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(folytatás a 2. oldalról)
2018. január 31.

Elfogadták a civil szervezetek tájékoztatóit a 2017. évi tevékeny-
ségükről és a 2018. évi terveikről.

A testület jóváhagyta a 2018. évben civil szervezetek támoga-
tása iránt kiírt pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte 
a jegyzőt, hogy a felhívás helyben szokásos módon történő 
közzétételéről gondoskodjon. /A felhívás e lapszámunkban meg-
található./

A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Jászfényszaru 
Városi Sportegyesület 2017. évi beszámolóját.

A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem mű-
ködtetéssel összefüggésben a 2017. július 1. és 2017. december 
31. közötti kiadásaik fedezetére 1.418.965 Ft támogatást bizto-
sítottak.

Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-nek a település 
foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatóját.

Jóváhagyták, hogy a Közmeghallgatás 2018. február 21. 16:00 
órakor kerüljön megtartásra a Városháza dísztermében. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára döntöttek:
·  a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkor-

mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” 
című pályázat projekt keretében műszaki ellenőr feladatok 
ellátásához pályázók kijelöléséről.

·  a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” 
című pályázat projekt keretében kommunikációs feladatok 
ellátásához pályázók kijelöléséről.

·  a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfény-
szarun” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogram-
ban vetőburgonya beszerzésére nyertes ajánlattevőként a 
Rusai-Team Kft.-t jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó 
1.424.940 Ft figyelembe vételével, a zöldség vetőmag beszer-
zésére nyertes ajánlattevőként a Rusai-Team Kft.-t jelölte ki 
az ajánlatában szereplő bruttó 689.266 Ft figyelembe vételé-
vel. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről.

·  a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú „Fenntarthatóság és 
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfény-
szarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című pro-
jekt keretében közúti biztonsági audit elkészítéséhez nyertes 
pályázóként Orosz Gyula gyöngyösi egyéni vállalkozó aján-
latát fogadta el a pályázatában megjelölt bruttó 444.500 Ft 
figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
kösse meg a szerződést.

Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) 
önkormányzati rendeletet.

Támogatták a Trió-Média-Jászberény Kft-vel kötött támogatá-
si szerződés módosítását, a benne szereplő, havonta folyósítandó 
összeg 450.000.- forintról 472.500.- forintra, az egyszeri éves 
támogatási összeg 500.000.- forintról 525.000.- forintra történő 
emelését.

Hozzájárultak, hogy a DEYI Kft. a Jászfényszaru, Szabadság út 
3. szám alatt található üzletház bérleti szerződését felmondja. A 
bérleti díj számlázása 2017. 08. 31-ig, a rezsiköltség számlázása 
2017. 09. 30-ig történik, egyúttal a volt bérlő az üzletház helyre-
állítási költségeként vállalja 500.000,- Ft megfizetését. 

A közbiztonság növelése érdekében a testület 14.900.000 Ft 
összegű forrást különít el 2018. évi költségvetésében keretösszeg 

jelleggel. A forrás a térfigyelő kamerarendszer állagmegőrzésére, 
ELMÜ-ÉMÁSZ engedélyek új áramvételi helyek kiépítésére, há-
lózatbővítésére, kameraszám bővítésére használható fel.

Támogatták a Jászfényszarun épült hulladékudvar üzemeltetése 
kapcsán bérleti szerződés megkötését a Szelektív Hulladékhasz-
nosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
sasággal 4 db gép bérlésére.

ZÁRT ülésen:
Döntöttek a Jászfényszaru, Szabadság u. 27. sz. (1996. hrsz.) 

alatti ingatlan adásvételéről.
Jóváhagyták az OTP Bank Nyrt-nél vezetett munkáltatói- és 

lakáskölcsönök nyilvántartásának megszüntetésére, bankszámla 
szerződés felmondására vonatkozó határozati javaslatot. 

Elfogadták a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Intéz-
ményvezetői pályázat felhívását.

Dr. Voller Erika jegyző

A képviselő-testület 2018. január 16-án és 31-én megtartott 
ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok összefogla-
lót az érdeklődő olvasóknak.

2018. január 16.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján dön-

töttek:
·  a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 azonosítási számú, 

„Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című projekt keretében kötelezően előírt nyil-
vánosság biztosítása feladatok ellátásához a pályázók kijelölé-
séről. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert arra, hogy a beérkezett pályázatok közül 
a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással kösse meg a 
szerződést. Értékelési szempontként kizárólag a vállalkozási dí-
jat határozták meg.

·  a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí-
téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogram-
ban vetőmag beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről. A testü-
let felhatalmazta a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással kösse 
meg a szerződést.

·  a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban 
zöldség-vetőmag és vetőburgonya beszerzésére ajánlattevők 
kijelöléséről.

·  a nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szenny-
víz összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezé-
sére, kezelésére nyertes ajánlattevőként Ludmerszki János 
jászdózsai egyéni vállalkozót jelölte ki az ajánlatában meg-
jelölt 4.000 Ft/m3+áfa szolgáltatási díj figyelembe vételével. A 
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
Ezen döntéssel egyidejűleg módosította e tárgyban korábban 
hozott rendeletét is.

·  a Jászfényszaru 1191/7 hrsz.-ú ingatlanon 350 méter hosszban 
út felújítási tervének, árazott és árazatlan tervezői költségveté-
sének elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről. 

·  a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 jelű projekt keretében 6 m 
széles út építése Jászfényszaru 05/212 hrsz.-on kivitelezésére 
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról.

·  a képviselő-testület a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpá-
rozásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” pályázatra kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesé-
nek a Swietelsky Kft.-t jelölte ki a nettó 158.578.101 Ft+ÁFA 
ajánlati ár jóváhagyásával. Felhatalmazta a polgármestert a vál-
lalkozási szerződés megkötésére.

·  a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” 
című projekt építés közbeszerzés I. rész nyertes ajánlattevő-
ként a Helio Active Kft.-t választotta ki az ajánlatában szerep-
lő bruttó 35.725.710 Ft összeggel, valamint a II. rész nyertes 
ajánlattevőként a Helio Active Kft.-t választotta ki az ajánlatá-
ban szereplő bruttó 21.429.523 Ft összeggel.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében 
eljárva, a 9/B§ (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
elfogadta Jászfényszaru Város Településszerkezeti Tervét, vala-
mint a Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Sza-
bályozási Tervéről szóló rendeletet.

Rendeletet alkottak az önkor-
mányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a 
lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII.15.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.

A testület közérdekű célból, 
szolgálati jelleggel bérbe adta Bu-
gyik Zsófia pályakezdő védőnő 
részére a Jászfényszaru, Bercsényi 
út 2/B/1. számú lakást. 

Közérdekű célból, szolgálati 
jelleggel bérbe adta Gulyás Imre, 
a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusa részére a Jász-

fényszaru, Szent István út 6. szám alatti ingatlant, László Gyöngyi, 
a Napfény Óvoda és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola gyógypedagógusa részére a Jászfényszaru, 
Bercsényi út 2/B/5. számú lakást, Palócz Miklós, a rendőrség hiva-
tásos állományú tagja részére a Jászfényszaru, Rákóczi út 18. szám 
alatti ingatlant, Tüdős Dávid, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
műszaki munkatársa részére a Jászfényszaru, Bercsényi út 2/B/2. 
számú vagy a 2/B/6. számú lakás közül a korábban megüresedőt. 
A képviselő-testület felhatalmazta a Gameszt, hogy a bérleti szer-
ződéseket a bérlőkkel megkösse.

Döntöttek Jászfényszaru, Szabadság út 77. szám alatti ingatlan 
üzemeltetése tárgyában a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel 
kötött üzemeltetési szerződés 2018. március 1. napjával történő 
megszüntetéséről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert és az ügyvezetőt a szerződést megszüntető okirat megkötésére.

Jóváhagyták a Szabadság út 5. és Szabadság út 77. szám alatti 
ingatlanokon kialakított szobák szálláshelyként való hasznosítását.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérla-
kások hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. /A 
felhívás a 2018. januári számban található./

A képviselő-testület támogatta Jászfényszaru várost népszerűsí-
tő kiadvány megrendelését 1.000 példányban, 260.000.-Ft+ÁFA 
összegben, melyet a város 2018. évi költségvetésében biztosítanak.

Döntöttek a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem szerinti 
fejlesztés megvalósulásáról, önerő biztosításáról, mely szerint a 
Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község 
Önkormányzata konzorciumi együttműködésében megvalósuló, a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra „A vidéki térségek kis-
méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése 
Jászfényszarun és Pusztamonostoron” című támogatási kérelemben 
szereplő fejlesztés helyszíne Jászfényszaru Sóstó dűlő, Jászfényszaru 
külterület 08. hrsz., 06. hrsz., valamint 2279. hrsz.. A projekt össz-
költsége 138.737.808 Ft, elszámolható költsége 138.737.808 Ft, 
igényelt támogatás összege: 117.927.137 Ft. A képviselő-testület 
a projekt megvalósításához 20.810.671 Ft önerőt saját forrásként 
biztosított az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből.

Zárt ülésen:
A képviselő-testület több felajánlott ingatlan tekintetében hozott 

döntést, mely szerint megvizsgálta az ingatlanok megvásárlásának 
lehetőségét. Ennek érdekében felhatalmazták a polgármestert ér-
tékbecslés elvégeztetésére, majd az áralku lefolytatására. Valamint 
döntöttek néhány felajánlott ingatlan megvásárlásáról.

(folytatás a 3. oldalon)

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Dr. Voller Erika jegyző

Budapest, 2018. január 31.

Már majdnem százezer kérelem

Január 8. óta kérhetik a személyi-
jövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-tól 
azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt há-
rom hétben csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy 
ötezren éltek ezzel a lehetőséggel, és küldtek SMS-t, levelet, 
nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak, vagy hívták a 1819-es 
Infóvonalat. A papíralapú tervezet postázását március 19-éig 
lehet kérni. 

Az igénylési lehetőségek közül eddig az SMS a legnépszerűbb, 
ugyanis csaknem hetvenezren kérték így az szja-bevallási tervezet 
postázását. Több mint húszezren a többi módszer közül válasz-
tottak. 

A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs 
szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes sze-
mélyijövedelemadó-bevallássá válik. 

Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 
15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhe-
tővé teszi. 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a ter-
vezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy 
a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon 
(BEVTERVK), továbbá telefonon a 1819-es hívószámon, vala-
mint az ügyfélszolgálatokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a 
születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóköza
dóazonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.

Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV hon-
lapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a 17SZJA nyomtatványt. 

Az új webes kitöltőfelület 2018. január 8. óta elérhető a NAV 
honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati 
portálról (www.magyarorszag.hu).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csányi Péter
sajtóreferens
csanyi.peter@nav.gov.hu

Sajtóközlemény
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