiroda Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1. 
ENVECON Környezetvédelmi Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 62. VIKÖTI Kft. 2481 Velence, 
Vihar u. 10.   
 

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

150/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Agenda 21 módosítása, átdolgozása 

„Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve Local Agenda 21”dokumentum 

felülvizsgálata” tárgyú beszerzés ajánlattevőnek kijelölésére  

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve Local 

Agenda 21 dokumentum felülvizsgálata” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki: 

Septaria Mérnökiroda Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1. 

ENVECON Környezetvédelmi Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 62.  

VIKÖTI Kft. 2481 Velence, Vihar u. 10.  

Határidő:  2022.08.30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

 

 

A „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a római katolikus egyház tulajdonában és gondozásában lévő 

Alsó Temető (Jászfényszaru 2497 hrsz.) kerítésének felújítása keretében a temető Vörösmarty 

úti szakasz 92,9 m, az Ady Endre úti szakasz 274,5 m, összesen 403,4 m hosszban új kerítés 

építése vált szükségessé. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat javasolta ajánlattevőként: 

RABEL-DEKOR Kft., 2194 Tura, Rákóczi F. u. 60., Ép-Ért-Terv Bt., 5126 Jászfényszaru Szent 

I.u.3., BEDARÉ HUNGARY Kft., 1063 Budapest Szinyei M.P. u. 10., PAZSO CLEANING 

Kft., 5126 Jászfényszaru, Mátyás kir. u. 31., TRANSZ-KER. 2000 Kft., 526 Jászjákóhalma, 

belterület 460/3. hrsz.  
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

151/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés” tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek az vállalkozásokat jelöli ki: 

RABEL-DEKOR Kft., 2194 Tura, Rákóczi F. u. 60.,  

Ép-Ért-Terv Bt., 5126 Jászfényszaru Szent I.u.3.,  

BEDARÉ HUNGARY Kft., 1063 Budapest Szinyei M.P. u. 10.,  

PAZSO CLEANING Kft., 5126 Jászfényszaru, Mátyás kir. u. 31.,  

TRANSZ-KER. 2000 Kft., 526 Jászjákóhalma, belterület 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. 

 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila projektiroda munkatzárs 

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 

 

 

A „Jászfényszaru Napfény Óvoda előtető kiépítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat 

javasolta ajánlattevőként: RABEL-DEKOR Kft., 2194 Tura, Rákóczi F. u. 60., Ép-Ért-Terv Bt., 

5126 Jászfényszaru Szent I.u.3., BEDARÉ HUNGARY Kft., 1063 Budapest Szinyei M.P. u. 

10., PAZSO CLEANING Kft., 5126 Jászfényszaru, Mátyás kir. u. 31., TRANSZ-KER. 2000 

Kft., 526 Jászjákóhalma, belterület 460/3. hrsz.  

 

Jáger Melinda elmondta, hogy eső esetén nem tudják igénybe venni a teraszt, hiszen egészen 

a nyílászárókig bever az eső károsítva a nyílászárót és a VPC-t. 

 

Tóth Norbert kérdése volt, hogy lefedés esetén nem lesz-e sötét a csoportszoba.  

 

Jáger Melinda véleménye szerint nem lesz sötét. Jelen pillanatban napvitorlák vannak 

felrakva.  

 

Győri János Bertalan emlékei szerint árnyékolni szeretnék, amely a napvédelemről szól és 

nem az esőről. Azt tudni kell, hogy a polikarbonát színétől függetlenül inkább fűt, mint hűt, 
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vagyis nincs árnyékolási funkciója. Úgy érzi, hogy az árnyékolás problémája háttérbe szorult. 

Véleménye szerint eső esetén nem vinnék ki a gyermekeket a teraszra.  

 

Zsámboki Sándor egyet ért az elhangzottakkal. Véleménye szerint a fedés biztosítsa mind az 

árnyékolást, mind az eső védelmet. Az elmúlt évben ennek problémája felmerült a bölcsödében 

is. Az óvoda védetlen falszerkezetei eső esetén folyamatosan feláznak, és a terasz burkolatok is 

folyamatosan törnek és porladnak. Az épület vízelvezetése sem a legmegfelelőbb, de személy 

szerint jobban örült volna egy lemez fedésnek, mint a polikarbonátnak.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta ehhez még hozzátartozik, hogy van egy érintésvédelmi 

felülvizsgálat és egy öntöző rendszer javítás zöldítéssel egybekötve. Nagyon fontos, hogy a 

garanciális javításokkal éljenek.  
 
Szakali János elmondta, hogy a terasz lefedés anyagával kapcsolatosan nem tud állást foglalni, 

ezt a szakembernek kell megítélnie.  

 

Zsámboki Sándor elmondta, hogy a bölcsőde lefedés lemezzel történt, mellyel elégedettek. 

Javasolja, hogy mindkettőre kérjenek ajánlatot.  
 
Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

152/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru Napfény Óvoda előtető kiépítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek 

kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Napfény Óvoda előtető kiépítése.” 

tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 

RABEL-DEKOR Kft., 2194 Tura, Rákóczi F. u. 60.,  

Ép-Ért-Terv Bt., 5126 Jászfényszaru Szent I.u.3.,  

BEDARÉ HUNGARY Kft., 1063 Budapest Szinyei M.P. u. 10., 

PAZSO CLEANING Kft., 5126 Jászfényszaru, Mátyás kir. u. 31. 

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. 

 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

Határidő:  2022. július 10. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

 

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

szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés eredményére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 
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Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat 
javasolta ajánlattevőként: SWIETELSKY Magyarország Kft., GEO-GÉP Kft., BOSERÉP 
Építőipari és Kereskedelmi Kft., BAKTATÓ Kft.,UR-FA Kft. 
  
Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta a 

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

153/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

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

szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés eredményére 

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

másodrendű főút 10+350 km szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzést a Kbt. 75. 

§ (2) e) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

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 hrsz. 05/3 külterületi út és a 32. j.kö., valamint a Jászfényszaru hrsz. 

1191/7 Névtelen utca és a 3106. j.kö. útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés 

ajánlattevőinek kijelölésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a Bizottsági észrevételeket. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a következő vállalkozásokat 

javasolta ajánlattevőként: SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 

13. GEO-GÉP Kft. 5100 Jászberény, 2413/2 hrsz., BOSERÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

5100 Jászberény, Temető u. 18., BAKTATÓ Kft. 2760 Nagykáta, Csokonai út 31., UR-FA Kft. 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 64. 
  

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

javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

154/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

„A Jászfényszaru hrsz. 05/3 külterületi út és a 32. j.kö., valamint a Jászfényszaru hrsz. 

1191/7 Névtelen utca és a 3106. j.kö. útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés 

ajánlattevőinek kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata „A Jászfényszaru hrsz. 05/3 külterületi út és a 32. j.kö., 

valamint a Jászfényszaru hrsz. 1191/7 Névtelen utca és a 3106. j.kö. útcsatlakozás átépítése.” 

tárgyú beszerzés ajánlattevőinek az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: 
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SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.  

GEO-GÉP Kft. 5100 Jászberény, 2413/2 hrsz. 

BOSERÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 5100 Jászberény, Temető u. 18. 

BAKTATÓ Kft. 2760 Nagykáta, Csokonai út 31. 

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

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 18. 

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 

 

2. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Németh Viktor létrehoztak egy olyan csoportot, akik a hálózatveszteséget és a bekötéseket 

vizsgálja, különös figyelemmel az illegális bekötéseket. A vízműórák cseréje folyamatosan 

zajlik. 

 

Berényi Ferenc kérdése volt, hogy miként kívánják kezelni a kintlévőségeket.  

 

Németh Viktor a nemfizetők esetében aknás szűkítésre kerül sor, de nagyon sok esetben nem 

veszik komolyan a fogyasztók a tartozásukat. Természetesen szükség esetén a bírósági 

végrehajtások is elindulnak.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

155/2022. (VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi beszámolójáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- és szennyvíz 

szolgáltatás 2021. évi beszámolóját. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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3. Javaslat a 2022/2023. tanévben induló óvodai, napközis csoportok számára, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározása.  

Előadó: Intézményvezető 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

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

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

156/2022. (VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

a 2022/2023. nevelési évben induló óvodai, napközis csoportok számáról, az azzal 

összefüggő intézkedések meghatározásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszarui Napfény Óvoda óvodai csoportjainak 

számát és a csoportok létszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdés d) pontja, valamint 25. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja e határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Klippánné Jáger Melinda 

Határidő:  2022.08.31. 

 

 

4. Előterjesztés a Jászfényszaru Város Gondozási Központja részére előirányzatok 

biztosítására 

 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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

157/2022.(VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város Gondozási Központja részére előirányzatok biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászfényszaru Város Gondozási 

Központja részére az alábbi előirányzatokat biztosítja  

 

- szolgálati kerékpár 2 dolgozó részére 200.000 Ft értékben, 
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- fizikoterápiás asszisztens megbízási díja havi 20.000 Ft-tal történő megemelése (és 

járuléka) 2022.06.01. napjától  

- bentlakásos ellátásban dolgozó nyugdíjba vonuló dolgozó helyettesítőjének 

szociális ágazati pótlékának és időarányos cafetériájának és mozgóbérének 

biztosítására 702.535 Ft (és járulékai) 

- élelmezésvezető ágazati pótlék biztosítára 2022.02.01. napjától havi 64.000 Ft és 

járulékai. 

 

Felelős:    Dr. Voller Erika jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Tamus Mária, pénzügyi vezető 

 

5. Javaslat a 2022. évi költségvetés módosítására  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. 

 

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

rendelet módosítására tett javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak 

megállapításáról szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

 

6. Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

158/2022.(VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

pénzügyi egyensúlyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi 

helyzetéről készített tájékoztatót a mellékelt táblázat alapján elfogadja. 
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7. Előterjesztés a TOP Plusz megyei felhívásokra támogatási kérelem előkészítéséről, 

benyújtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az Önkormányzat fenti projektjeire vonatkozó 

támogatási kérelmek benyújtási határidejét várhatóan 2022. őszére módosítja a jelenleg még 

érvényben lévő 2022.06.30-ai időpontról. 

Az új benyújtási határidőig hátralévő feladataink: a Szabadság út érintett szakaszán fennálló 

útfejlesztési elgondolások (Névtelen út - 3106 j.kö. útcsatlakozás bővítése; ugyanitt 

körforgalom építése; kanyarodósávok kialakítása) véglegesítése. 

A „TOP_Plusz-1.1.3-21 Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” intézkedés kapcsán tervezői költségbecslés elkészítése, egyeztetés a 

szakhatóságokkal, a közúttal a projekt végleges műszaki tartalmának kialakítása 

 

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

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

159/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

A TOP_Plusz megyei felhívásokra támogatási kérelem előkészítéséről, benyújtásáról 

szóló tájékoztatás elfogadására. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP_Plusz megyei felhívásokra támogatási kérelem 

előkészítéséről, benyújtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

    Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

 

8. Előterjesztés a „Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése” című projekt 

keretében aláírt „víziközmű fejlesztése”, valamint „szennyvízelvezetés és –tisztítás” 

tárgyú vállalkozási szerződésekről szóló tájékoztatás elfogadásáról. 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket, mivel nem volt, szavazásra 
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bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

160/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése” című projekt keretében aláírt, 

„víziközmű fejlesztése”, valamint „szennyvízelvezetés és –tisztítás” tárgyú vállalkozási 

szerződésekről szóló tájékoztatás elfogadására.  

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése” című 

projekt keretében aláírt „víziközmű fejlesztése”, valamint „szennyvízelvezetés és –tisztítás” 

tárgyú vállalkozási szerződésekről szóló tájékoztatást elfogadja. 

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

jelölt szerződésekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjék. 

Határidő: 2022. november 27. 

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 
Urbán Csaba projektiroda munkatárs 

 

9. Előterjesztés a „Hozzájárulás a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére szerződés 

tervezet elkészítésére és véglegesítését követően az adásvételi szerződés aláírására 

vonatkozó 183/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat módosítására 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

161/2022. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

A „hozzájárulás a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére szerződés tervezet 

elkészítésére és véglegesítését követően az adásvételi szerződés aláírására vonatkozó 

183/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat módosítására  

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászfényszaru 2535/25 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó a Jászfényszaru Ipari Centrum és a Humán-Török Kft. között 

létrejött ingatlan adásvételiszerződést 7.459.- Ft/m2 + Áfa vételár figyelembe vételével azzal a 

feltétellel, hogy a vételárat megfizetik 2022. december 31. napjáig.  

Ezen határozattal módosul a 183/2021. (V.26.) polgármesteri határozat. 

 

Felelős: Versegi László JIC Kft. ügyvezetője 

Határidő: folyamatos 
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10. Előterjesztés a „Mi újság Fényszarun” helyi lap cikkírói és riportfotói honorárium 

módosítására 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

162/2022. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

A „Mi újság Fényszarun” helyi lap cikkírói és riportfotói honorárium módosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 1 napjától a „Mi újság 

Fényszarun” helyi lap cikkírói honoráriumát bruttó 2.400.-Ft/hasáb, a riportfotói honoráriumot 

bruttó 3.120.- Ft/db-ban állapítja meg azzal, hogy egy témára, egy rendezvényre maximum 3 

kép fizethető, melyet 2022. évi költségvetésében biztosít. 

 

Határidő: 2022. július 1. és folyamatos 

 

Felelős:    Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tamus Mária osztályvezető 

 

 

11. Előterjesztés a „Mi újság Fényszarun” helyi lap terjesztői díjának módosítására 

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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

163/2022. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

A „Mi újság Fényszarun” helyi lap terjesztői díjának módosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Mi újság Fényszarun” 

helyi lap terjesztői díjára vonatkozó megbízási díj megemelését 2022. július 1. napjától nettó 

80.000.- Ft/hó összegre, melyet 2022. évi költségvetésében biztosít. 

 

Határidő: 2022. július 1. és folyamatos 

 

Felelős:    Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tamus Mária osztályvezető 
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12.  Előterjesztés a halgazdálkodási jog haszonbérletbe adásáról 

 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 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

 

164/2022. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Halgazdálkodási jog haszonbérletbe kérésére 
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete meg kívánja kérni a Magyar Államtól az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Jászfényszaru külterület 030/7 helyrajzi számon 

nyilvántartott, 5 ha 8137 m2 területű, kivett anyagbánya művelési ágú ingatlan halgazdálkodási 

jog haszonbérleti jogát 15 év időtartamra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

kérelem benyújtására és haszonbérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    2022. július 15. 

Végrehajtásért felelős:  dr. Sándor Mátyás, Ördög János 

 

13. Előterjesztés az Alpolgármesteri első félévi munkájának értékelésére  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győri János alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta szavazásra bocsájtotta a személyes érintettség okán történő 

döntéshozatalból történő kizárást.  

 

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

 

165/2022. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat 

a személyes érintettség fennállása miatti döntéshozatalból való kizárásáról 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) –nek megfelelően a személyes érintettség fennállása miatti 

döntéshozatalból való kizárását elutasította. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

 

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj0idba63
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előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsájtotta.  

 

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

 

166/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat 

Alpolgármesteri jutalmazásra  

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete nevében az alpolgármester 2022. első félévében 

végzett kimagasló munkáját 4 havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalom 

jóváhagyásával ismerem el, melyet 2022. évi költségvetésében biztosít. 

 

Felelős:   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtás:  2022. július 1. 

 

14. Egyebek 

 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár termeinek elnevezéséről 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

hogy az anyagot megtárgyalta és javasolta levenni napirendről, tekintettel arra, hogy a 

döntéshozatalra nem tartják készen az anyagot.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte a további észrevételeket. Mivel nem volt, 17 órakor zárt 

ülést rendelt el  
 

 

Kmf. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta                       dr. Voller Erika 

 polgármester                               jegyző 

             

 

 

 

Győri János Bertalan            Berényi Ferenc 

  jkv.hitelesítő              jkv. hitelesítő 


