
2 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/3

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület 2019. február hónapban megtartott ülésein 

hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban 
tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.

2019. február 13.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-

JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerék-
pározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében szemléletformá-
lás az átadáson feladatok elvégzésére nyertes ajánlattevőként a Vuelta 
Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 1.300.000 Ft figye-
lembe vételével. A képviselő-testület felkérte győriné dr. Czeglédi 
márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkö-
téséről és végrehajtásáról.

· A testület a 05/219. helyrajzi számú ingatlanon található veze-
ték áthelyezésével és az Albert Einstein út közvilágítás hálózatának 
kiépítésével a VIllÁmSZEr Kft.-t bízta meg, ajánlatát, mint a leg-
kedvezőbbet elfogadva. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a győz-
tes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. A kivitelezésre 
költségvetésében bruttó 31.115.000 Ft összeget biztosított.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru 
Városi Sportegyesület 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület kiemelt napirendként tárgyalta a civil szer-
vezetek tájékoztatóit a 2018. évi tevékenységükről érintve a 2019. 
évi terveiket is. Ennek keretében elfogadták:

· a Városi Vöröskereszt,
· az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány,
· a Tűzoltó Egyesület,
· a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet, 
· a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, 
· a Jászfényszarui Vadásztársaság, 
· az Őszikék Nyugdíjas Klub, 
· a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és 
· a Jász Vadásztársaság 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
Jóváhagyták a civil szervezetek támogatása iránt kiírt 2019. évre 

szóló pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 
felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előkészítéséhez a 
Pénzügyi, ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes vé-
leményének és javaslatának figyelembe vételével megtárgyalták az 
intézményi többletigényeket, és mérlegelve azok indokoltságát, 
elfogadták:

· a Napfény Óvoda 18.409.000 Ft,
· a Város Gondozási Központja 19.902.000 Ft,
· a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 
 40.185.625 Ft,
· a Város Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
 75.031.000 Ft,
· a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 19.945.000 Ft,
· a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 27.610.500 Ft és
· a Jászfényszaru Város Önkormányzata 16.599.220 Ft

többletigényét, mely összegeket az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetési rendeletébe előirányzatként kell megtervezni a jóváha-
gyott tartalmakkal együtt. 

A képviselők – a közfoglalkoztatási programok megszűnése 
miatt - döntöttek a városüzemeltetési feladatok ellátása érdeké-
ben 5 fő foglalkoztatásához gInOP-os pályázat benyújtásáról 
és a szükséges forrás biztosításáról. Felkérték Jászfényszaru Város 
Önkormányzat gazdasági műszaki Ellátó és Szolgáltató Szerve-
zet igazgatóját, hogy gondoskodjék a közfoglalkoztatási program-
ban részt vevő 5 fő foglalkoztatásáról 2019. március hónaptól 
kezdődően, mely kapcsán nyújtson be támogatási kérelmet a 
gInOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” felhívás-
ra. A képviselő-testület az 5 fő foglalkoztatásához saját forrásként 
5.361.100 Ft-ot biztosított.

A közfoglalkoztatási programok megszűnését követő időszak vá-
rosfenntartási feladatainak ellátása érdekében 11 fő foglalkozta-

tásához forrás biztosításáról is határoztak. Így a közfoglalkoztatási 
programban résztvevő 11 fő 2019. március 1-jétől kezdődő fog-
lakoztatására a TOP-5.1.2.-15-JN1-2016-00004 „helyi foglal-
koztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi 
Járásban elnevezésű munkaerőpiaci program” és a TOP-5.1.1-15-
JN1-2016-00001 „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések 
megvalósítása Jász-nagykun-Szolnok megyében” konstrukciókra 
benyújtott pályázatokhoz keret jelleggel 12.000.000 Ft saját forrást 
biztosítottak. A képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy az intézmények részére a foglalkoztatáshoz 
szükséges saját forrást a 12.000.000 Ft összegű keretből biztosítsa az 
alábbi foglalkoztatásokhoz:

gamesz: 3 fő,
gondozási Központ: 3 fő,
óvoda: 3 fő,
művelődési ház: 2 fő.
A képviselő-testület elfogadta a Zagyvakörnyéki települési Szi-

lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése társulás 2019. évi belső 
ellenőrzési tervét, a 2019. évi közbeszerzési tervét, a 2019. évi költ-
ségvetését, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú pro-
jektje Támogatási Szerződésének módosítását, és felhatalmazta Jász-
fényszaru Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként 
Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen ezen határozatoknak megfelelően gyako-
rolja szavazati jogát.

A képviselő-testület elfogadta a hatvan és Környéke települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése társulás 2018. évi költség-
vetésének módosítását, a 2019. évi költségvetését, a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-től felvett hitelének 2019. évben történő végtörlesz-
tését, és felhatalmazta Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képvi-
seletében a soron következő társulási tanácsi ülésen ezen határoza-
toknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

rendeletet alkottak a köztisztaságról és a közterületek haszná-
latáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV. 
30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti 
és működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormány-
zati rendeletet.

Támogatták a Johannita Segítő Szolgálat süteményadomány fu-
varköltségének biztosítását bruttó 135.000 Ft-tal a 2019. évi költ-
ségvetésből. 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ingat-
lan-nyilvántartásban Jászfényszaru belterület 2552. helyrajzi szá-
mon nyilvántartott közterület viselje az „SrF út” nevet.

A képviselők beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert annak 
aláírására. 

A testület elfogadta a Jászfényszaru Szabadság u. 3. szám alatti 
üzlethelyiség átalakítási munkái költségeinek beszámítására vo-
natkozó javaslatot.

2019. február 27.
A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros testületi ülését 

megelőzően megtartotta a hagyományosan az éves költségveté-
sének jóváhagyását megelőzően tartandó közmeghallgatást. Ezt 
követően került sor a határozati javaslatok és rendelettervezetek 
tárgyalására, illetve elfogadására.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódóan 
döntöttek a téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag beszerzé-
séhez ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szer-
ződést.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru rimóczi-kas-
tély villámvédelmi rendszerének kiépítésére kijelölte az ajánlatté-
vőket, és egyben felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb aján-
lattévő szakemberrel történő szerződéskötésre, aki az előírt határidőig 
a kivitelezést vállalja. (folytatás a 3. oldalon)


