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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 13. oldalról)
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Prevenció 2006. 

Kft.-vel az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület a TK út telekalakítására és művelésből tör-

ténő részbeni kivonására készült árajánlatban szereplő bruttó 
2.090.000 Ft összeget elfogadta, és a 2018. évi költségvetésben biz-
tosította, egyben felhatalmazta a polgármestert a vállalkozóval történő 
szerződés aláírására. A testület módosította a 313/2017. (VII. 12.) sz. 
képviselő-testületi határozatát, és Jászfényszaru 05/212. helyi közút 
megosztásáról és az abból keletkezett 05/216. hrsz.-ú helyi közút 
belterületbe vonásáról döntött, és elfogadta a Szabó Imre földmérő 
árajánlatában szereplő bruttó 695.800 Ft összeget a 2018. évi költség-
vetése terhére. Egyben felhatalmazta a polgármestert a vállalkozóval 
történő szerződés aláírására.

Zárt ülésen elbírálták a FSZ/2628/2018 számon közzétett pályá-
zati felhívásra érkezett ajánlatot, valamint meghatároz-
ták a Jászfényszaru külterület 05/219. helyrajzi számon 
kialakítandó ingatlan értékesítésével kapcsolatos egyes 
feladatokat.

Jászfényszaru város képviselő-testülete a Jászfényszaru 
külterület 05/219. helyrajzi számon kialakítandó, 15 
ha területű, kivett beruházási terület művelési ágú 
ingatlan értékesítése tárgyában közzétett pályáza-
ti felhívás nyertes ajánlattevőjének a SRF EUROPE 
Korlátolt Felelősségű Társaságot hirdette ki. A testület 
felhatalmazta és felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zatban foglalt értékesítési feltételek egyeztetése, valamint 
az adásvételi szerződés megkötésének előkészítése ér-
dekében a nyertes ajánlattevővel a kapcsolatot vegye 
fel, és tárgyalásokat folytasson, továbbá a jegyzőt, hogy 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a pályázati 
felhívást és a nyertes ajánlatot küldje meg annak érdekében, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dés szerinti elővásárlási jogának gyakorlásáról, vagy annak mellőzésé-
ről a Magyar Állam nevében nyilatkozzon.

Felajánlott ingatlan tekintetében felhatalmazták a polgármestert 
értékbecslés elvégeztetésére, majd az abban foglalt összegnél nem 
magasabb áron az áralku lefolytatására.

Döntöttek a külterületen folyamatban lévő ipari beruházás során 
kialakítandó ingatlan ipari hasznosításának előkészítése érdeké-
ben a lábon álló termésben okozott kár megtérítésére kötendő kártala-
nítási megállapodáshoz keretösszeg biztosításról.

2018. június 20.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási 
Hivatala 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A Közbe-
szerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:

· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban válasz-
tási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről

· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 sz., „Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a 
napelem építés feltételes közbeszerzéséhez ajánlattevők kijelö-
léséről.

· a XXIV. Jász Világtalálkozóra színpad- és ledfal bérléséhez, nyil-
vánosság biztosításához nyertes ajánlattevők kijelöléséről, VP6-
19.2.1.-48-7-17 jelű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához 
önerő biztosításáról. A képviselő-testület a Jászsági Kistérségi 
Helyi Közösség Egyesülete, mint helyi LEADER akciócsoport 
által meghirdetett „Értékkel bíró helyi rendezvények támoga-
tása” című felhívására 3.145.790 Ft összköltségű, 2.000.000 Ft 
támogatási összegű támogatási kérelem benyújtásához önerőként 
1.145.790 Ft saját forrást biztosított.

· a Sóstó dűlő-szakasz közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.1-
15-JN1-2016-00008 számú pályázat keretében megvalósuló, 
a Jászfényszaru, Ipari területfejlesztés – Sóstó dűlő útépítése 
nyílt közbeszerzési eljárásának elindításáról.

A képviselő-testület módosította a 2018. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletét. Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi 
helyzetéről készített tájékoztatót.

Jóváhagyták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége alaptagdí-
jának 57.840 Ft-os, kiegészítő tagdíjának 145.414 Ft-os összegét, 
mindösszesen 203.254 Ft-ot. Határozatot hoztak a 2018. évi hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatásához forrás 
biztosításáról, mely szerint a „Segítő Kezek” időslátogató program 
2018. 07. 01-től 2019. 02. 28-ig tartó megvalósítása érdekében 5 
fő közfoglalkoztatásához 1.205.584 Ft saját forrást biztosítottak.

Rendeletet alkottak az otthonteremtési támogatás programjáról 
szóló 11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A testület elfogadta a 2018-2019-es nevelési évben induló óvodai 
csoportok létszámának alakulásáról szóló tájékoztatót az alábbi 
táblázat szerint:

Támogatták a Napfény Óvoda épület emeleti részének hűtési 
rendszerrel történő felszereléséhez 800.000 Forint keretösszeg biz-
tosítását a 2018. évi költségvetésében.

Módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2001. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletet.

Határozatokat hoztak a Zagyvakörnyéki Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a 
társulás 2018. június 28-i üléseire előterjesztett napirendi pontok 
tárgyában:

· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fej-
lesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulla-
dék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatalmazása 
szavazati jogának gyakorlására a Szelektív Hulladékhaszno-
sító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. társasági szerződés 
módosítása, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az 
alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések 
megszavazása kapcsán;

· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesz-
tése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatalmazásáról 
halaszthatatlan esetben történő szavazására a Társulási Tanács 
részére utólagos beszámolási kötelezettsége mellett;

· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesz-
tése Társuláshoz Bag Nagyközség csatlakozási szándékáról;

· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesz-
tése Társuláshoz Verseg Község csatlakozási szándékáról;

· felhatalmazták a polgármestert, hogy a Társulási Megállapo-
dás jelen határozatoknak megfelelő módosítását aláírja.

Jászfényszaru város képviselő-testülete elfogadta a Thyssenkrupp 
Components Technology Hungary Kft. részére a 447/2015. (IX. 
27.) képviselő-testületi határozattal megítélt támogatással kapcso-
latos 2015–2017. évi időszakra vonatkozó beszámolóját.

(folytatás a 15. oldalon)

 Várható  Várható ÖsszesenCsoportok létszám Csoportok létszám
 szept. máj.  szept. máj. szept. máj.

Kiscsoport   Kiscsoport
(Méhecske) új 

10 23
 (Süni) új 

10 23 20 46

Kis-középső   Kis-középső
(Mazsola) csoport 

24 24
 (Pillangó) csoport 

28 28 52 52

Nagy-középső   Nagy-középső
(Maci) csoport 

23 23
 (Csiga) csoport 

26 26 49 49

Nagycsoport   Nagycsoport
(Ficánka) 

26 26
 (Katica) 

25 25 51 51

Összesen 83 96  89 102 172 198


