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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület rendeletet alkotott Jászfényszaru Város Ön-

kormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Elfogadták a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló je-

lentést. Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rende-
letet. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászfényszaru 
Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás 2017. évi zárszám-
adási javaslatát, és azt a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolta a 
Társulási tanácsnak.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 Ft 
támogatásban részesítette a Dorozsmai Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesületet annak érdekében, hogy Dorozsma újbóli betelepíté-
sének 300. évfordulójára (2019. február 6.) emléktábla vagy emlékmű 
készülhessen.

Megtárgyalták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, 
Bercsényi út 2/C szám alatti 1. számú és a Jászfényszaru, Deák 
Ferenc u. 1/A számú önkormányzati lakások bérletéről szóló elő-
terjesztést.

Jászfényszaru Város Gondozási Központ Védőnői Szolgálat által 
vásárolni kívánt tárgyi és személyi eszközök vásárlásához 650.000 
Ft-ot hagytak jóvá a 2018. évi költségvetés terhére.

A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolába szállításával összefüg-
gésben, a 2018/19-es tanév vonatkozásában elrendelték az Erdőkürt 
székhelyű Aranydió Alapítvány támogatási szerződés tervezetének 
előkészítését.

Rendeletet alkottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határoztak a VANDAELE TV 250-es mobil ágaprító késeinek 
cseréjéhez és szervizeléséhez többlet forrás biztosításól.

Jóváhagyták a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola beruházás költségeinek átcsoportosítását.

Elbírálták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Ber-
csényi út 2/C szám alatti 1. számú lakás, a Deák F. u. 1/A. 5. számú 
lakás bérletére beérkezett pályázatokat, és kijelölték a bérlőket.

Döntöttek több önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlője 
bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipari 
Parkban lévő önkormányzati tulajdonú területek vételárát mini-
mum nettó 6.300 Ft/m2 vételárban határozta meg. Az ingatlan eset-
leges elidegenítésére vonatkozóan alkalmazni kell Jászfényszaru Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az Ipari 
Park területén található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályá-
zati kiírásban ezen összeget szerepeltesse.

Döntöttek az Ipari Park területén található önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásról és 
elfogadták a pályázati felhívást a határozat mellékletének tartalma 
szerint.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság résztulajdo-
nosa akként döntött, hogy a Társaságban lévő 10.000.000 Ft érté-
kű önkormányzati tulajdonjogát értékesíti. Egyben felhatalmazták 
a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonrész értékesítéséhez 
szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat lefolytassa.

2018. május 30.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-

run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban vá-
lasztási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázat, építés közbeszerzés feltételes közbeszerzé-
sének és minőségbiztosításának ellenőrzéséhez nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról;

· a „Tanuszoda építés” nyertes ajánlattevő kijelöléséről, és a 
nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Szilasi 
és Társa Kft.-t hirdették ki a pályázatában szereplő bruttó ösz-
szegben 239.743.568 Ft, és az érvényes ajánlatok összegzése fi-
gyelembe vételével. Az előirányzatot a képviselő-testület a 2018. 
évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés 
megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék;

· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című 
projekt keretében környezeti állapotfelmérés, nyomon követés és 
jelentés elkészítéséhez nyertes ajánlattevőként a Megérti Kft.-t 
jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 1.130.300 Ft figyelem-
be vételével.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta az önkormányzat által létrehozott Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató-
ját, és jóváhagyta az adózott eredmény 13.030.000 Ft eredmény-
tartalékba történő helyezését, valamint hogy az adóalap-csökkentő 
jogcímként 6.550.000 Ft fejlesztési tartalékot képezzen, amit az ered-
ménytartalékból lekötött tartalékba helyezett 2017. december 31-én, 
és az elkövetkező négy évben fog felhasználni beruházásokhoz, továb-
bá a Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját.

Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi gyámügyi igazgatási munkáról szóló beszámolóját az előterjesz-
tésnek megfelelően. A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város 
Gondozási Központja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
évi munkájának átfogó értékelését.

Megtárgyalták és elfogadták Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi zárszám-
adásáról, a 2017. évi gazdálkodásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolóját.

Jóváhagyták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás által kimutatott és a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. által elismert visszapótlási kötelezettség különbö-
zetéről szóló előterjesztési javaslatot.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keleteztető ügyleteiről 
szóló határozati javaslatot.

Határozatot hoztak továbbá Hatvan és Térsége Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóról és 
közhasznúsági mellékleteiről, tevékenységi köreinek módosításáról, 
nonprofit közhasznú jellegének törléséről, cégnevének módosításáról, 
ügyvezetőjének módosításáról és a Társaság változásokkal egybefoglalt 
Társasági Szerződéséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi 
előirányzat módosítását, a Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóját, a 2017. évi zárszám-
adási javaslatát, döntést hoztak az önkormányzat tulajdonában 
lévő 5126 Jászfényszaru, Liliom út 6. szám alatti ingatlannak a 
minősítéséről, bérleti rendszerbe történő besorolásáról és bérletéről.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság által 2018. júliusára szervezendő Szentegyhá-
zi Gyermekfilharmónia kórus hangversenyének támogatására 
387.500 Ft forrást hagyott jóvá a 2018. évi költségvetésében.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete tudomásul vette a Jászfény-
szaru termálkút hasznosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakat, 
és kéri a termálkút energetikai hasznosításával kapcsolatos további 
vizsgálatok folytatását.

Zárt ülés:
A testület közös tulajdon megszüntetéséről, és vételre felajánlott in-

gatlan elutasításáról hozott határozatokat.
Dr. Voller Erika jegyző


