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Meghívottak és érdeklődők a mellékelt jelenléti ív szerint.
Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a jelenlevőket és meghívott vendégeket.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Baranyi Anitát. Jegyzőkönyvet hitelesítőknek Győri János és
Berényi Ferenc képviselőket választották.
A közmeghallgatás megkezdésével egyidejűleg Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete Terenyi Imre őrsparancsnok munkáját pénzjutalommal ismerte el. Ezt követően
tájékoztatta a megjelenteket a város idei költségvetéséről, valamint az önkormányzat fejlesztési
terveiről.
Bemutatásra került, hogy a település lakosságának száma emelkedő tendenciát mutat. Ez annak
köszönhető, hogy a városba költözők száma a munkalehetőségek miatt növekszik. Az ipari
parkban negyven cég működik jelenleg, ahol folytatódnak a fejlesztések, újabb befektetők
érdeklődnek a terület lehetőségei iránt. Az ipari park vissza nem térítendő támogatásban
részesült, háromszázmillió forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy 2020-ra megépítsék és átadják
az ott létesülő inkubátorházat. A vállalkozásoktól származó iparűzésiadó-bevétel emelkedett,
idén 1,6 milliárd forinttal terveznek. Számos fejlesztés várható: utakat újítanak fel,
körforgalmat alakítanak ki, uszodát és tornacsarnokot létesítenek.
Kérte a lakossági észrevételeket.
Ágoston László elmondta, hogy szeretné, ha a településen mentőállomás működhetne,
valamint ehhez kapcsolódóan megoldást kellene találni az egészségházban történő
orvoslátogatásnál az érkezési sorrend nyomon követesére egy sorszámhúzó kiépítésével, mert
nagyon kellemetlen, hogy folyamatosan a betegtársaktól kell érdeklődni. Továbbra is problémát
jelent az Orion utca, illetve a Hangsugárzó utca magas szintű kamionforgalma.
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Nagy Sándor felszólalásban megerősítette, hogy valóban szükség lenne, ha nem is strandra, de
legalább egy uszodásra, mert jelen pillanatban ennek a mozgásformának csak más településre
történő utazással tudnak hódolni.
Győriné dr. Czeglédi Márta az észrevételekre reagálva elmondta, hogy megkezdték a
tárgyalásokat annak érdekében, hogy nem mentőállomást, hanem mentőtiszti szolgálatot
alakítsanak ki. Ehhez az orvosi rendelőben biztosítanának helyet, a szolgáltatás pedig még idén
megvalósulhat, amely 24 órában biztosíthatja az ellátást.
Sajnos azzal tisztába kell lenni, hogy a strand működtetése sok helyen veszteséges, ezért ilyen
beruházást egyenlőre nem tudnak felvállani, de mint ismeretes a tanuszoda hamarosan átadásra
kerül, mely lehetőséget teremt a lakosok számára is. Kérte a további észrevételeket. Mivel nem
volt, a közmeghallgatást bezárta.
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