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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. február hónapban megtartott ülésein 

hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdek-
lődő olvasóknak.

2018. február 7.
Jászfényszaru város képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizott-

ság előterjesztése alapján döntött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 
azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése Jászfényszarun” című projekt keretében műszaki ellenőri fel-
adatok ellátására a Hornyák Mérnöki Iroda Kft. megbízásáról, az 
ajánlatát bruttó 533.400 Ft összegben elfogadva.

Az ülés kiemelt napirendjeként tárgyalták a képviselők az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésének előkészítéseként az intézmé-
nyek többletigényeit. A Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási 
Bizottság támogató javaslatait figyelembe véve elfogadták a Jászfény-
szarui Napfény Óvoda, a Gamesz, a Jászfényszaru Város Gondozási 
Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszarui 
Közös Önkormányzati Hivatal és Jászfényszaru Város Önkormányzat 
többletigényeit, és jóváhagyták az előirányzatok beépítését a költség-
vetési rendelet tervezetbe.

Jászfényszaru Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadta 
a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola támogatását 7.400 ezer 
Ft-os összegben, melyet fénymá-
soló gépek beszerzésére, könyvtári 
állomány gyarapítására, udvarfej-
lesztésre és felújításra és a képző-
művészeti tanszak technikai órái-
nak anyagköltségére fedezeteként 
biztosítottak a 2018. évre.

Döntöttek a Jászfényszaru Városi 
Sportegyesület pályázatainak ön-
rész támogatásáról, mely alapján az 
egyesület labdarúgás támogatásá-
ra nyertes 28.683.484 Ft összkölt-
ségű pályázatához 7.203.469 Ft 

önerőt, a kézilabda támogatására nyertes 13.834.739 Ft összkölt-
ségű pályázatához pedig 1.964.163 Ft önerőt biztosítottak a 2018. 
évi költségvetésből.

Elfogadták a 2018. évre tervezett fejlesztési elképzelések becsült 
költségeit az előirányzati költségvetési rendelet tervezetben történő 
megjelenítése érdekében.

A képviselő-testület a Gamesz által kezelt kintlévőségek rendezé-
sével kapcsolatban hozott határozatot, egyrészt egyes tartozásoknak 
a Gamesz nyilvántartásaiból történő kivezetésére, másrészt a tartozá-
sok rendezése érdekében továbbra is szükséges megfelelő intézkedések 
megtételére.

2018. február 21.
Elsőként a közbeszerzési napirendeket tárgyalták meg:
Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1- 

2016- 00008 jelű projekt keretében „TK feltáró” (thyssenkrupp) 
út burkolatépítésére a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat-
tevőjeként a COLAS Út Zrt.-t hirdette ki a pályázatában szereplő 
bruttó összegekben 189.903.783 Ft + 9.495.189 Ft tartalékkeret fi-
gyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról 
gondoskodjék.

A testület a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfénysza-
run” című projekt keretében kommunikációs feladatok ellátására 
a Boommédia Kft.-t választotta ki, az árajánlatában megjelölt brut-
tó 87.630 Ft összeg figyelembe vételével. 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 projektben kötelezően 
előírt nyilvánosság biztosításához 38.660 Ft saját forrást biztosí-
tottak a város 2018. évi költségvetéséből.

A képviselők módosították a 2017. évi költségvetésről szóló rende-
letet.

Az ülés kiemelt napirendjeként elfogadták az önkormányzat 
2018. évi költségvetését, melynek előirányzatait rendeletbe foglalva 
hagyták jóvá. /A főbb előirányzatokat jelen újság hasábjain külön sze-
repeltetjük./

A képviselők támogatták a Nemzeti Ovi-Sport Program kereté-
ben sportpálya kialakításához az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány-
nyal támogatási szerződés megkötését. A program megvalósításához 
3.850.000 Ft fejlesztési támogatást biztosítottak az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány számára a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármestert, hogy a program végrehajtásához szükséges intézke-
déseket tegye meg, a szerződéseket kösse meg.

A 2018. évi nyári diákmunka keretében 65 fő foglalkoztatásá-
hoz 6.099.900 Ft-ot különítettek el Jászfényszaru város 2018. évi 
költségvetésének terhére azzal, hogy lehetőség esetén az önkormányzat 
nyári diákmunka támogatására pályázatot nyújt be a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalhoz és 
a pályázattal elnyert támogatás mértékével csökken ezen összeg fel-
használhatósága.

Továbbá 6 fő számára összesen 195.367 Ft forrást biztosít szak-
mai gyakorlat során felmerülő, tanulóknak járó juttatásra a város 
2018. évi költségvetéséből.

A 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok vég-
rehajtásához, a „Segítő Kezek” időslátogató mintaprogram megva-
lósítása érdekében 5 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához 
722.792 Ft saját forrást biztosít a város 2018. évi költségvetéséből.

Döntöttek az egy agglomerációba tartozó települések szennyvíz, 
víziközmű rendszerének üzemeltetéséről szóló szerződés megköté-
séről, mellyel egyidejűleg megtárgyalták a víz- és szennyvízvagyon 
üzemeltetéséről szóló szerződés módosítására, továbbá a szennyvíz-
vagyon üzemeltetéséről szóló szerződéstervezetre irányuló előterjesz-
tést. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződésmódosítás 
és az új szerződés aláírására. 

Megtárgyalták és támogatták a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 
Konzorcium „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési 
és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosítására, valamint a projekt ki-
vitelezésére irányuló előterjesztést. Felhatalmazták Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármestert a Megállapodás és a Vállalkozási szerződés 
aláírására a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó 
Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles 
szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Határoztak a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségek bérbe-
adásáról, és jóváhagyták a pályázati felhívást.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fej-
lesztése Társulás tagja a társulással kapcsolatos napirendeket megtár-
gyalva támogatta:

· a társulás 2017. évi költségvetésének a módosítását,
· a társulás 2018. évi költségvetésének elfogadását.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszté-
se Társulás tagja a társulással kapcsolatos napirendeket megtárgyalva 
támogatta:

· a társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédel-
mi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. 11. 
13-án kötött vagyonkezelési szerződés módosítását,

· a társulás 2018. évi költségvetésének elfogadását.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-

mazta Jászfényszaru város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzat képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően sza-
vazati jogát gyakorolja. 

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző




