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JEGYZŐKÖNYV 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testület 

üléséről 

 

 

Helyszín:  2022. augusztus 3. /szerda/ 15:00 óra 

Jelen vannak:  

Győriné dr. Czeglédi Márta  

Győri János 

Berényi Ferenc 

Sándor Sándor 

Szabó László 

Tóth Norbert 

Lovászné Török Magdolna 

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. Szakali János 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: 

 

175/2022. (VIII.03.) 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 Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” 

kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 7/1996 (V.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

3. Előterjesztés Jászfényszaru Város víziközművének a 2023-2037. évekre vonatkozó 

gördülő-fejlesztési terv elfogadásáról 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

4. Jászfényszaru Városi Sportegyesület kérelme sportöltöző megemelt összegű TAO 

pályázatához önerő lehívásához 
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Előadó: Szakali János Bizottsági elnök 

 

5. Előterjesztés a Jászfényszaru 02/6. hrsz-ú helyi közút ingatlan tulajdonba kérés 

megerősítéséről 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

6. Előterjesztés Samsung étterem célját szolgáló felépítmény bérletére 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

7. Előterjesztés Jászfényszaru külterület 05/179 hrsz. számú ingatlan bérbeadására 

(Sangjin) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

8. Előterjesztés Jászfényszaru Corvina út, Vásárhelyi Pál úti kereszteződés kamerás 

megfigyelésének javítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

9. Előterjesztés a Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának 

megállapítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

10. Egyebek 

 

Zárt 

 

1. Javaslat a helyi kitüntetések adományozására. 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

2. Előterjesztés tárgyjutalom adására  

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
 

1. Előterjesztés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez,  

Előadó: Dr. Voller Erika KBB elnöke  

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének 

módosítására. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása vált 

szükségessé, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési tervben nem szerepel az az útépítés 

beszerzése, mely keretében az SRF utat meghosszabbítjuk az elektromos alállomásig. 

 

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

 

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

 

176/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének módosítására. 
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Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2022. évi Közbeszerzési Tervének az e határozat 

melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

 

Végrehajtásért felelős: Illés Péter projektiroda irodavezető 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi és gazdálkodási osztály osztályvezető 

dr. Sándor Mátyás jogi és hatósági osztály osztályvezető 

  Illés Péter projektiroda irodavezető 

  Göndör Gábor közbeszerzési szakértő 

 

 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt végrehajtásához saját forrás 

biztosítására. 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Göndör Gábor ismertette a kiküldött anyagot. 

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság megvizsgálta és az alábbiak 

szerint tett javaslatot a közbeszerzés eredményére: Az eljárás keretében 4 db ajánlat érkezett, a 

Felhívás 1. rész – „Értéktár és automata illemhely kivitelezési feladat 1.” vonatkozásában a 

győztes, a Felhívás 2. rész – „Elektromosautó töltőállomás kiépítése 2.” vonatkozásában a 

győztes és a 2. helyezett kijelölését az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.  

 

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

 

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

 

177/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt végrehajtásához saját forrás 

biztosítására. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt 

végrehajtásához 11.000.000 Ft saját forrást biztosít a város 2022. évi költségvetésének terhére. 

Határidő: 2022. december 31. 

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 kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, névszerinti szavazásra 

bocsájtotta.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta igen, Berényi Ferenc igen, Győri János Bertalan igen, Lovászné 

Török Magdolna igen, Sándor Sándor igen, Tóth Norbert igen, Szabó László igen, Zsámboki 

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

 

178/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

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

felújítása, közösségi tér és parkolók kialakítása.” beszerzés eredményéről 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú 

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

győztes ajánlattevőjeként az ÉPKOMPLEX Kft., 2100 Gödöllő Rét u. 37. vállalkozást jelöli ki 

az ajánlatában szereplő nettó 76.155.401 Ft, Áfa 20.561.958 Ft, bruttó 96.717.359 Ft 

figyelembevételével. 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

Határidő: 2022. december 31. 

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 kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, névszerinti szavazásra 

bocsájtotta.  

 

Győriné dr. Czeglédi Márta igen, Berényi Ferenc igen, Győri János Bertalan igen, Lovászné 

Török Magdolna igen, Sándor Sándor igen, Tóth Norbert igen, Szabó László igen, Zsámboki 

Sándor igen.  

 

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

 

179/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi 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.” beszerzés 

Győztes ajánlattevőjeként 

a TEA MOBILITÁS Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 71. vállalkozást jelöli ki, 

az ajánlatában szereplő nettó 9.518.666 Ft, Áfa 2.570.040 Ft, bruttó 12.088.706 Ft 

figyelembevételével, 

1. helyezett ajánlattevőjeként  

az MVM Mobiliti Kft. 1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület. vállalkozást jelöli 

ki, az ajánlatában szereplő nettó 12.864.250 Ft, Áfa 3.473.348 Ft, bruttó 16.337.598 Ft 

figyelembevételével. 

 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

Illés Péter irodavezető, projektiroda 
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A „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás összekötő út megépítése a 

Jászfényszaru hrsz. 05/225 és hrsz 05/227 ingatlanokon.” tárgyú közbeszerzési 

felhívás elfogadására, ajánlattevők kijelölésére. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság az alábbi vállalkozásokat 

javasolja ajánlattevőként: Colas Út Zrt.; SWIETELSKY Magyarország Kft. és STRABAG 

Építőipari Zrt.; GEO-GÉP Kft.; BAKTATÓ Kft.-t. 

 

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

 

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

 

180/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás összekötő út megépítése a 

Jászfényszaru hrsz. 05/225 és hrsz 05/227 ingatlanokon.” tárgyú közbeszerzési felhívás 

elfogadására, ajánlattevők kijelölésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás 

összekötő út megépítése a Jászfényszaru hrsz. 05/225 és hrsz 05/227 ingatlanokon” 

tárgyú, a határozat melléklete szerinti közbeszerzési felhívást elfogadja, a 

közbeszerzéshez az alábbi vállalkozásokat jelöli ki ajánlattevőként: 

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

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

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

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

BAKTATÓ Kft. 2760 Nagykáta, Csokonai út 31. 

Határidő: 2022. augusztus 30. 

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 nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás 

biztosítására. 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
a 2022.07.19-ei ülésén megvizsgálta és nyertes ajánlattevő kijelölésére a GEOGÉP Kft-
t javasolta, az ajánlatban szereplő 25.605.595 Ft figyelembevételével. 

 

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

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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181/2022. (VIII.03.) 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 nyertes 

ajánlattevőjének kijelölésére, forrás biztosítására. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 154/2022.(VI.29.) képviselőtestületi határozatával és a 

a 12/2022.(VIII.03.)  polgármesteri határozatával következő vállalkozásokat jelölte ki 

tárgyban jelölt beszerzés ajánlattevőiként:  

SWIETELSKY Magyarország Kft.,  

GEO-GÉP Kft.,  

BOSERÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., 

BAKTATÓ Kft.,  

UR-FA Kft. 

A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2022.07.19-ei ülésén megvizsgálta 

és nyertes ajánlattevő kijelölésére a GEOGÉP Kft-t javasolta, az ajánlatban szereplő 25.605.595 

Ft figyelembevételével. 

A fent idézett képviselőtestületi határozat felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevőt 

kijelölésére, a szükséges forrás biztosítására. 

A határozat mellékletét képezi Jászfényszaru Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Bírálóbizottságának tárgyban készült javaslata. 

 

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila projektiroda munkatárs. 

 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

Határidő:  2022.11.15. 

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés 

tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölése” tárgyú 151/2022.(VI.29.) 

képviselő-testületi határozat módosítására 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a 151/2022.(VI.29.) képviselőtestületi határozattal kijelölte 

tárgyban jelölt beszerzés ajánlattevőit. A döntést követően derült ki, hogy a kijelölt 

vállalkozások között szereplő PAZSO Cleaning Kft. megszűnt, ezért az ajánlattevők 

kijelölésének pontosítása, újbóli kijelölés vált szükségessé. A kerítésépítés műszaki tartalma is 

megváltozott (az új műszaki tartalmat az előterjesztéshez mellékelt KBB jegyzőkönyv 

tartalmazza), ezért az előzőekben rögzített helyzetben a beszerzés kapcsán indokolt a korábban 

meghozott döntést módosítani. 

 

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

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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182/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölése” tárgyú 151/2022.(VI.29.) képviselő-testületi 

határozat módosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés tárgyú 

beszerzés ajánlattevőinek kijelölése” tárgyú, 151/2022.(VI.29.) képviselő-testületi határozatát 

a következők szerint módosítja: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés” 

tárgyú beszerzéshez a következő 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.,  

Jász-Ép Mester Kft. 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.,  

TRANSZ-KER. 2000 Kft., 526 Jászjákóhalma, belterület 460/3. hrsz.  

Határidő: 2022. augusztus 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 Napfény Óvoda előtető kiépítése.” beszerzés nyertes 

ajánlattevőjének kijelöléséről, forrás biztosítására 

 

 

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

 

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

 

183/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru Napfény Óvoda előtető kiépítése.” beszerzés nyertes ajánlattevőjének 

kijelöléséről, forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 152/2022.(VI.29.) képviselőtestületi határozatával és a 

13/2022.(VIII.03.) polgármesteri határozatával a következő vállalkozásokat jelölte ki 

tárgyban jelölt beszerzés ajánlattevőiként: 

 RABEL-DEKOR Kft.;  

 Ép-Ért-Terv Bt.;  

 BÉDARÉ HUNGARY Kft.  

 PAZSO CLEANING Kft. 

A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 2022.08.03-ai ülésén megvizsgálta 

és javaslatának megfelelően kijelöltem a nyertes ajánlattevőt. 

A beszerzés fedezete Jászfényszaru Város 2022. évi költségvetésében (3. sz. melléklet 

„Jászfényszaru Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási céltartaléka – 10. sor Óvoda 

teraszok befedése” sorban) rendelkezésre áll. 

A fent idézett képviselőtestületi határozat felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevőt 

kijelölésére, a szükséges forrás biztosítására. 

A határozat mellékletét képezi Jászfényszaru Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Bírálóbizottságának tárgyban készült javaslata. 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
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  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

Határidő:  2022.09.30. 

 

Az „Óvoda villamosmérőhely áthelyezés, járda közvilágítás és Iskola kerítés 

építés.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

javasolja ajánlattevőként: Fabricom Electrical – PVV Kft. (2760. Nagykáta, Temető u. 28.); B 

_Beton Kft. (2194. Tura, Pacsírta u. 11.); Villámszer Kft. (1097. Budapest, Gyáli u. 30/B. 3. e. 

35.). A Bizottság a munka mielőbbi, 2022.08.31-ei elvégzése érdekében javasolja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazásával Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a Közbeszerzési 

Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő ajánlattevőt 

nyertesként jelölje ki. 

 

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

 

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

 

184/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Az „Óvoda villamosmérőhely áthelyezés, járda közvilágítás és Iskola kerítés építés.” 

tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata az „Óvoda villamosmérőhely áthelyezés, járda 

közvilágítás és Iskola kerítés építés.” tárgyú beszerzéshez ajánlattevőként az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki: 

Fabricom Electrical – PVV Kft. (2760. Nagykáta, Temető u. 28.) 

B _Beton Kft. (2194. Tura, Pacsírta u. 11.) 

Villámszer Kft. (1097. Budapest, Gyáli u. 30/B. 3. e. 35.) 

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

Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő 

ajánlattevőt nyertesként jelölje ki, gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról, a szerződés 

megkötéséről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. 

Határidő: 2022. augusztus 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 
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A „Kerékpáros híd tervezése, vázlatterv, engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése, engedély beszerzése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság ajánlattevőként az alábbi 

vállalkozások kijelölését javasolta: Első Lánchíd Bt.; STATIC-PLAN Kft. UNIQUE-PLAN 

Kft. A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatában az is szerepel, hogy a Képviselő-testület 

kérje fel Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő vállalkozást nyertesként jelölje ki 

és gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról. 

 

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

 

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

 

185/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Kerékpáros híd tervezése, vázlatterv, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 

engedély beszerzése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelölésére 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Kerékpáros híd tervezése, vázlatterv, engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése, engedély beszerzése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek az alábbi 

vállalkozásokat jelöli ki: 

Első Lánchíd Bt. 4235 Biri, Fő út 103., 

STATIC-PLAN Kft. 1037 Budapest, Iglice utca 6/1., 

UNIQUE-PLAN Kft. 1138 Budapest, Úszódaru u. 14. I/6.  

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

Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő 

vállalkozást nyertesként jelölje ki, gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról a 

Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával. 

Határidő: 2022. augusztus 10. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin irodavezető, főépítészi iroda 

 

 

A „Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját megelőző vizsgálat 

elkészítése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás 

biztosítására 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a „Rekultivált 

hulladéklerakó végleges rekultivációját megelőző vizsgálata elkészítése” tárgyú beszerzéshez 

ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat jelöli ki: ENVI-ART Környvéd. Kft. 5000 zolnok, 

Rózsa utca 15., Ökopajzs Kft. 5053 Szászberek, Mátyás király u. 1., Katona Kft. 5000 Szolnok, 

Hold u. 31. 
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Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket. Mivel nem volt, szavazásra bocsájtotta.  

 

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

 

186/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját megelőző vizsgálat elkészítése” 

tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás biztosítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Rekultivált hulladéklerakó végleges rekultivációját 

megelőző vizsgálata elkészítése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként az Ökopajzs Kft. 

(5053 Szászberek, Mátyás király u. 1.) vállalkozást jelöli ki az ajánlatában megjelölt bruttó 

2.844.800 Ft figyelembevételével, mely összeget a város 2022. évi költségvetéséből biztosít. 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

Határidő: 2022.12.31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

 

A „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve Local Agenda 21 dokumentum 

felülvizsgálata” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás 

biztosítására. 

 

 
Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

Dr. Voller Erika elmondta, hogy a terv 7 éve készült, mind időben, mind összetételében 

hatályát vesztette, felújítása, átdolgozása szükséges, mivel egy helyszíni ellenőrzés keretében, 

vagy a jelentésekhez kapcsolódó dokumentum bekérése esetében a jelenlegit a Közreműködő 

Szervezet nem fogadja el, mely következtében a mérföldkőhöz vonatkozó jelentést elutasítják. 

Ezen feladat ellátására Jászfényszaru Város Önkormányzata Önkormányzat Közbeszerzési 

Bírálóbizottsága a 2022.06.27-ei ülésén meghozott döntésével 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 elence, 

Vihar u. 10. 

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

 

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

 
187/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve Local Agenda 21 dokumentum 

felülvizsgálata” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére, forrás 

biztosítására. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve 

Local Agenda 21 dokumentum felülvizsgálata” tárgyú beszerzés nyertes 

ajánlattevőjeként az ENVECON Környezetvédelmi Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 
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62.) vállalkozást jelöli ki az ajánlatában megjelölt bruttó 3.543.300 Ft 

figyelembevételével, mely összeget a város 2022. évi költségvetéséből biztosít. 

Határidő: 2022.10.31. 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 

  Illés Péter irodavezető, projektiroda 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

 
 

2. Előterjesztés Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszarun a köz 

szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 7/1996 (V.28.) 

önkormányzati rendelet 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: 

 

11/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 

A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 

7/1996. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

 

3. Jászfényszaru Város víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terve 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 a 

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 határozatot hozta. 
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188/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Város víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terve elfogadásáról  
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászfényszaru Város 

víziközművének 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő-fejlesztési tervét szennyvíz és ivóvíz 

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

A szükséges 40.800 Ft szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 

biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező, Jászfényszaru Város víziközművének 2023-2037. évekre 

vonatkozó gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok és felhatalmazások aláírására. 

 

Határidő: 2022.08.15 

Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

Végrehajtásért felelős: Urbán Csaba Projektiroda munkatársa 

 

4. Jászfényszaru Városi Sportegyesület kérelme sportöltöző megemelt összegű TAO 

pályázatához önerő lehívásához 

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 

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 határozatot hozta. 

 

189/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Városi Sportegyesület kérelme sportöltöző megemelt összegű TAO 

pályázatához önerő lehívásához 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020/2021. évi TAO pályázat – 

öltöző építése önrészeként 62/2020.(II.26.) számú határozatával jóváhagyott 17.533.620 Ft 

összeget 21.453.485 Ft összegre megemeli a 2022. évi költségvetése terhére, és engedélyezi 

annak lehívását a Jászfényszaru Városi Sportegyesület számára a Magyar Labdarúgó Szövetség 

ki/JHINTMOD01-43398/2020/MLSZ iktatószámú levelében a sportöltöző kialakítására 

megjelölt 58.539.063 Ft támogatás önerejeként. 

 

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

bocsájtotta a javaslatot.  
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190/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru Városi Sporttelepen lévő, színpadot lefedő sátorszerkezet elbontásáról 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Sportegyesület öltöző 

építése kapcsán a Sporttelepen lévő, öltöző építéssel érintett régi színpadot befedő 

sátorszerkezetet saját forrásból a 2022. évi költségvetése terhére elbontatja. 

 

 

5. Előterjesztés a Jászfényszaru 02/6. hrsz-ú helyi közút ingatlan tulajdonba kérés 

megerősítéséről 

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 

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 határozatot hozta. 

 

191/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

a Jászfényszaru 02/6. hrsz-ú helyi közút ingatlan tulajdonba kérés megerősítéséről 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete A 160/2018.(IV.11.) számú határozatában foglaltakat 

továbbra is fenntartja.   

 

Jászfényszaru 2535/8. hrsz-ú TRIANON terület tulajdonba kérés megerősítése 

 

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

bocsájtotta a javaslatot.  

 

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

 

192/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Jászfényszaru 2535/8. hrsz-ú TRIANON terület tulajdonba kérés megerősítése 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 161/2018.(IV.11.) számú határozatában foglaltakat 

továbbra is fenntartja – a Jászfényszaru 2535/8. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását kéri. 
 

6. Előterjesztés Samsung étterem célját szolgáló felépítmény bérletére 

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 

javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

 

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

 

193/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Étterem célját szolgáló felépítmény bérletére 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Samsung Electronics Magyar Zrt. részére bérbe adja 

a Jászfényszaru 1158 hrsz alatt nyilvántartott összesen 3ha 2029 m2 alapterületű kivett parkoló 

megjelölésű belterületi ingatlanon található éttermi étkeztetési célját szolgáló felépítményt 

(138m2) a bérleti díj változtatása nélkül 2023. július 31. napjáig azzal, hogy a bérleti szerződés 

automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik a bérleti időszak végén, ha azt valamely fél 

nem mondja fel. 

 

Végrehajtásért felelős: Dr. Voller Erika jegyző 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária pénzügyi osztályvezető 
 

7. Előterjesztés Jászfényszaru külterület 05/179 hrsz. számú ingatlan bérbeadására 

(Sangjin) 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja, hogy a 05/16 helyrajzi számú ingatlan teljes területének 

folyamatos gyommentesítése is kerüljön beépítésre.  

 

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

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 határozatot hozta. 

 

194/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru külterület 05/179 helyrajzi számú ingatlan bérbeadására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete bérbe adja a kizárólagos tulajdonában álló 

Jászfényszaru külterület 05/179 helyrajzi számú ingatlant a Sangjin Micron Hungary Kft. 

(székhely: 5126 Jászfényszaru Ipari Park 2535/13 hrsz., adószám: 13782443-2-16, 

cégjegyzékszám: 16-09-015332, képviseli: Kwon Su Young ügyvezető) részére 2022. 08. 01. 

napjától 1 év időtartamra, havi nettó 5.000,- forint bérleti díj, és az előbbi ingatlan és a 

szomszédos Jászfényszaru külterület 05/16 helyrajzi számú ingatlan teljes területének 

folyamatos gyommentesítése ellenében. 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Sándor Mátyás 

Határidő: 2022. 08. 01. 
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8. Előterjesztés Jászfényszaru Corvina út, Vásárhelyi Pál úti kereszteződés kamerás 

megfigyelésének javítására 

Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta javasolja, hogy a 018/47 hrsz terület is kerüljön bekamerázásra. 

Kérte az észrevételeket.  

 

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

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 határozatot hozta. 

 

195/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A Jászfényszaru Corvina út, Vásárhelyi Pál úti kereszteződés kamerás megfigyelésének 

javítására 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kerüljön térfigyelő kamera 

kihelyezésre a Corvina-Vásárhelyi Pál út kereszteződésébe az útkereszteződést alkotó utak,  

megfigyelésére a meglévő rendszámfelismerő kamera mellé, továbbá a volt vásártéren (018/47 

hrsz.) lévő bringapark megfigyelésére. 

 

 

A Képviselő-testület a kamera beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket 

költségvetésében jóváhagyja. 

 

 

Végrehajtásért felelős: Réz Bertold, Ördög János 

Határidő: 2022. 08. 31. 

Értesül: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 
 

9. Előterjesztés a Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának 

megállapítására 

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 

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 határozatot hozta. 
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196/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

A Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának megállapítására 

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete Donnert Richard kérelmét 

támogatva jóváhagyja a búcsú területének bérletét 2022. évben is és a vállalkozó részére 

200.000- Ft, azaz (kettőszázezer Forint) bérleti díjat állapít meg a rendezvény bérleti díjaként. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

 

 

 

10. Egyebek 

 

Aktuális beszerzésekhez kapcsolódó forrás biztosítására. 

  

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

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

197/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

Aktuális beszerzésekhez kapcsolódó forrás biztosítására. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 

az aktuális beszerzésekhez szükséges forrás biztosítását az alábbiak szerint javasolja: 

Szentcsalád tér Közösségi fejlesztése (közbeszerzés) 20.000.000 Ft, 

Trianon 32-es és Névtelen 3106-os csatlakozás  25.605.595 Ft, 

Napfény óvoda előtető       9.869.805 Ft, 

Local Agenda 21 dokumentum felülvizsgálata    3.543.300 Ft, 

Rekultivált hulladéklerakó vizsgálata     2.844.800 Ft. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

  Dr. Voller Erika jegyző 

  Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály 
 

A Jászfényszarui Napfény Óvoda előirányzatának módosítását 
 

Győriné dr. Czeglédi Márta kérte az észrevételeket.  

 

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

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 határozatot hozta. 
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198/2022. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat 

a Jászfényszarui Napfény Óvoda előirányzatának módosítását 

Jászfényszaru Város Önkormányzat elfogadta a Jászfényszaru Napfény Óvoda előirányzatának 

módosítását az alábbiak szerint:   

 

Öntözőrendszer teljes felújítása (öntözőfejek cseréje, újak telepítése, szűrők 

beépítése, vezetékes víz ingadozó nyomása miatt szivattyú beépítése, gyepfelületek minőségének 

helyreállítása, a szennyezett altalaj miatt részben gyepszőnyeggel) 7.500.000Ft összegben. 

 

Villamos biztonsági (szabványossági, érintésvédelmi) felülvizsgálat megújítását 8.000.000Ft 

összegben. 

 

Villamosenergia-hálózat fejlesztését 500.000 Ft összegben. 

A fentiek alapján Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszaru 

Napfény Óvoda előirányzatában 16.000.000 Ft-ot biztosít keretjelleggel, melynek 

felhasználásáról az intézmény a 2022. évi I-III. negyedévi tájékoztató kapcsán köteles 

beszámolni. 
 

 

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

ülést rendelt el  
 

 

Kmf. 

 

 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta                       dr. Voller Erika 

 polgármester                               jegyző 

             

 

 

 

Győri János Bertalan            Berényi Ferenc 

  jkv.hitelesítő              jkv. hitelesítő 


