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

tartott ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok össze-
foglalót az érdeklődő olvasóknak.

2017. szeptember 7.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséről szó-
ló munkaközi tájékoztatást.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a Jászfényszaru Somogyi u. 24. szám alatti Kiss József Helytör-

téneti Gyűjtemény (tájház) felújítási munkák elvégzésére az 
ajánlattevők kijelöléséről.

· a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí-
téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogram-
ban rekeszek és az őszi vetésű zöldség vetőmag beszerzéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület felhatalmazta 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a beérkező aján-
latok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással a be-
szerzésekre kösse meg a szerződést.

A képviselő-testület a Zagyva-
környéki Települési Szilárdhul-
ladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulással kapcsolatosan több 
határozatot is hozott. A Társu-
lási Tanácsa tagjának Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert de-
legálta, az elnöki poszt betöltésére 
Kómár Józsefet, Heréd község pol-
gármesterét támogatta. Elfogadta 
a Társulás Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megválasztására vonat-
kozó javaslatot, valamint a Társulás 
2017. szeptember 1-jétől 2017. 
december 31-ig terjedő időszakra 
szóló költségvetését. Jóváhagyták a 
Társulás Konzorciumi Szerződésé-
nek megkötését.

Megtárgyalták és elfogadták a Jászfényszaru Modern Város Prog-
ramot, és a képviselő-testület felkérte Jászfényszaru város polgár-
mesterét arra, hogy a program végrehajtásához szükséges intézke-
déseket megtegye.

Módosították a Jászfényszarui Napfény Óvoda alapító okiratát, 
valamint Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okiratát.

2017. szeptember 20.
A testület első napirendként rendeletet alkotott Jászfényszaru Vá-

ros Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról. 
A képviselő-testület a vízi közmű üzemeltetéssel és a gördülő fej-

lesztési tervvel kapcsolatos kérdések tisztázásához felhatalmazta a 
polgármestert, hogy Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, vala-
mint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkártól kérjen segítsé-
get. Döntöttek a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú, 
KKMO5. megnevezésű projektben szereplő szennyvíztisztító fejlesz-
tése kapcsán nem támogatott műszaki tartalom megvalósításához 
kapcsolódó költségek vállalásáról, mely szerint a nem támogatható 
műszaki tartalommal érintett összességében nettó 224.559.134 Ft 
+áfa költség megfizetését vállalta meghatározott kikötések esetén. 
Továbbá ezen projekt kapcsán megkötött konzorciumi szerződés mó-
dosításáról is határoztak, és felhatalmazták a polgármestert a kon-
zorciumi együttműködési szerződés módosításának aláírására.

Kijelölték a 3106-3126 jelű összekötő utak kereszteződésében a 
„mini” körforgalmi csomóponthoz engedélyes terv készítésére az 
ajánlattevőket.

2017. szeptember 27.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete vissza-

vonta a Vásártér feltáró út, parkolóhelyek, parképítés kivite-

lezésére indított nyílt közbeszerzési eljárást. Ezzel egyidejűleg 
jóváhagyta új közbeszerzési eljárás lefolytatását a Vásártér 
feltáró út építése vonatkozásában, és elfogadta az előterjesztés 
mellékletét képező új ajánlattételi felhívását. Továbbá kijelölte a 
meghívásos közbeszerzési eljárásra meghívandó ajánlattevők 
körét.

· Kiválasztotta a Jászfényszaru Somogyi Béla u. 24. szám alatti 
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (tájház) felújítási munkák 
kivitelezőjét. A beérkezett árajánlat alapján az Ép-Ért-Terv Bt. 
ajánlatát fogadta el bruttó 1.264.331 Ft összegben, és egyben 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. 

· Kijelölte a Jászfényszaru fásítás 2017. program keretén belül 
növények beszerzésére az ajánlattevőket. 

Aktualizálták és elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzat 
2017. évi Közbeszerzési tervét.

Jóváhagyták a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 jelű, „Zöld Város” 
projekthez szükséges ÉMÁSZ felé fizetendő villamos hálózatfej-
lesztés költségeinek biztosítását a 2017. évi költségvetésének terhére 
a Vásártérre, összesen bruttó 3.011.424 Ft összegben.

A testület megtárgyalta a „TK feltáró út” projekt engedélyezte-
téséhez szükséges régészeti próbafeltárás költségigényét, és azt 
elfogadta összesen bruttó 600.000 Ft összegben a 2017. évi költség-
vetésének terhére.

A képviselők a Jászfényszaru Városi Sport Egyesület részére a kon-
diterem működtetésével összefüggő 2017. január 1. és 2017. jú-
nius 30. közötti kiadásai fedezetére 1.120.093 Ft támogatást biz-
tosítottak meghatározott feltétellel. Továbbá az Egyesület részére a 
kézilabda tornacsarnok engedélyes tervei elkészítésének költségei 
fedezetére 3.746.500 Ft támogatást hagytak jóvá.

A hatvani székhelyű Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapít-
ványnak egyszeri bruttó 200.000 Ft összegű anyagi támogatást 
ítéltek meg az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. 

A testület javasolta a Jászfényszaru Város Önkormányzata és TRV 
Zrt. között a közkifolyók működtetésére kötendő bérleti-üzemel-
tetési szerződés további előkészítését.

A képviselő-testület megtárgyalta a munkaerőpiaci mobilitást 
elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Kormányrendelet alapján meghirdetett felhívást, és a 
pályázati feltételek hiányosságára tekintettel úgy döntött, hogy a 
kérelmet jelen felhívásra nem nyújtja be.

Támogatták a Bondweaver Kft. által kezdeményezett adatelemzési 
módszerre épülő szakmai együttműködésben Jászfényszaru város 
részvételét. 

Megtárgyalták és elfogadták a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Kft. (mint konzorciumvezető) és a Technoplus Kft. (mint tervező) ál-
tal megküldött, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú 
KKMO5. megnevezésű projekt Jászfényszarut érintő szennyvíztelep 
bővítés építési tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tar-
talmát, és felhatalmazták a polgármestert a jóváhagyó nyilatkozat 
aláírására.

Elfogadták a Jászfényszaru Zöldváros pályázat megvalósításához 
kapcsolódó vízvételi és áramvételi helyek kialakításához kapcsoló-
dó munkavégzésekre 3.500.000 Forint keretösszeget, és a 2017. évi 
költségvetésből elkülönítették.

Támogatták a DEYI Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításá-
ra vonatkozó javaslatot.

A megváltozott jogi környezetre figyelemmel új rendeletet alkottak 
a helyi népszavazásról, és hatályon kívül helyezték a korábbi – e 
tárgyban hozott – helyi rendeletet.

A testület bruttó 526.161 Ft összeget biztosított a Gamesz költség-
vetésében új közlekedési táblák beszerzésére.

A Városi Énekkar részére a 2017. október 27-29. között megrende-
zésre kerülő kórustalálkozó (Szlovákia, Rajeckie Teplice) utazási költ-
ségeinek fedezetére 200.000 Ft keretösszeget biztosítottak.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszarui Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sítását, melyben döntöttek a Hivatal szervezeti struktúrájának vál-
toztatásáról is. (folytatás a 3. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző




