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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
a képviselő-testület 2017 májusában négy alkalommal tartott 

ülést. a hozott döntésekről az alábbiakban nyújtunk összefoglalót 
az érdeklődő olvasóknak.

2017. május 3.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek a 

Hajtató területén szociális blokk felújításához ajánlattevők kijelö-
léséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint a Jászfényszaru, szabad-
ság út 32. szám alatti, 791. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárult 
ahhoz, hogy a Jászfényszaru Városi Sportegyesület által a Magyar Ké-
zilabda Szövetséghez a társasági adó (TAO) sportcélú felajánlásának 
bevonásával a látvány-csapatsportok támogatási rendszerén keresztül 
sportcsarnok építésére benyújtott pályázat eredményessége és a 
beruházás megvalósulása esetén a 791 hrsz.-ú ingatlanra a beruházás 
megvalósításától számított tizenöt év határozott időre az igénybe vett 
támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Ál-
lam javára. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a jel-
zálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Jászfényszaru 
Városi sportegyesület-
tel együttműködik, a 
bejegyzéshez szükséges 
tulajdonosi nyilatkoza-
tokat megteszi, és ren-
delkezésére bocsájtja. 
Felkérték Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy gon-
doskodjék a pályázat 
benyújtásáról.

A képviselő-testület 
elfogadta pályázat 
benyújtását, hogy a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által óvo-
dai kapacitásbővítést 
célzó beruházások 
támogatására kiírt 
felhívására a Jászfény-
szaru, Kossuth Lajos 
út 2. (hrsz. 478.) szám 
alatt épülő új óvodára, 340.284.976 Ft támogatható pro jekt mérettel 
és 102.085.493 Ft támogatási igénnyel. 

az önerő 238.199.483 Ft összegét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.

Egyhangúlag támogatták a Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyre, valamint az idősbarát Önkormányzat díj pályá-
zatokra történő benyújtását.

A 2017. évi önkormányzati nyári diákmunkához és szakmai 
gyakorlathoz forrás biztosítására vonatkozó határozat alapján a 
nyári diákmunka keretében 65 fő foglalkoztatásához 6.613.691 
Ft-ot biztosít Jászfényszaru város 2017. évi költségvetésének terhé-
re azzal, hogy lehetőség esetén az önkormányzat nyári diákmunka 
támogatására pályázatot nyújt be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalhoz, és a pályázattal elnyert 
támogatás mértékével csökken a biztosított 6.613.691 Ft felhasznál-
hatósága. Továbbá 6 fő számára összesen 181.975 Ft forrást biztosít 
szakmai gyakorlat során felmerülő, tanulóknak járó juttatásra a 
város 2017. évi költségvetéséből. 

A képviselő-testület megtárgyalta a Jászfényszaru szennyvízelve-
zetési agglomerációs Társulás 2016. évi zárszámadását.

Döntöttek a XXIII. Jász Világtalálkozó támogatásáról a kérelemben 
megfogalmazott marketing eszközök vásárlásával bruttó 300 EFt ösz-
szegben, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési támogatás iránti kérel-
meket, mely szerint 15 kérelmet támogattak, 3 kérelmet pedig elutasí-
tottak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási 
szerződések megkötésére.

2017. május 10.
a rendkívüli ülésen jóváhagyták az önkormányzati bázisú ipari 

inkubációs tevékenységek támogatására a megyékben „inkubátor-
házak fejlesztése” című, TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra a Jász-
fényszarui Ipari Centrum Kft. által történő pályázati kérelem be-
nyújtását.

Módosították az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások tá-
mogatására szóló pályázat benyújtásáról korábban hozott képviselő-
testületi határozatot 113.297.155 Ft-os támogatási igényre, valamint 
az új önerő 251.542.013 Ft-os összegére.

A testület elbírálta a Nemzeti agrárkamara állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogást.

2017. május 17.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru ipari Centrum kft. 2016. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójáról, és a 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámoló elfogadásáról. Jóváhagyták az adózott eredmény 
215.436.000,-Ft eredménytartalékba történő helyezését, valamint, 
hogy az adózás előtti eredményből 109.000.000 Ft-ot fejlesztési 

tartalékként lekötött 
tartalékba helyezzen, 
amelyet az elkövetkező 
négy évben fog felhasz-
nálni beruházásokhoz.

Döntöttek a Hat-
van és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási 
és környezetvédelmi 
Nonprofit közhasznú 
korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött 
közszolgáltatási szer-
ződés felmondása tár-
gyában. 

Határozatot hoztak 
a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálko-
dási és környezet-
védelmi Nonprofit 
közhasznú korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2016. évi beszámolójának elfogadásáról, a Társaság könyvvizsgá-
lójának megválasztásáról, a Hatvan és Környéke Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2016. évi zárszámadásá-
ról, a 2016. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről, a 
2016. évi vagyonmérlegéről és a 2016. évi adósságot keletkeztető 
ügyleteiről.

Megtárgyalták a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszál-
lás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (ii. 3.) kor-
mányrendelet alapján meghirdetésre kerülő felhívásra a kérelem 
előkészítésére, munkásszállás kialakításához szükséges önkormányzati 
területek kijelölésére, és a szükséges ingatlanok belterületbe voná-
sára vonatkozó javaslatot.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy a határozatban szereplő feladatok végrehajtá-
sáról gondoskodjék, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat az önkor-
mányzat nevében tegye meg.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a ToP-1.1.1-15-
JN1-2016-00008 azonosító számú, ipari parkban utak építése 
tárgyú projekthez kapcsolódó, 32-es sz. főúti csatlakozás kiépítésé-
nek finanszírozásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy ameny-
nyiben a fejlesztés saját forrást igényel, arról a pontos forrásigény is-
meretében dönt.

A testület a Tornacsarnok megvalósításához további 200 MFt tarta-
lékba helyezéséről döntött.

További külterületi út fejlesztésére hagyott jóvá 1 MFt keretösszeget, 
valamint az út belterületbe vonásáról is határozott.

(folytatás a 3. oldalon)

Ülésezik a képviselő-testület – 2017. május 31. Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Zöld város: Jászfényszaru tovább szépül
A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós támogatási rendszer Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében ed-
dig öt kérelmet nyújtottunk be, és két kérelmet készítünk elő.

Az elbírált valamennyi kérelmünk „megkapta” az igényelt támoga-
tást, amit a még bírálat alatt lévő kérelmünkkel együtt táblázatban 
foglaltunk össze. A támogatott projektek végrehajtását megkezdtük, 
amelyek közül a „Zöld” projektet mutatjuk be részletesebben.

A projekt címe: Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületei-
nek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható 
fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát 
megújítása jegyében – 1. ütem. A 2011-2013. között a városköz-
pontban megvalósított funkcióbővítő projekt keretében megkezdett 

közterületi zöldítést folytatjuk a 2018 júniusában záruló program ke-
retében. A beavatkozás központi területe a Szabadság út, a Trianon 
emlékműtől a Vásártér bejáratáig, de a Dózsa György és a Bajcsy-Zs. 
utcákban is alakítunk ki virágágyásokat. A rózsa meghatározó szerepét 
tükröző terveink közül nagy várakozással tekintünk a Városházától a 
Vásártér bejáratáig vezető „Rózsasétányra”. A tervek július 5-ig elké-
szülnek, miután kiválasztjuk a kivitelezőt, ősszel pedig megkezdődhet 
a növényesítés, járdaépítés, nyitott terek, zöldfalak kialakítása, köztéri 
bútorok, padok, hulladékgyűjtők elhelyezése. A projekt részét képezi 
a Mazács ház funkcióbővítő helyreállítása is, mely eredményeként hu-
mán szolgáltató pontot hozunk létre.

Illés Péter projektiroda irodavezető

Az otthonteremtés támogatási programból történő
támogatás megítéléséről

Az önkormányzat otthonteremtés támo-
gatási programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) 
rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy 
2017. január 1. napjától 2017. március 31. 
napjáig kérelmeket nyújtsanak be. A lehe-
tőséggel 19 pályázó élt (akár egyedül, akár 
házastársával vagy élettársával). Az első ütem-
be beérkezett formailag érvényes kérelmek 
végösszege 24.607.600 Ft volt, melyre 19 
pályázat került benyújtásra, mely szerződések 
megkötésére a napokban került sor.

ezúton tájékoztatjuk a letelepedni vá-
gyókat, hogy a támogatási program ismé-
telt benyújtására 2017. július 1. napja és 
szeptember 30. napja között lehetőség van, 
melynek részleteiről tájékozódhat az ön-
kormányzat honlapján található 11/2016. 
(X. 19.) rendeletből vagy az önkormányzat 
titkárságán.

Kérjük, válassza Jászfényszarut letelepedésé-
hez, hiszen egy erős és öntudatos település, 
ahol az emberek békés közösségben tudnak 

élni a hely adta lehetőségekkel. Itt család és 
gyermekbarát módon élhetnek, hiszen lélek-
számában ugyan nem túl nagy, de kreativi-
tásában, innovációs készségében, tenni aka-
rásában óriási városunk! Azokat, akik azon 
gondolkoznak, hogy ide költözzenek, csak 
biztatni tudjuk, hiszen a település dinami-
kusan fejlődik, és a városvezetés további ki-
tűzött célja, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy egyre több beruházó létesít-
sen helyben munkahelyeket! Baranyi Anita

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) elbírált kérelmek

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  összege Ft

1 Zöld projekt, a Szabadság út zöldfelületi fejlesztése 156.600.000 TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017

2 Ipari Park megközelíthetőségét szolgáló útépítés 300.538.870 TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008

3 Bölcsőde építése a Napsugár óvoda helyén 250.000.000 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028

4 Jászfényszaru–Boldog kerékpárút megépítése a Zagyva-gáton 250.000.000 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) bírálati szakaszban lévő kérelem

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  igény Ft

5 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (5 db épület) 86.837.709 TOP-3.2.1-JN1-2016-00075
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