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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· A Benzinkút útja – Jászfényszaru TK út 336 m hosszúságú belterü-

leti szakaszának burkolat felújítása, költsége nettó 31.351.854 Ft, 
bruttó 39.816.855 Ft;

· A Dózsa György út kétoldali, összesen 215,7 m hosszúságú jár-
daszakaszának felújítása, költsége nettó 10.162.612 Ft, bruttó 
12.906.517 Ft.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy kezdeményezze a BMÖGF/52-16/2016 azono-
sító számú Támogatói Okirat módosítását.

Módosították a 2018. évi Közbeszerzési Szabályzatot.
Elfogadták a 2018. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztésnek 

megfelelően.
Kijelölték a Jászfényszaru fásítás 2018. program keretén belül nö-

vények beszerzésére meghívandó ajánlattevők körét.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru Baj-

za u. 25. (226. hrsz.) és Ady E. u. 32. (58. hrsz.) számú ingatlanok 
bontásáról.

A testület elfogadta a 2018. évi költségvetés I. félévi gazdálko-
dásának helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint az önkormányzat 
pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót a mellékelt 
táblázatok alapján.

Rendeletet alkottak az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításáról.

Módosították az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 
11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendeletetet.

Elfogadták a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. 478. hrsz. alatti in-
gatlanon, a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” 
című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt” 
keretén belül, az építési munkákra benyújtott, pótmunka ajánla-
tot, ami összesen bruttó 8.696.972 Ft, és teljesítése a végszámlával 
együtt történik.

A Jászberényi Műjégpálya használatba vételével kapcsolatosan 
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy heti egy 
alkalommal, pénteken 19:50 és 20:40 óra között ingyenesen biz-
tosítja Jászfényszaru lakosainak a Jászberényi Műjégpálya használatát 
annak 2018. október 19. és 2019. február 22. közötti működési 
időszakában, de legfeljebb 532.000 Ft + áfa teljes szolgáltatási díj 
összegig. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megál-
lapodás megkötésére. Az igénybe vett busz költséginek fedezésére 
keretjelleggel 240.000 Ft + áfa összeget biztosított a költségvetésből.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondo-
zási Központ részére szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódóan 
2018. évre 170.000 Ft személyi juttatás és 33.150 Ft járulék előirány-
zatot, a védőnői szolgálata részére beszerzendő fénymásoló költsége-
ire 75.000 Ft előirányzatot biztosított az intézmény költségvetésében.

Elfogadták a Zagyva-környéki Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatal-
mazását a Szelektív Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására, a 
Szelektív Kft. társasági szerződésének módosítására.

Támogatták a Zagyva-környéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére tiszteletdíj megálla-
pítását.

A testület támogatta, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke a Társulás-
nak a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal szemben a vagyonkezelési szerződés megszűnésével kap-
csolatban visszapótlási kötelezettség jogcímén keletkezett követelése 
érvényesítése érdekében haladéktalanul folytasson egyeztetést a tár-
saság ügyvezetésével.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. első félévi pénzügyi telje-
sítéséről szóló beszámolót.

Támogatták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének tiszteletdíj megállapí-
tását.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi előirányzata módosítá-
sáról szóló javaslatot.

Támogatták a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás 2018. I félévi költségvetésének mó-
dosításáról és teljesítéséről szóló javaslatokat.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-
ta polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 
ülésen fenti határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpár-
út építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érde-
kében ” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú projektben 
a Zagyva-gáti kerékpárút építése pótmunkáira összesen bruttó 
24.016.609 Ft összeg pályázati forrásból történő felhasználását.

A testület a Jászfényszaru, Szent István út 18. szám alatt lévő rendőr-
őrs épületének felújítására 500.000 Ft keretjellegű többletforrást 
hagyott jóvá a 2018. évi költségvetéséből.

Zárt ülésen jóváhagyták a Jászfényszaru, Fecske utca 28. szám alatti 
ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törlését. Dr. Voller Erika jegyző

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 (KKMO5) projekt keretében
Jászfényszarun a szennyvíztisztítóművet bővítjük, Pusztamonostoron

a teljes településen kiépül a szennyvízelvezető rendszer.
A projekt keretében nyilvánosság biztosítására szolgáló szerződés

aláírásán jelen volt a két település polgármestere,
Győriné dr. Czeglédi Márta és Sári Ferenc, a területért felelős hivatali 

munkatárs Urbán Csaba, valamint a feladatot ellátó
KEIOK Kft. képviselője, Nagy János. Kép és szöveg: Illés Péter

A kormányfő július 1-jei hatállyal nevezte ki dr. Berkó Attilát
Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottjának, aki 2018. 

szeptember 26-án Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testületi 
ülését személyes jelenlétével megtisztelve mutatkozott be. A kormány-

megbízott elmondta, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan a szolgáltató 
jellegű hivatalt képviseli, legfontosabb, hogy a megye gyarapodását

segítve az önkormányzatok kiemelt szerepének megtartásával
az együttműködés hatékonyabbá váljon. Kép és szöveg: Illés Péter


