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Változatos fejlesztések az uniós forrásból elnyert támogatásokból

Világháló időseknek

Kéménysepréssel kapcsolatos információk

A júniusban megjelent lapban az önkormányzat által a 2014-2020-
as fejlesztési időszak eddig elnyert uniós támogatásai közül a „Zöld 
város” című projektet mutattuk be részletesebben. A további három 
támogatott projektről most számolunk be, amiből megismerhetik a 
várható eredményeket és a megvalósítás ütemezését is. Valamennyi 
projekt 100%-os uniós forrásból valósul meg.

ipari park megközelíthetőségét szolgáló útépítés első üteme 
A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt össz-

költsége 300.538.870 Ft. Az összegből a Sóstó-dűlő 32-es csatlakozá-
sánál kezdődően 900 méter hosszban, majd az Ördög-tanya irányába 
haladva 1209 méter hosszban 11,5 tonna teherbírású, 6 méter széles 
utat építünk. Az engedélyes, illetve kiviteli tervek 2018. 08. 31-éig 
elkészülnek, hogy azután az év végéig közbeszerzés eredményeként a 
kivitelezővel szerződést köthessünk. Az út megépítésének határideje 
2019. 09. 30., ezt követően három hónap áll rendelkezésre a projekt 
zárásra. 

A beruházáshoz három további fejlesztés is szorosan kapcsolódik, 
amelyek közül a 32-es csatlakozás hazai forrásból finanszírozott meg-
építésére 2018-ban esélyt látunk. 

A Sóstó-dűlő további, Vörösmarty útig terjedő szakaszának aszfal-
tozására is nyújtottunk be pályázatot a Vidékfejlesztési Programok 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű intézkedésre. A harmadik kapcsolódás az 
Ördög-tanyától a Szabadság útig terjedő útszakasz, amely megépítésé-
re a TOP-1.1.1-16 kódszámú intézkedésre július 14-én benyújtottuk 
a támogatási kérelmünket.

Bölcsőde építése
Az új, három csoportos bölcsődét a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 

azonosító számú projekt keretében építjük fel a Kossuth úti óvoda he-
lyén. Az építkezés megkezdésének feltétele az új óvoda átadása, hiszen 
a régi óvoda bontását csak akkor kezdhetjük el, ha onnan az óvodá-

sok átköltöznek a régóta várt új környezetbe. A projekt összköltsége 
250 millió forint, a közbeszerzési eljárás elkezdődött, terveink szerint 
a területet novemberben átadjuk a kivitelezőnek, és 2018. szeptem-
berében már birtokba vehetik a bölcsődés gyerekek az új intézményt.

Az építkezés megkezdése előtt a régi óvoda és a mellette lévő, Kos-
suth Lajos út 4. szám alatti önkormányzati épület lebontásáról is gon-
doskodnunk kell, amelyre már szerződést kötöttünk a vállalkozóval.

Jászfényszaru–Boldog kerékpárút megépítése a zagyva-gáton
A TOP-3.1.1-15-JN1-20106-00075 azonosító számú pályázat ke-

retében a rendelkezésre álló 250 millió forintból a Hatvan irányából 
városunk külterületi határáig a Zagyva-gáton meglévő kerékpárutat 
építjük tovább a „boldogi hídig”, megteremtve a kerékpárút-csatla-
kozást Boldog irányából az ipari parkhoz. A projekt végrehajtásához 
engedélyes tervekkel rendelkezünk, a közbeszerzési eljárást november 
30-áig lefolytatjuk, és szerződést kötünk a kivitelezővel annak érdeké-
ben, hogy 2018 őszén birtokba vehessék a kerékpározók az utat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen dolgozunk azon, hogy 
a József Attila úton kijelölt kerékpársáv könnyítse meg a közlekedést a 
Zagyva-gátról a városközpontban lévő közforgalmi kerékpárútig.

Lapzárta után érkezett: önkormányzati épületek energetikai
fejlesztésére is támogatást nyertünk.
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 jelű támogatási kérelmünkben 

a Teaház, a Rendőrség, a Gondozási Központ, az Egészségház és a 
GAMESZ épületére szerelünk napelemeket, amelyre 79 millió fo-
rint áll rendelkezésünkre. A fejlesztést 2018-ban végrehajtjuk, mely 
eredményeként bővül és növekszik a környezeti-, fenntarthatósági 
szempontokból is nagy jelentőségű megújuló energia hasznosítása 
Jászfényszarun.

Illés Péter
Projektiroda irodavezető

Jászfényszaru csatlakozott Magyarország Kormánya Idősügyi Info-
kommunikációs Programjához. A program célja a 65 év feletti idősek 
részére a számítógép- és internethasználat elsajátításában és aktív hasz-
nálatában való segítségnyújtás, egyben rendszeres látogatásuk.

A programba beválasztott 65 év felettiek ingyenesen jutnak számí-
tógéphez és internet-hozzáféréshez, emellett lehetőség van vészjelző 
karóra igénylésére, mely a helyi segélyhívó jelzőrendszerbe kerül be-
építésre. 

A programban való résztvevők kiválasztására egy anonim kérdőív ki-
töltését követően kerül sor, mely kérdőívezést a célcsoportba tartozó 
személyeket otthonukban felkereső diákok és időssegítők végzik. 

Válaszaikra, véleményükre feltétlen számítunk!

Kovácsné Pető Katalin
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Az elmúlt év közepétől egyre nagyobb területen végzik a katasztrófa-
védelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. 
Jelenleg több megye közel 3000 települése tartozik a katasztrófavéde-
lem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő 
kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek 
végzik megrendelésre. 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól 
függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, 
nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente érkezik a kéményseprő. 

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A ké-
ményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a posta-
ládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie 
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.

A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem 
készpénzben, hanem csekken vagy átutalással.

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a ké-
mény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változat-
lanul fizetni kell.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormun-
kán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt az 1818-as 
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztá-
sával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka 
között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák 
elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcso-
latos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.




