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pÁlyÁzatI FElHíVÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházak, 

a társadalmi és civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.
Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód 

elősegítése,
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) helyi programok támogatása;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöld program, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.
Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közös-

ségek, amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, 

vagy
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezete Jászfényszaru igaz-

gatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossá-

ga érdekében végzik, és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az önkormányzathoz.
e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban ré-

szesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthat-
nak be újabb pályázatot.

Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati 

választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c)  olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú 

szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011. 
évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének 
nem tesz eleget,

d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2017. évi támo-
gatással nem számolt el.

Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot,
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház 

képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
c) intézmény esetén az alapító okiratot,
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos 

működését igazoló iratot,
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek meg-

felelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasznú-
sági mellékletet is letétbe helyezte,

f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és 
önkormányzati választáson nem állított jelöltet.

A pályázat beadási határideje: 2018. március 15.
Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályá-

zat” megjelöléssel.
Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Ön-

kormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy le-
tölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A határidő jogvesztő, 
az ezt követően benyújtott pályázatokat a Kiíró érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4. 
A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb 

a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, 
aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást 
nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

Jászfényszaru, 2018. február
Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester

2018.02.19.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

SaJtókÖzlemény

Tavasszal kezdődik az ÚgynevezeTT Tk beköTő ÚT épíTése

értesítjük a tisztelt lakosságot, valamint a tisztelt érdekelteket, hogy Jászfényszaru Város Önkor
mányzata „Jászfényszaru ipari park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem” című és TOp-
1.1.1-15-Jn1-2016-00008 azonosító számú pályázata keretében a thyssenkrupp presta Hungary gyáregy
ségének hátsó bejáratától a 32-es útig (ördög-tanyától a sóstó-dűlőig, s onnan a 32-es útig) 6 méter 
széles utat épít.

A projekt sikeres megvalósításával az önkormányzat folytatja a befektetők vonzására irányuló, eredményes 
tevékenységét. A projekt átfogó célja, hogy újabb közvetlen tőkebefektetések számára hozzon létre eladható 
vagy bérbe adható telkeket az Ipari Park területén, emellett biztosítsa a későbbi bővítés lehetőségét, valamint 
az, hogy az újonnan kialakított telkek megközelíthetőségét új, a 32-es útról elérhető bekötőútról biztosítsa, ezzel 
az Ipari Parkot kifejezetten nagy szállításigényű – akár kizárólag logisztikai profilú – vállalkozások számára is 
kedvező helyszínként pozícionálja.

A projekt közvetlen célja, hogy létrejöjjön a 32. számú főútról az Ipari Park új, a jelenlegi megközelítési út-
vonaltól független megközelítésének lehetősége. A projekt ezt a célt az ún. Sóstó-dűlő és az Ipari Park belső 
útjának fejlesztésével éri el.

Az útépítés két ütemben valósul meg. Az első ütemben a Sóstó-dűlőt a Szabadság úttal összekötő, úgyneve-
zett „TK bekötő” út 1209 m hosszú szakasza, míg a második ütemben a TK bekötő utat a 32-es főúttal összekötő 
900 m hosszúságú szakasza épül meg.

A 11,5 t teherbírású útpálya 2 sávos kialakítású, 3,0–3,0 méteres forgalmi sávval, mindkét oldalon 1,5–1,5 
méter széles padkával épül meg. Az útépítés tervezett bruttó költsége 275.756.370 Ft.

Az útépítés első ütemére a közbeszerzés jelenleg zajlik, eredményes befejezése esetén 2018. márciusban 
az önkormányzat szerződést köthet a kivitelezésre.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Projektiroda

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapít-
vány – Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2017–2018. tanévre 
meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” ver-
senyt az általános iskolás korosztályra is.

Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra 
javítását szolgálja.

A vetélkedő résztvevőinek egy szabadon választott, majd egy kö-
telező 20–25 soros szöveget kell felolvasniuk a szakmai hozzáértő 
zsűri előtt.

Az iskolai versenyre iskolánkban január 15-én került sor, amelyre 
kilenc tanuló nevezett  az 5–8. osztályos korosztályban. 

Az iskolai megmérettetés után a területi versenyre továbbjutó ver-
senyzők:

5–6. osztályos korosztályban: Pető Hanna Boglárka 5. osztály,
7–8. osztályos korosztályban: Víg Hanna Klaudia 7. osztály.
A Jászberényben a könyvtárban megrendezett versenyen Pető Han-

na Boglárka (felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó) korosztályában 4., 
Víg Hanna Klaudia (felkészítő: Nagy Józsefné) a 8. helyezést érte el. 
Gratulálunk a szép eredményhez!

Botkáné Sárközi Ildikó

„sZéP MAgYAr BesZéD” verseny az iskolában

A helyi verseny résztvevői.
Fotó: Kovács Lászlóné

tÜDősZŰrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi 

tüdőszűrő vizsgálatot 
2018. március 02-től (péntek) 2018. március 26-ig (hétfő) 

végzik Jászfényszarun.

Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)

Szűrővizsgálat időpontjai:
 Hétfő:  12.30–16.30 óráig
 Kedd:  8.30–12.30 óráig
 Szerda:  12.30–16.30 óráig 
 Csütörtök:  8.30–12.30 óráig 
 Péntek:  8.30–12.30 óráig

Utolsó szűrési nap: 
2018. március 26. (hétfő) 12.30–16.00 óráig

FIGYELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és 

TB kártyájukat. 
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében 

a vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek 
térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles, 

és beutaló szükséges. 
A vizsgálat díját, várhatóan 1.700.-Ft-ot 

postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetnek 
beutaló bemutatása ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett 
szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet 
felbélyegzett boríték ellenében lakcímre postázza.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

tÁJÉkoztató 
kéményseprői szolgáltatásról

A lakossági kéményseprőipari szolgáltatás ingyenes, azonban janu-
ár elsejétől már csak akkor jön a kéményseprő, ha megrendeljük a 
szolgáltatást. A családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a jövő-
ben a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az 
ellenőrzési munkákat, melyek nem kötelezőek, azonban a biztonság 
érdekében javasoltak.

A megrendelés időpont egyeztetéssel történik, melyet végezhetünk 
interneten, telefonon vagy személyesen.

· Interneten: 
 http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
· E-mailben: 
 levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
· Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: 
  a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon, a 9.1.1 

menüpont választásával jelentkező ügyintézőnél.
· Személyesen: 
  ügyfélfogadási időben várja a megyei ellátási csoport Kunszent-

mártonban, a Rákóczi utca 19. szám alatt.
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan tulajdonosa egyeztethet 

időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik 

időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási 
díj ellenében történik meg.

Az ingyenes lakossági kéményseprőipari szolgáltatás megrendelése a 
megyei igazgatóságokon keresztül a továbbiakban sem intézhető!

További hasznos információkat talál a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ oldalon.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság




