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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· Jászfényszaru, tompa mihály út 7. (hrsz. 28.) szám alatti 

önkormányzati épület átalakítási munkáinak elvégzéséhez 
pályázók kijelöléséről. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a pályáz-
tatásról, Közbeszerzési Bíráló Bizottság közreműködésével a leg-
alacsonyabb árat megjelölő pályázót nyertesként jelölje ki, és kösse 
meg vele a szerződést.

· a Jászfényszaru, kossuth lajos út 2. (hrsz. 478.) szám alatt 
lévő önkormányzati épületek (régi óvoda 558 m2, gYEJo fő-
épület 109 m2, gYEJo melléképület 28 m2) bontásához pá-
lyázók kijelöléséről, továbbá a képviselő-testület felkérte Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a 
pályáztatásról, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság közreműködésével 
a legalacsonyabb árat megjelölő pályázót nyertesként jelölje ki és 
kösse meg vele a szerződést.

· a bölcsőde építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások tel-
jes körű lebonyolítására nyertes ajánlattevőként a köz-Pálya 
kft.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő becsült érték 0,9% vállalási 
árral, mellyel módosította korábban meghozott határozatát.

Döntést hoztak továb-
bá több pályázati pro-
jekttel kapcsolatosan:

· a TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00028 
számú, „Három 
csoportos bölcsőde 
építése Jászfénysza-
run” című projekt 
keretében kötelező 
nyilvánosság biztosí-
tása feladatok végre-
hajtásához pályázók 
kijelöléséről,

· a TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00028 
számú, „Három cso-
portos bölcsőde épí-
tése Jászfényszarun” 
című projekt kereté-
ben műszaki ellenőr 
feladatok ellátásához 
pályázók kijelöléséről,

· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című 
projekt keretében közbeszerzés lebonyolításához pályázók kije-
löléséről,

· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című 
projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok 
végrehajtásához pályázók kijelöléséről,

· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című 
projekt keretében műszaki ellenőr feladatok ellátásához pályá-
zók kijelöléséről,

· 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 közbeszerzés lebo-
nyolításához pályázók kijelöléséről,

· 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 kötelező nyilvá-
nosság biztosítása feladatok végrehajtásához pályázók kijelöléséről,

· 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 pályázók kijelöléséről,

· 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 akcióterületi terv 
elkészítéséhez pályázók kijelöléséről, 

· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru fő-
úti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a telepü-
lés lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a 
közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújí-
tása jegyében - 1. ütem” című projekt keretében közbiztonsági 
koncepció és Bűnmegelőzési stratégia elkészítéséhez pályázók 
kijelöléséről,

· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „fenntarthatóság 
és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfény-

szarun a munkába járás 
megkönnyítése érdeké-
ben” című projekt ke-
retében közbeszerzés le-
bonyolításához pályázók 
kijelöléséről,
· a TOP-3.1.1-15-JN1-

2016 -00027 számon, 
„fenntarthatóság és 
biztonság a kerékpá-
rozásban – kerékpárút 
építése Jászfényszarun 
a munkába járás meg-
könnyítése érdekében” 
című projekt keretében 
kötelező nyilvánosság 
biztosítása feladatok 
végrehajtásához pályá-
zók kijelöléséről,

· a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016 -00027 számon,

 „fenn tarthatóság és 
biztonság a kerékpáro-

zásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében műszaki 
ellenőr feladatok ellátásához pályázók kijelöléséről,

· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „fenntarthatóság és 
biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfénysza-
run a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt 
keretében marketing, szemléletformálás feladatok ellátásához 
pályázók kijelöléséről,

· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „fenntarthatóság és 
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfénysza-
run a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt 
keretében kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítéséhez pályá-
zók kijelöléséről,

· a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 jelű, „Jászfényszaru 
Város Önkormányzata asP központhoz való csatlakozása” 
című projekt megvalósításához pályázók kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Digi távköz-
lési és szolgáltató kft.-vel történő bérleti szerződés megkötését a 
víztoronyra történő „állomás”(antennarendszer) elhelyezésére, és 
egyben felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határoztak a Jászfényszaru 05/204., 05/205. és 05/206. hrsz.-ú 
ingatlanok belterületbe vonásáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ta a 05/183. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó próbaásatást, régészeti

(folytatás a 4. oldalon)

A Jászberény–Budapest szakasszal fejeződött be a legnagyobb magyar kerékpárverseny,
a 38. Tour de Hongrie, mely Jászfényszarun is áthaladt. Kép és szöveg: Bőti Szilvia
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
feltárást annak érdekében, hogy a terület ipari célra hasznosítható 
legyen. A feltárásra keret jelleggel 500.000 ft-ot hagytak jóvá, me-
lyet 2017. évi költségvetésében biztosít.

támogatták a tanulók úszásoktatásának megszervezésére vonat-
kozó kezdeményezést.

Értékelték és elismerték a polgármester első félévi munkáját.

2017. június 21.
közbeszerzési napirendek keretében hoztak határozatot:
· Jászfényszaru ipari Park számára tudományos technológiai Park 

cím viselésére pályázat elkészítéséhez pályázók kijelöléséről.
· a „mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí-

téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogram-
ban 20 db választási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1-
2016- 00008 számú, „Jászfényszaru ipari Park fejlesztése a meg-
közelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt keretében 
közbeszerzés lebonyolításához nyertes pályázóként a köz-Pálya 
kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 2.921.000 ft 
figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN1-
2015- 00017 számú, „Jászfényszaru fő-
úti- és a kapcsolódó zöldterületeinek 
rehabilitációja a település lakosságának 
megtartása, a fenntartható fejlődés és a 
közterületek környezettudatos család- 
és klímabarát megújítása jegyében – 1. 
ütem” című projekt keretében akcióterü-
leti terv elkészítéséhez nyertes pályázóként 
az Envecon kft.-t jelölte ki a pályázatá-
ban megjelölt bruttó 2.476.500 ft figye-
lembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
TOP-2.1.2-15-JN1-2015- 00017 számú, 
„Jászfényszaru főúti- és a kapcsoló-
dó zöldterületeinek rehabilitációja a 
település lakosságának megtartása, a 
fenntartható fejlődés és a közterületek 
környezettudatos család- és klímabarát 
megújítása jegyében – 1. ütem” című 
projekt keretében közbeszerzés lebonyo-
lításához nyertes pályázóként a köz-Pálya 
kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt 
bruttó 1.397.000 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
TOP-2.1.2-15-JN1-2015- 00017 számú, „Jászfényszaru főúti- 
és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település 
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődés és a közterü-
letek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyé-
ben – 1. ütem” című projekt keretében kötelező nyilvánosság 
biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályázóként Boom-
média kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 430.000 
ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1-
2016- 00008 számú, „Jászfényszaru ipari Park fejlesztése a 
megközelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt kere-
tében kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok végrehajtásához 
nyertes pályázóként Boommédia kft.-t jelölte ki a pályázatában 
megjelölt bruttó 977.900 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1-
2016- 00028 számú, „Háromcsoportos bölcsőde építése Jász-
fényszarun” című projekt keretében kötelező nyilvánosság 
biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályázóként a 
Boommédia kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 
370.000 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016 -00027 számon, „fenntarthatóság és biztonság a kerékpá-

rozásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében kerékpár-
forgalmi hálózati terv elkészítéséhez nyertes pályázóként a Pro 
urbe mérnöki és Városrendezési kft.-t jelölte ki a pályázatában 
megjelölt bruttó 1.231.900 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016- 00027 számú, „fenntarthatóság és biztonság a kerékpá-
rozásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében kötelező 
nyilvánosság biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályá-
zóként a Boommédia kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt 
bruttó 375.000 ft figyelembe vételével.

· a Jászfényszaru, kossuth lajos út 2. (hrsz. 478.) szám alatt 
lévő önkormányzati épületek (régi óvoda 558 m2, gYEJó fő-
épület 109 m2, gYEJó melléképület 28 m2) bontásához nyer-
tes pályázó kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
az ipari-, tudományos-, innovációs és technológiai Egyesület által 
megküldött ajánlatot a tudományos és technológiai Park megva-
lósíthatósági tanulmány és dokumentáció összeállítására, vala-

mint a tudományos és technológiai Park 
címpályázat elkészítésére. 

Határoztak a víziközmű rendszeren tulaj-
donjoggal rendelkező ellátásért felelősök 
képviseletéről.

Elfogadták a temető kataszter készíté-
séhez kötődő többletköltségek fedezetére 
vonatkozó előterjesztést, összesen bruttó 
166.815 ft összegben.

Jóváhagyták a toP-2.1.2-15-JN1-
2016- 00017 jelű, „zöld Város” projekt ter-
vezéséhez a hiányzó felmérés költségeinek 
biztosítását, összesen bruttó 213.360 ft ösz-
szegben, a 2017. évi költségvetésből.

A képviselő-testület támogatta, megerősíti a 
megyei rendőrfőkapitány kinevezési szándékát, 
mely szerint a Jászberényi rendőrkapitány-
ság vezetőjének dr. tóth Péter r. ezredest, 
rendőrségi főtanácsost javasolja kinevezni 
2017. július 1-jei hatállyal. 

Biztosították az ügyvédi munkadíj előirány-
zatát a költségvetésben.

megtárgyalták a 2017/2018. nevelési év-
ben induló óvodai, napközis csoportok szá-

máról, az azzal összefüggő intézkedések meghatározásáról szóló 
előterjesztést.

Elfogadták a Jászfényszaru idősekért közalapítvány 2016. évi 
működéséről szóló beszámoló. 

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Városi sportegyesü-
let tao pályázatairól szóló tájékoztatót.

támogatták a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat be-
nyújtását, melyhez 2017. évi költségvetésében 953.340 ft önerőt 
biztosítottak.

Megtárgyalták a iV. Béla általános iskola céltartalék felhasználá-
sára vonatkozó kérelmét.

felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet vál-
tozatlan tartalommal fenntart.

zárt ülésen ingatlanfelajánlásokat tárgyalt és néhány ingatlan vo-
natkozásában felhatalmazta a polgármestert értékbecslés elvégeztetésé-
re, majd annál nem magasabb áron az áralku lefolytatására.

2017. június 28.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1-

2016- 00028 számú, „Háromcsoportos bölcsőde építése Jász-
fényszarun” című projekt keretében műszaki ellenőr feladatok 

(folytatás az 5. oldalon)

Diákmunka 2017 – közterületi padok,
játszóeszközök festése. Fotó: Zsámboki Sándor
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Előzetes szemle az épülő óvodában

Bérleti ajánlat

 (folytatás a 4. oldalról)
 ellátására nyertes pályázóként a Hornyák mérnöki iroda kft.-t 

jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 2.476.500 ft figyelem-
be vételével.

 a képviselő-testület felkérte győriné dr. Czeglédi márta pol-
gármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről 
és végrehajtásáról.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1-
2016- 00008 számú, „Jászfényszaru ipari Park fejlesztése a 
megközelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt kere-
tében műszaki ellenőr feladatok ellátására nyertes pályázóként a 
Hornyák mérnöki iroda kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő 
bruttó 2.908.300 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata 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 közterületek 
környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében 
– 1. ütem” című projekt keretében közbiztonsági koncepció 
és Bűnmegelőzési stratégia elkészítésére nyertes pályázóként 
az Envecon kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 
1.651.000 ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016- 00027 számon, „fenntarthatóság és biztonság a kerék-
pározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába 
járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében mar-
keting, szemléletformálási feladatok ellátására nyertes pályázó-
ként Boommédia kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 
2.540.000 Ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata A TOP-3.1.1-15-JN1-
2016- 00027 számon, „fenntarthatóság és biztonság a kerékpá-
rozásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás 
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében közbeszer-
zés lebonyolítására nyertes pályázóként a köz-Pálya kft.-t je-
lölte ki a pályázatában szereplő bruttó 2.032.000 ft figyelembe 
vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016- 00027 számon, „fenntarthatóság és biztonság a kerék-
pározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába 
járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében mű-
szaki ellenőr feladatok ellátására nyertes pályázóként a Hornyák 
mérnöki iroda kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 
2.019.300 ft figyelembe vételével.

· 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 „zöld város kiala-
kítása (építés, eszközbeszerzés)” közbeszerzéshez ajánlattevők 
kijelöléséről.

· Petőfi sándor művelődési Ház és könyvtár épületben lift be-
építéséhez tervező kiválasztásáról. A képviselő-testület felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozóval a 
tervezésre kösse meg a szerződést. 

Megtárgyalták a Jászfényszaru ipari Centrum kft. által 2017. 
évben megvalósítani tervezett fontosabb tevékenységekről szóló 
előterjesztést.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru, szabadság út lég-
kábelesítéséről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület megtárgyalta „a partnerségi egyeztetés szabá-
lyait tartalmazó rendelet megalkotására” vonatkozó előterjesztést, 
és ezzel kapcsolatosan jelen határozatával a partnerségi egyeztetés sza-
bályzatáról szóló 248/2013.(IV. 29.) képviselő-testületi határozatát a 
visszavonta.

Elfogadták a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet kidolgozásának elindítására vonatkozó előterjesztést, és 
felhatalmazást adtak a polgármester részére az ezzel kapcsolatos 
előkészítő munkák elindítására, és a tervező kiválasztásáról dön-
töttek.

Elfogadták a Jászsági Önkormányzatok szövetsége részére fize-
tendő 2017. évi tagdíjról szóló javaslatot. Dr. Voller Erika jegyző

2017. július 20-án lehetőségem volt, mint leendő épülethasználó-
nak, a készülő óvoda megtekintésére. Az eltérő készültségű helyiségek 
mindegyike tágas, helye lesz minden tevékenységnek. Rám nagy ha-
tással volt, hogy teljesen új óvodában folytathatjuk a munkát, és min-
den lehetőség adott lesz, hogy a gyermekek a lehető legjobban érezzék 
magukat, a legnagyobb odafigyelést kaphassák gyönyörű körülmények 
között. Természetesen kihívásokat is tartogat az új hely, a szorosabb 
együttdolgozás, minden ott munkát végzőn múlik, hogyan tudunk 
élni az új lehetőségekkel, hogyan állunk az új kihívásokhoz. Úgy gon-
dolom, hogy az első megtekintés minden munkatársamra nagy hatás-
sal lesz, és ismerve őket, a legjobb tudásuk szerint állnak helyt majd a 
munkában, a közösségépítésben. Ácsné Csontos Mária igazgató

Jászfényszaru Város Önkormányzata bérleti ajánlatot tesz közzé az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru Bercsényi u. 2/C szám 
alatti 4. és 6. számú bérlakásokra. A pályázati felhívás teljes szövege 
a www.jaszfenyszaru.hu weboldalon illetve az Önkormányzat hirdető-
tábláján tekinthető meg. A beérkezett pályázatok elbírálására Jászfény-
szaru Város Képviselő-testülete jogosult, melynek határnapja 2017. 
szeptember 30. a pályázat beadási határideje 2017. augusztus 31.

A lakbér mértéke a pályázat kiírásának időpontjában: 545 ft/m2/hó
A lakások alapadatai:

1. Bercsényi u. 2/C szám alatti 6. számú lakás: 
· hasznos alapterülete 61,41 m2, 
· komfortfokozata: összkomfortos, 
· szobák száma: 1+2 félszoba.

2. Bercsényi u. 2/C szám alatti 4. számú lakás: 
· hasznos alapterülete 59 m2, 
· komfortfokozata: összkomfortos, 
szobák száma: 1+2 félszoba.

A meghirdetett lakásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jász-
fényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szol-
gáltató Szervezeténél hétköznapokon 7-15 óra között (5126 Jászfény-
szaru, Szabadság tér 1., illetve telefonon Fekete Károly: 30/429-3673 és 
Hornyák Péter: 70/608-0959) munkatársainktól kérhető.

A pályázati eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvi Irodájában (5126 
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; tel.: 57/520-121) kérhető.




