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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Adventi jótékonysági ruhabörze

(folytatás a 2. oldalról)
Jászfényszaru Város Gondozási Központja 

adminisztrációs programjának költségeire 
bruttó 80.000 Ft összeget, illetve a program 
fenntartására havonta 7.000 Ft összeget biz-
tosítottak az intézmény költségvetésében.

Felhatalmazást adtak az Ifjúság úttal pár-
huzamos 20 ha külterületi ingatlanok vételi 
ajánlatának előkészítésére.

Módosították az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Pap-kastély és Pál-ház bérleti díjait.

A felvidéki magyar iskolába beíratott gye-
rekek családjainak támogatására 20.000 Ft 
összeget hagytak jóvá a Rákóczi Szövetség 
részére.

Zárt ülésen: 
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsola-

tos kérelmek elbírálásáról, illetve bérleti jog-
viszony meghosszabbításáról hoztak döntést.

Megemelték a 2017. évben otthonteremtési 
támogatásra fordítható önkormányzati kere-
tet 231.970 forinttal.

Elbírálták az otthonteremtési támogatás 
iránt benyújtott kérelmeket, és felhatalmaz-
ták a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére.

Személyzeti kérdésben hoztak határozatot, 
valamint döntöttek Ézsiás Barnabás jász ka-
pitánnyá történő jelöléséről, és arról, hogy a 
kapitány 2018. évben Jászfényszaru városban 
megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozóval 
kapcsolatos, illetve azt követően protokoll és 
tisztjéből eredő feladatokat ellásson.

Dr. Voller Erika jegyző

A korábbi évek gyakorlatát folytatva idén az adventet megelőző-
en került megrendezésre Jászfényszaru Város Önkormányzata és a 
Johannita Segítő Szolgálat közös jótékonysági ruhabörzéje. November 
27–29. között megrendezett ruhaosztást a lakosság széles rétege öröm-
mel vette igénybe.

A hideg időt megelőző akcióban elsősorban téli ruhák, cipők érkez-
tek mind gyermek, mind pedig felnőtt méretekben. A jó minőségű téli 
öltözékeket közvetlenül Németországból, Lund városából szállították 
Jászfényszarura. Az adomány kicsomagolását, igényes hajtogatását, 
vállfára akasztását az önkormányzat két önkéntese, Csillik Zsoltné és 
Péter Zsuzsa készítette elő a ruhaosztás idejére. A szállítmányból Pusz-
tamonostor Önkormányzata is kapott, melyet még karácsony előtt 
juttatnak el a lakosságnak. Szöveg: Fáy Dániel · Fotó: Szilágyi László

A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 jelű, „Jászfényszaru főúti- és a 
kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának 
megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezet-
tudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” című 
projekt keretében a régi parókia funkcióbővítő helyreállítása a végéhez 
közeledik. A beruházás műszaki átadás-átvétele zajlik, és rövidesen 
használatba is vehetjük az új humán szolgáltató pontot a városköz-
pontunkban. Újságunk 2-3. oldalát a felújított parókia képei ékesítik.

Jászfényszaru Város Önkormányzata TOP-3-1-1-15-JN1 - 2016 
- 00027 számú „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – ke-
rékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése ér-
dekében” pályázatával 250 millió forint forrást nyert a Zagyva-gáton 
a 3126. jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei határ között 
megépülő kerékpárút kivitelezésére. A kerékpározás szerelmesei így a 
mintegy 30 kilométeres kör megtételével bekarikázhatnak Hatvanba 
a 32-es számú főút mentén megépült kerékpárúton, majd a városon 
áthaladva a Zagyva folyó bal partján vissza Jászfényszaruba. A pályázat 
ütemterve szerint jelenleg folyik a közbeszerzés a kivitelező kiválasz-
tására. Az építkezés előre láthatóan jövő év márciusától szeptemberig 
tart. Tanczikó Attila

Megújul és új funkciót kap
a régi parókia

Bővül a kerékpárút-hálózat




