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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. november 8-án megtartott ülésén ho-

zott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklő-
dő olvasóknak.

2017. november 8.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata elfogadta a 2017. évi Közbe-

szerzési Tervet, valamint a módosított Közbeszerzési szabályzatot.
· A testület a Kossuth utca 2-4. szám alatti régi óvoda és gyermek-

jóléti szolgálat épületeinek elbontását követően lőszermentesítésre 
a Nemes és Társa Kft. ajánlattevő ajánlatát elfogadta, és felhatal-
mazta a polgármestert a szerződéskötésre és a további szükséges 
intézkedések megtételére. Az ajánlatban szereplő 95.000 Ft+áfa 
összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

 A megépült új 9 csoportos óvoda játszóudvarán további 342,2 m2 
ütéscsillapító gumiburkolat készítéséhez kijelölte az ajánlattevőket.

· A KÖFOP – 1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjeszté-
se” című projekt keretében hardverek és szolgáltatások beszerzé-
séhez nyertes ajánlattevőként az Albacomp RI Kft.-t jelölte ki az 
ajánlatában megjelölt bruttó 5.986.332 Ft figyelembe vételével.

· A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és 
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a 
munkába járás megkönnyítése érdekében” 
című projekt keretében környezeti állapot-
felmérés elkészítéséhez kijelölte az ajánlat-
tevő vállalkozásokat. A képviselő-testület 
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert, hogy a beérkező ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
vállalkozással a szerződést megkösse.

· A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 szá-
mú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó 
zöldterületeinek rehabilitációja a település 
lakosságának megtartása, a fenntartható 
fejlődésnek és a közterületek környezet-
tudatos család- és klímabarát megújítása 
jegyében – 1. ütem” című projekt kere-
tében soft elemek megvalósításához való 
beszerzésekhez kijelölte az ajánlattevőket. 
Egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó vállalkozással a szerződést meg-
kösse.

· A képviselők kijelölték a Szent István út 
18. szám alatt lévő rendőrőrs épületének 
felújítására az ajánlattevőként meghívandó 
vállalkozásokat. 

· A 05/24. hrsz.-ú út kátyúzási munkáinak 
elvégzésére elfogadták Vágó Olivér egyéni 
vállalkozó ajánlatát, jóváhagyva a maxi-
mum 3.000.000 Ft-os előirányzatot.

A képviselő-testület felülvizsgálta a hosz-
szabb időtartamú szerződéseket, melynek 
keretében döntött:

· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló 
szerződés meghosszabbításáról,

· a Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló 
szerződés meghosszabbításáról,

· a Trió-Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről 
szóló szerződés meghosszabbításáról,

· a Gyöngytel Kft. karbantartói tevékenységéről szóló szerződés 
meghosszabbításáról,

· a Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről 
szóló szerződés meghosszabbításáról,

· a Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló 
szerződés meghosszabbításáról,

· a VÁGÓ és Társa Bt.-vel kötött közétkeztetési tevékenységről szó-
ló szerződés meghosszabbításáról.

Több határozatot hozott a Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás dön-
tései tárgyában:

· üzletrész átruházásról és társasági szerződés módosításáról,
· a Zagyvakörnyéki Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésének megkötéséről,
· a Zagyvakörnyéki Társulás vagyonkezelési szerződésének megkö-

téséről,
· a Hatvan és Környéke Társulás vagyonkezelési szerződésének meg-

kötéséről,
· delegált tanácstag felhatalmazásáról a vagyonkezelői jogok törlésé-

ről és bejegyzéséről szóló szavazáson történő részvételéről,
· a Hatvan és Térsége Kft. – mint megszűnő vagyonkezelő – va-

gyonelszámolással kapcsolatos felhívásáról,
· Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkezelési szerződésének 

megkötéséről,
· Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonkezelési jog be-

jegyzésére irányuló döntéséről.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírásra kerülő pályázati 

felhívásra benyújtott, illetve támogatásra érdemesnek ítélt közművelő-
dési érdekeltségnövelő pályázathoz a 2017. évi 
költségvetésében 1.537.680 Ft önerőt, mint 
saját forrást biztosítottak. A képviselő-testü-
let kötelezettséget vállalt arra, hogy az elnyert 
369.000 Ft-ot és az önkormányzat által bizto-
sított saját forrást a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár Jászfényszaru rendelkezésére 
bocsátja. 

Módosították az otthonteremtés támogatási 
programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) önkor-
mányzati rendeletet.

A testület úgy döntött, hogy a tulajdonában 
álló erdőkből kitermelt tűzifából 30 erdei köb-
métert nem értékesít, hanem eltárolja azt, szo-
ciális célú későbbi felhasználásra. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Ma-
gyarország Kormányának 1717/2017. (X. 3.) 
Kormány határozatával út-, parkoló és járda-
építésre biztosított 30 millió Ft támogatást a 
Jászfényszaru Vásártér feltáró út és parkolók 
megépítésére használja fel.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gon-
doskodjék a támogatás felhasználásáról és an-
nak elszámolásáról, egyúttal felhatalmazta az 
ahhoz szükséges nyilatkozatok, szerződések 
aláírására.

Megtárgyalták a 041/5. helyrajzi számú in-
gatlan villamos energia ellátásának csatlakozási 
díjáról szóló előterjesztést, majd további előké-
szítés érdekében levette napirendjéről. 

Az önkormányzat támogatta a Jászfényszarui 
Napfény Óvodát abban, hogy „A Foglalkoztatási-gazdasági együtt-
működések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című, 
TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 jelű projekt keretében 1 fő foglal-
koztatására támogatási kérelmet nyújtson be, melyhez 1.493.280 Ft 
saját forrást biztosított Jászfényszaru Város költségvetéséből.

A Szentcsalád tér 2. és 3. szám alatti ingatlanok határrendezésével 
kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy térítésmentes átadás jogcímen 
jóváhagyja ezen ingatlanrészek átadását és átvételét a Jászfényszarui 
Római Katolikus Egyházközösségnek. A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert értékbecslés elkészíttetésére és telekalakítási okirat 
megkötésére. A Polgárőr Egyesület működési kiadásainak fedezetére 
300.000 Ft támogatást biztosítottak, és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a támogatási szerződést megkösse.  (folytatás a 3. oldalon)
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Adventi jótékonysági ruhabörze

(folytatás a 2. oldalról)
Jászfényszaru Város Gondozási Központja 

adminisztrációs programjának költségeire 
bruttó 80.000 Ft összeget, illetve a program 
fenntartására havonta 7.000 Ft összeget biz-
tosítottak az intézmény költségvetésében.

Felhatalmazást adtak az Ifjúság úttal pár-
huzamos 20 ha külterületi ingatlanok vételi 
ajánlatának előkészítésére.

Módosították az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Pap-kastély és Pál-ház bérleti díjait.

A felvidéki magyar iskolába beíratott gye-
rekek családjainak támogatására 20.000 Ft 
összeget hagytak jóvá a Rákóczi Szövetség 
részére.

Zárt ülésen: 
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsola-

tos kérelmek elbírálásáról, illetve bérleti jog-
viszony meghosszabbításáról hoztak döntést.

Megemelték a 2017. évben otthonteremtési 
támogatásra fordítható önkormányzati kere-
tet 231.970 forinttal.

Elbírálták az otthonteremtési támogatás 
iránt benyújtott kérelmeket, és felhatalmaz-
ták a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére.

Személyzeti kérdésben hoztak határozatot, 
valamint döntöttek Ézsiás Barnabás jász ka-
pitánnyá történő jelöléséről, és arról, hogy a 
kapitány 2018. évben Jászfényszaru városban 
megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozóval 
kapcsolatos, illetve azt követően protokoll és 
tisztjéből eredő feladatokat ellásson.

Dr. Voller Erika jegyző

A korábbi évek gyakorlatát folytatva idén az adventet megelőző-
en került megrendezésre Jászfényszaru Város Önkormányzata és a 
Johannita Segítő Szolgálat közös jótékonysági ruhabörzéje. November 
27–29. között megrendezett ruhaosztást a lakosság széles rétege öröm-
mel vette igénybe.

A hideg időt megelőző akcióban elsősorban téli ruhák, cipők érkez-
tek mind gyermek, mind pedig felnőtt méretekben. A jó minőségű téli 
öltözékeket közvetlenül Németországból, Lund városából szállították 
Jászfényszarura. Az adomány kicsomagolását, igényes hajtogatását, 
vállfára akasztását az önkormányzat két önkéntese, Csillik Zsoltné és 
Péter Zsuzsa készítette elő a ruhaosztás idejére. A szállítmányból Pusz-
tamonostor Önkormányzata is kapott, melyet még karácsony előtt 
juttatnak el a lakosságnak. Szöveg: Fáy Dániel · Fotó: Szilágyi László

A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 jelű, „Jászfényszaru főúti- és a 
kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának 
megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezet-
tudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” című 
projekt keretében a régi parókia funkcióbővítő helyreállítása a végéhez 
közeledik. A beruházás műszaki átadás-átvétele zajlik, és rövidesen 
használatba is vehetjük az új humán szolgáltató pontot a városköz-
pontunkban. Újságunk 2-3. oldalát a felújított parókia képei ékesítik.

Jászfényszaru Város Önkormányzata TOP-3-1-1-15-JN1 - 2016 
- 00027 számú „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – ke-
rékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése ér-
dekében” pályázatával 250 millió forint forrást nyert a Zagyva-gáton 
a 3126. jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei határ között 
megépülő kerékpárút kivitelezésére. A kerékpározás szerelmesei így a 
mintegy 30 kilométeres kör megtételével bekarikázhatnak Hatvanba 
a 32-es számú főút mentén megépült kerékpárúton, majd a városon 
áthaladva a Zagyva folyó bal partján vissza Jászfényszaruba. A pályázat 
ütemterve szerint jelenleg folyik a közbeszerzés a kivitelező kiválasz-
tására. Az építkezés előre láthatóan jövő év márciusától szeptemberig 
tart. Tanczikó Attila

Megújul és új funkciót kap
a régi parókia

Bővül a kerékpárút-hálózat




