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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. júliusában három alkalommal tartott 

ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót 
az érdeklődő olvasóknak.

2017. július 12.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- 

és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település 
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a köz-
területek környezettudatos család- és klímabarát megújítása 
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében műszaki ellenőr 
feladatok ellátásához nyertes pályázóként a Hornyák Mérnöki 
Iroda Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 1.397.000 
Ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Ipari Park számára Tudományos és Technológiai 
Park cím viselésére pályázat elkészítéséhez nyertes pályázóként 
az Ipari, Tudományos-, és Technológiai Parkok Egyesületét je-
lölte ki a pályázatában szereplő bruttó 5.717.000 Ft figyelembe 
vételével, mely összeget az önkormányzat a város 2017. évi költ-
ségvetéséből biztosítja.

· A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Tompa Mihály út 
7. szám alatti önkormányzati épület átalakítási munkáinak el-
végzéséhez nyertes pályázó kijelöléséről és szerződéskötéséről 
szóló tájékoztatót.

Elfogadta Jászfény-
szaru Város Gondo-
zási Központja kérel-
mét, az egészségügyi 
feladatok ellátására 
2017. július 1. napjá-
tól, melynek előirány-
zatát megbízási díj és 
járuléka fedezeteként 
biztosítja a költségve-
téséből.

Megtárgyalták a 
Hatvan és Környéke 
Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 
Társulási Megállapo-
dásának módosításá-
ról szóló tájékoztatót. 

Döntöttek a térségi 
gazdasági környezet, 
valamint a foglalkoz-

tatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvaló-
sítására kiírt TOP-1.1.1-16 kódszámú, Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. A 
támogatási kérelem címe: Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a meg-
közelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem. A támogatási 
kérelem támogatási igénye 800.000.000 Ft, támogatási intenzitás 
100%. Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi együtt-
működési megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. 
Elfogadták továbbá a „támogatási kérelem projektelemeinek megha-
tározása” tárgyú tájékoztatást. A támogatási kérelem 550.000.000 Ft 
forrásigénnyel történő benyújtására a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft.-t hatalmazták fel.

A Jászfényszaru 05/204., 05/205. és 05/206. és 05/214. hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonásához biztosították az árajánlatban sze-
replő bruttó 624.400 Ft összeget a 2017. évi költségvetésben. 

A Jászfényszaru 05/212 hrsz-ú út megosztására, belterületbe 
vonására és telekhatár-rendezésére az árajánlatban szereplő bruttó 
1.506.000 Ft összeget a 2017. évi költségvetésben biztosították. 

A Jászfényszaru Szabadság u. 5. szám alatti ingatlanon kiala-
kított vendégszállás berendezéséhez és felszereléséhez bruttó 
3.500.000 forint keretösszeget a 2017.évi költségvetésben különí-
tették el. 

Felhívást adtak ki az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfénysza-
ru, Bercsényi út 2/c. szám alatti 4. és 6. számú bérlakás bérletbe 
vételére. 

Zárt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlattevők kijelö-
lésére vonatkozó előterjesztéseit tárgyalták meg és hagyták jóvá, 
valamint felajánlott ingatlan adásvételi feltételeit határozták meg.

2017. július 19.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· A Mazács-ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánította.
· A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást nö-

velő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítá-
sára kiírt TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás keretében üzleti terv 
elkészítésére nyertes pályázóként a Vital-Pro Kft.-t jelölte ki 
a pályázatában szereplő bruttó 2.921.000 Ft figyelembe vételé-
vel. A költség a támogatási kérelem költségvetésének részét képezi, 
mely összeget a képviselő-testület a város 2017. évi költségvetésé-
ből megelőlegez.

· Jászfényszaru, Szabadság út 5. szám alatti ingatlanon kialakított 
vendégszálláshoz berendezés és felszerelés beszerzéséhez nyer-
tes ajánlattevőként a Juhász és Társa Kft.-t hirdette ki az áraján-
latában szereplő bruttó 2.937.480 Ft figyelembe vételével.

Az önkormányzat, mint a terület tulajdonosa hozzájárult ahhoz, 
hogy a Jászfényszaru 05/214 hrsz.-ú ingatlanon út építésére a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. támogatási kérelmet nyújtson be 
a TOP-1.1.1-16 kódszámú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
című felhívásra. Továbbá szándéknyilatkozatot tett arra az esetre, 
amennyiben a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által a Jászfényszaru 
05/214. hrsz.-ú ingatlanon út építésére benyújtott kérelme támoga-
tásban részesül.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
városi főépítész által a szálláslehetőségek fejlesztéséről szóló tájé-
koztatását. A képviselő-testület támogatta, hogy a beruházás kivite-
lezése esetén az önkormányzat tulajdonában álló Jászfényszaru Dózsa 
György út 18-22. közismert nevén „Festőközben” valósuljon meg. 

A képviselők módosították a település házszámozási szabályozá-
sát tartalmazó helyi rendeletet.

Jóváhagyták, hogy az önkormányzat együttműködési megállapo-
dást köt a jaszsagonline.hu weboldalt üzemeltető Ballai Zsolt egyé-
ni vállalkozóval az „Ifjúság Jászság” térségi platform létrehozása és 
működtetése érdekében, amelyhez a 2017. évi költségre 180.000 Ft-ot 
biztosít a város költségvetéséből.

A városi rendezvényeken történő használatra napernyők beszer-
zésére bruttó 1.000.000 Ft keretösszeget hagytak jóvá a 2017.évi 
költségvetésben. 

Zárt ülésen elfogadták a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javasla-
tát a Mazács-ház felújításával kapcsolatosan új ajánlattevők kije-
lölésére vonatkozóan.

A képviselő-testület elfogadta, hogy az augusztus 19-i ünnepi ren-
dezvényhez kapcsolódó színpad helyszíne a „Zene-pavilonnál” 
legyen.

2017. július 26.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-

JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó 
zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtar-
tása a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos 
család- és klímabarát megújítása jegyében című projekt keretében 
„Zöld város kialakítása (építés, eszközbeszerzés)” közbeszerzéshez 
nyertes ajánlattevőjeként a ZÖFE Kft.-t hirdette ki a pályázatában 
szereplő nettó 91.976.355 Ft+Áfa értékben.

A Jászfényszaru Kossuth L. u. 12. sz., 474. hrsz. alatti ingatlanon 
lévő lakóépület bontásra ajánlattevők kijelöléséről döntöttek.

A képviselők támogatták a „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázat benyújtását.

Dr. Voller Erika
jegyző

Dr. Voller Erika jegyző




