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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. március hónapban két alkalommal 

megtartott ülésein hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok 
összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.

2018. március 7.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jász fény-

szarun” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban 
agrofólia, munkaruha és egyéni védőeszköz, valamint 
műtrágya és növényvédőszer beszerzéséhez ajánlattevő 
vállalkozások kijelöléséről;

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

· a 32-es és a 3106-os közutak csatlakozásában lévő 
körforgalomban további lecsatlakozás, kapcsolódó szerviz 
út engedélyes és kiviteli terveinek, a feltárt terület teljes 
közműellátására vonatkozó kiviteli tervének elkészítéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján megválasztotta a 2018. 
április 8-i országgyűlési képviselő választásokat Jászfényszaru 
településen lebonyolító szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait.

A képviselő-testület döntött a 05/216. hrsz.-ú útszakasz belte-
rületbe vonásáról.

Az elbontott óvoda udvaráról az udvari játékok elszállítására 
elfogadta a Szilas Kft. által benyújtott árajánlatban foglalt bruttó 
368.300 forint összeget, és a 2018. évi költségvetésében elkülönítette.

A testület a Jászfényszaru Somogyi u. 24. szám alatti Kiss József 
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház épületének további felújítási 
munkáira az Ép-Ért-Terv Bt. által benyújtott árajánlatban foglalt 
237.903 forint összeget elfogadta, és a 2018 évi költségvetésében 
elkülönítette. Egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés meg-
kötésére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy Jászfényszaru a közvilágítás menetrendjén nem kíván vál-
toztatni. Megvizsgálja a módosítás szükségességét, a közvilágítás be- 
és kikapcsolási időtartamát, és amennyiben indokoltnak tartja, újból 
napirendre tűzi az előterjesztést.

A képviselő-testület Pusztamonostor Község Önkormányzatát 
100.000 forinttal támogatta a Pusztamonostoriak Baráti Egyesü-
lete által szervezendő művésztábor lebonyolításához.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Konzorcium „Közép- és 
Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
5. (KKMO 5)” nevű projekt Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 2. számú módosítása 1., 2. és 3. mellékleteinek 
Jászfényszarut és Pusztamonostort érintő változásait, és támogatta 
annak javításait. Egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megál-
lapodás javított mellékletének aláírására.

Megtárgyalták a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs 
Társulás 2018. évi költségvetését, és azt a mellékletekkel együtt el-
fogadásra javasolták a Társulási tanácsnak 549.228 Ft bevételi, illetve 
kiadási főösszegekkel.

Pályázó hiányában döntöttek a Deák Ferenc utca 1/A 3. és 5. 
szám alatti bérlakás pályázati felhívásának eredménytelenné nyil-
vánításáról.

Zárt ülésen határoztak a Jászfényszaru Bajza u. 25. sz. (226. hrsz.) 
alatti ingatlan, valamint a 05/129. hrsz.-ú külterületi ingatlan 
adásvételéről.

2018. március 28.
Első napirendként a Civil szervezetek 2017. évi támogatásának 

elszámolásáról döntöttek, mely szerint Jászfényszaru Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi 

támogatásának felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi 
beszámolókat elfogadta. A testület egyben hozzájárult, hogy a 
2017. évben fel nem használt támogatásokat az érintett civil 
szervezetek 2018-ban felhasználhassák.

Az elszámolások elfogadását követően a civil szervezetek pályázatait 
megtárgyalva döntöttek a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról. 
/Ezt a határozatot külön részletesen is közzé tesszük az újság 
hasábjain./

A IV. Béla Általános iskola részére nyújtott támogatások 
elszámolási határidejét 2018. december 31-ig meghosszabbították.

A „Javíts, hogy jutalmazhassanak” pályázatra – az igyekvő, fejlődő 
gyerekek jutalmazására 2018. évben 3.000.000 Ft keretösszeget 
biztosított.

A képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség temető 
fenntartása tárgyában úgy döntött, hogy közfeladatai ellátására az 
Egyházközséget 1.600.000 forinttal támogatja, melynek összegét a 
2018. évi költségvetéséből biztosítja.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztései alapján:
· jóváhagyták az Óvoda II. ütem –Tanuszoda építésére vonatkozó 

ajánlattételi felhívást, és a közbeszerzési eljárás megindításaként 
kijelölte a meghívandó ajánlattevő vállalkozásokat;

· kijelölték a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” 
című TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú pályázat 
keretében a játékok beszerzéséhez, valamint a bútor és egyéb 
eszközök beszerzéséhez az ajánlattevőket;

· kijelölték a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében a lift beépítéséhez, valamint a liftakna és a hozzá 
kapcsolódó tartószerkezetek tervezésére és az engedélyezési eljárás 
lebonyolítására az ajánlattevő tervezőket;

· kijelölték a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épü-
letében a gépésztervező és fűtési rendszer és légcserélő rendszer 
tervező ajánlattevőit;

· kijelölték a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése pályázat építés közbeszerzés minő-
ségbiztosításának ellenőrzéséhez az ajánlattevőket;

· kijelölték a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfény-
szaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 
1. ütem című projekt keretében környezeti állapotfelmérés, 
nyomon követés és jelentés elkészítéséhez az ajánlattevőket;

· kijelölték a TOP-321-16-JN1-2016-00075 jelű, az „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” 
című projekt keretében óvodaépület energiaigényének alá-
támasztásához, valamint az energia audit elkészítéséhez az 
ajánlattevőket,

· nyertes ajánlattevőnek választották a Jászfényszaru 1191/7. 
hrsz.-ú ingatlanon 350 méter hosszban út felújítási tervének, 
árazott és árazatlan tervezői költségvetésének elkészítésére az 
EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az ajánlatában szereplő 
bruttó 603.250 Ft elfogadásával. A képviselő-testület egyben 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
a tervezői feladat elvégzésére a szerződést kösse meg;

· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági 
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási 
startmunka mintaprogramban munkaruha és egyéni védő-
eszköz beszerzésére a Molnár és Társa Kft.-t az ajánlatában 
szereplő bruttó 629.429 Ft elfogadásával. A képviselő-testület 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés 
megkötésére;· 

· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági 
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási 
startmunka mintaprogramban műtrágya és növényvédőszer 
beszerzésére CHEMICAL-SEED Kft.-t az ajánlatában szereplő 
bruttó 2.710.611 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy 
gondoskodjék a szerződés megkötéséről;

· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági 
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási start-

(folytatás a 3. oldalon)


