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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. november 29-én és december 13-án 

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

2017. november 29.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú „Önkor-

mányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat kere-
tében a napelem tervezés és építés közbeszerzéséhez ajánlattevők 
kijelöléséről;

· a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút 
építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdeké-
ben” pályázat közbeszerzési eljárásához az ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról és az ajánlattételre a vállalkozások kijelöléséről;

· a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 azonosító számú, „Jászfény-
szaru főúti- és kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a te-
lepülés lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a 
közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása 
jegyében – 1. ütem” (Zöld Város) című pályázat keretében az esz-
közbeszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséröl;

· az új kilenccsoportos óvoda játszóudvarán 342.2 m2 ütéscsillapító 
gumiburkolat készítésére kivitelező kiválasztásáról, mely alapján 
a beérkezett ajánlatok alapján a Bene Verto Trade Kft. ajánlatát 
fogadta el bruttó 6.149.505 Ft összegben, egyben felhatalmazták 
a polgármestert a szerződés megkötésére.

A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetés I-III. 
negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót.

Rendeletet alkottak a Jász-
fényszaru Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési előirány-
zatainak megállapításáról szóló 
2/2017. (II. 23.) önkormány-
zati rendelet módosításáról. 
(20/2017. (XI. 30.) ÖR)

Elfogadták Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának 2018. évi 
várható pénzügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót, valamint Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármesternek a 
2010-2017. időszakban pályázati 
forrásokból megvalósult fejleszté-
sekről szóló tájékoztatóját.

Rendeletet hoztak a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati 
Hivatallal köztisztviselői jogvi-

szonyban állók illetményével kapcsolatos szabályokról. (21/2017. 
(XI. 30.) ÖR)

Megállapították a polgármester illetményének és költségtérítésének 
mértékét, valamint a polgármester 2017. év II. felében végzett kima-
gasló munkáját jutalom jóváhagyásával ismerték el. Módosították a 
lektori tevékenység díjazásának mértékét.

Jóváhagyták az önkormányzat intézményeinek igazgatói részére juta-
lom kifizetési előirányzatát keret jelleggel.

Döntöttek tanácsadó, szakértő alkalmazásának meghosszabbításáról, 
valamint a helyi gazdasági és társadalmi igényeket szolgáló humánerő-
forrás fejlesztés feladatainak koordinálásával megbízott tovább foglal-
koztatásáról és a forrás biztosításáról.

Meghatározták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselői 2018. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező 
kiemelt célokat.

Biztosították a közfoglalkoztatottak 2017. évi természetbeni juttatá-
sához szükséges előirányzatot.

Jóváhagyták a karácsonyi ajándékcsomagok megvásárlásához, továb-
bá a Mikulás városnéző kisvonat biztosításához a fedezetet a 2017. évi 
költségvetés terhére.

Döntöttek a Jászberényi Műjégpálya használatba vételéről, mely sze-
rint heti egy alkalommal, pénteken 19 és 20 óra között ingyenesen 
biztosítja Jászfényszaru lakosainak a Jászberényi Műjégpálya használa-

tát annak 2017. november 17. és 2018. március 2. közötti működési 
időszakában, de legfeljebb 400.000 Ft +áfa teljes szolgáltatási díj ösz-
szegig, továbbá a műjégpálya használathoz igénybe vett busz költségi-
nek fedezésére keret jelleggel 240.000 Ft +áfa összeget biztosítottak a 
költségvetésből.

Határoztak a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás 
erősítéséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramban 
keletkezett bevételek program keretében történő felhasználásának 
engedélyezéséről, mely szerint a 2017. október 31-ig keletkező nettó 
1.862.026 Ft árbevétel mezőgazdasági mintaprogram keretében törté-
nő felhasználását engedélyezték.

Jászfényszaru Város Önkormányzata döntött a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpáro-
zásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megköny-
nyítése érdekében” című projekt keretében környezeti állapotfelmérés 
elkészítéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről, és a szerződéskötésről 
szóló tájékoztatást elfogadta. A feladat végrehajtására a 2017. évi költ-
ségvetéséből 1.130.000 Ft-ot biztosított.

Marketing eszközök beszerzésére 1.100 000 Ft keretösszeget hagytak 
jóvá a 2017. évi költségvetés terhére.

Rendeletet alkottak az építményadóról szóló 19/2003.(XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (22/2017. (XI. 30.) ÖR), 
valamint a helyi iparűzési adóról szóló 25/2015. (XII. 01.) szá-
mú rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet alkotásáról  
(23/2017. (XI. 30.) ÖR).

Módosították a Jászfényszaru Város Gondozási Központja Szakmai 
Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A képviselő-testület a Mozgásterápiai Metodikai Központ létrehozá-
sához szükséges első vizsgálati költségekhez, eszközszükséglethez egy-
szeri, 2.932.000 Ft összegű előirányzatot hagyott jóvá.

Az „Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tel-
jes költségek megfizetéséhez 1.180.000 Ft-ot, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támogatására 
303.000 Ft-ot, összesen 1.483.000 Ft összeget keret jelleggel hagytak 
jóvá, melyet a 2017. évi költségvetésében biztosítottak.

A testület elfogadta Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2018. évi munkatervét.

Jóváhagyták a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. szám (Kereskedelmi 
Információs Pont) pótmunkáira és többletmunkáira benyújtott aján-
latot, és a Bédaré Hungary Kft. által elvégzendő pótmunkákra bruttó 
2.861.429 Ft-ot, többletmunkákra bruttó 797.881 Ft-ot biztosítottak 
a 2017. évi költségvetésben.

Zárt ülésen:
Az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági hasznosítású 

ingatlanokra kötött, lejáró haszonbérleti szerződések 1 év időtartam-
mal, egyebekben változatlan tartalommal történő meghosszabbításai-
ról döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert a módosító okiratok 
megkötésére.

A Jászfényszaru külterület 083/33. hrsz. ingatlan haszonbérleti jo-
gára pályázati felhívást tett közzé. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval a haszonbérleti 
szerződés megkötésére.

Meghosszabbították egy önkormányzati tulajdonú bérlakás lakás-
bérleti jogviszonyát.

Döntöttek az Ifjúság úttal párhuzamos 081/1. 081/3. 081/4-08/20, 
081/29-081/33. hrsz-ú ingatlanok erdősáv kialakítása céljából történő 
vételi szándékáról, és felhatalmazták a polgármestert a tulajdonosok-
kal történő egyeztetések megtételére, az ingatlanok 100 Ft/m2 áron 
történő megvásárlására, melyhez 30.119.200 Ft keretösszeget bizto-
sítottak.

Jászfényszaru Város Önkormányzata meghatározta az Ipari Parkban 
lévő területek vételárát. Elidegenítés esetén alkalmazni szükséges Jász-
fényszaru Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében fog-
laltakat. A testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges tárgyalá-
sok lefolytatására.

(folytatás az 5. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző


