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Zöld város: Jászfényszaru tovább szépül
A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós támogatási rendszer Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében ed-
dig öt kérelmet nyújtottunk be, és két kérelmet készítünk elő.

Az elbírált valamennyi kérelmünk „megkapta” az igényelt támoga-
tást, amit a még bírálat alatt lévő kérelmünkkel együtt táblázatban 
foglaltunk össze. A támogatott projektek végrehajtását megkezdtük, 
amelyek közül a „Zöld” projektet mutatjuk be részletesebben.

A projekt címe: Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületei-
nek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható 
fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát 
megújítása jegyében – 1. ütem. A 2011-2013. között a városköz-
pontban megvalósított funkcióbővítő projekt keretében megkezdett 

közterületi zöldítést folytatjuk a 2018 júniusában záruló program ke-
retében. A beavatkozás központi területe a Szabadság út, a Trianon 
emlékműtől a Vásártér bejáratáig, de a Dózsa György és a Bajcsy-Zs. 
utcákban is alakítunk ki virágágyásokat. A rózsa meghatározó szerepét 
tükröző terveink közül nagy várakozással tekintünk a Városházától a 
Vásártér bejáratáig vezető „Rózsasétányra”. A tervek július 5-ig elké-
szülnek, miután kiválasztjuk a kivitelezőt, ősszel pedig megkezdődhet 
a növényesítés, járdaépítés, nyitott terek, zöldfalak kialakítása, köztéri 
bútorok, padok, hulladékgyűjtők elhelyezése. A projekt részét képezi 
a Mazács ház funkcióbővítő helyreállítása is, mely eredményeként hu-
mán szolgáltató pontot hozunk létre.

Illés Péter projektiroda irodavezető

Az otthonteremtés támogatási programból történő
támogatás megítéléséről

Az önkormányzat otthonteremtés támo-
gatási programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) 
rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy 
2017. január 1. napjától 2017. március 31. 
napjáig kérelmeket nyújtsanak be. A lehe-
tőséggel 19 pályázó élt (akár egyedül, akár 
házastársával vagy élettársával). Az első ütem-
be beérkezett formailag érvényes kérelmek 
végösszege 24.607.600 Ft volt, melyre 19 
pályázat került benyújtásra, mely szerződések 
megkötésére a napokban került sor.

ezúton tájékoztatjuk a letelepedni vá-
gyókat, hogy a támogatási program ismé-
telt benyújtására 2017. július 1. napja és 
szeptember 30. napja között lehetőség van, 
melynek részleteiről tájékozódhat az ön-
kormányzat honlapján található 11/2016. 
(X. 19.) rendeletből vagy az önkormányzat 
titkárságán.

Kérjük, válassza Jászfényszarut letelepedésé-
hez, hiszen egy erős és öntudatos település, 
ahol az emberek békés közösségben tudnak 

élni a hely adta lehetőségekkel. Itt család és 
gyermekbarát módon élhetnek, hiszen lélek-
számában ugyan nem túl nagy, de kreativi-
tásában, innovációs készségében, tenni aka-
rásában óriási városunk! Azokat, akik azon 
gondolkoznak, hogy ide költözzenek, csak 
biztatni tudjuk, hiszen a település dinami-
kusan fejlődik, és a városvezetés további ki-
tűzött célja, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy egyre több beruházó létesít-
sen helyben munkahelyeket! Baranyi Anita

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) elbírált kérelmek

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  összege Ft

1 Zöld projekt, a Szabadság út zöldfelületi fejlesztése 156.600.000 TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017

2 Ipari Park megközelíthetőségét szolgáló útépítés 300.538.870 TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008

3 Bölcsőde építése a Napsugár óvoda helyén 250.000.000 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028

4 Jászfényszaru–Boldog kerékpárút megépítése a Zagyva-gáton 250.000.000 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) bírálati szakaszban lévő kérelem

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  igény Ft

5 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (5 db épület) 86.837.709 TOP-3.2.1-JN1-2016-00075
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