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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. július hónapban két alkalommal tar-

tott ülést. A képviselők által alkotott rendeletekről és határozatok-
ról az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.

2018. július 11.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· A „LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz kiemelt, LIFE 

CCA területre közvetlen brüsszeli pályázati dokumentáció 
összeállítása, a pályázat benyújtása” tárgyú beszerzésre ajánlat-
tevők kijelöléséről.

· A Jászfényszaru, Petőfi u. 14. szám alatti tűzoltógépkocsi bejárat 
és garázs aljzat készítés beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.

A testület úgy döntött, hogy a 
Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás által létrehozandó a 
„szenvedélybetegek alacsony kü-
szöbű szolgáltatása” feladatellá-
táshoz csatlakozásról, saját forrás 
biztosításáról szóló előterjesztést 
– további előkészítést követően – 
később tűzi napirendjére, az elő-
készítő munka további folytatása 
mellett.

Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata a Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Társaság ré-
szére az általa megvalósított 
GINOP-3.3.3-17-2017-00104 
jelű, „Korhatártalan Akadémia 
– Bedekovich hagyományok és 
innováció a Jász Világtalálkozó 
helyszínén Jászfényszarun és tér-
ségében” című projekt megvaló-

sításához 1.098.428 Ft támogatást biztosított Jászfényszaru város 
költségvetéséből. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a támogatás átutalásá-
ról, és annak a támogatási szerződésben foglaltak szerinti felhasználá-
sát ellenőrizze.

A testület az uniós támogatással megvalósuló projektfeladatok 
teljesítése érdekében 2018. 08. 01-jétől 2019. 10. 31-éig terjedő idő-
szakra 1 fő foglalkoztatását támogatta, amelyhez a szükséges forrást 
biztosította a város költségvetéséből.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert arra, hogy gondoskodjék az 1 fő foglalkoztatásáról, a foglalkozta-
táshoz támogatási igény benyújtásáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmondta a 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel megkötött, kondigépek bérlé-
sére irányuló szerződést, és döntött a gépek maximum 434.545 Ft 
értékben történő megvásárlásáról. 

A képviselő-testület jóváhagyta egy éves időszakra vállalkozási szer-
ződés megkötését a Gere-Perfect Bt.-vel, mely tartalmazza többek 
között a Rimóczi Kastély Smart School eszközrendszere szakszerű 
felhasználásának felügyeletét, a Rimóczi Kastély oktatási célú hasz-
nosításában történő eljárást.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru 
Kalapgyári Horgásztó területén közösségi épület tervezését. Ennek 
érdekében felkérte Benke Juditot, a főépítészeti iroda munkatársát az 
előkészítő munkák megkezdésére, a Béke Horgász Egyesület elnökével 
történő kapcsolatfelvételre. 

Zárt ülésen döntött a Gyöngyvirág utca 30. szám alatti ingatlanra 
bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelé-
si tilalom törléséről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határozatot hoztak méltatlansági ok kivizsgálásáról, és kártérítési 
igény elbírálásáról.

2018. július 31.
A testületi ülés zárt üléssel kezdődött, melyen elsőként a Szavazat-

számláló Bizottság tagjait választották meg a kitüntetésekkel kap-
csolatos titkos szavazások lebonyolításához.

Titkos szavazással döntöttek az önkormányzat kitüntetettjeiről. 
Díszpolgári címet adományoztak Dr. Barazutti László részére.
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díjat adományoztak 

Andréné Marton Éva Zita részére.
„Köszönet az évekért” kitüntető díjat adományozott Baliné Bazsó 

Mária, Nádudvariné Jáger Judit, és Péter Lászlóné részére. 
Elismerő oklevél és pénzjutalom adományozását hagyta jóvá: 

Ézsiás László, Sugár Istvánné, Petkov Gabriella, Versegi László, és Pető 
István részére. 

Több személy részére tárgyjutalom adományozását hagyta jóvá a 
település érdekében nyújtott segítség elismeréseként. 

Döntött a 25 éves, jubiláló civil szervezetek részére elismerő ok-
levél adományozásáról, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részére, mely átadására felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert. 

/A kitüntetések átadása 2018. augusztus 19-én, a városi ünnepségen 
megtörtént, ezen lapszámban bemutatjuk a kitüntetetteket./

A képviselők nyílt ülésen a közbeszerzési napirendekkel folytat-
ták a munkát és döntöttek:

· külterületi ingatlanon villanyvezeték áthelyezése tárgyában;
· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Jászfény-

szaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javítása 1. ütem” 
című projekt keretében nyertes ajánlattevő kijelöléséről a Sóstó 
dűlő 900 méteres szakaszának útépítésére;

· a TOP-3.2.1-15.jn1-2016-00075 azonosító számú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” című 
pályázat keretében feltételes (Óvoda napelem) közbeszerzés részé-
hez nyertes ajánlattevő kiválasztásáról;

· a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt kereté-
ben bútor és egyéb eszköz beszerzésre megkötött szerződés felbon-
tásáról, valamint ismételten az ajánlattevők kijelöléséről. Egyben 
felhatalmazták a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok kö-
zül az árban legkedvezőbb ajánlatot adóval megkösse a szerződést;

· a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt kereté-
ben játékok beszerzésre megkötött szerződés felbontásáról, vala-
mint ismételten az ajánlattevők kijelöléséről. Egyben felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban 
legkedvezőbb ajánlatot adóval megkösse a szerződést;

· a Jászfényszaru Városi Sportpályán műfüves labdarúgó pálya épí-
téséhez ajánlattevők kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, 
hogy a Sport, Kulturális, Ifjúsági- és Közrendi Bizottság a Jász-
fényszaru városban megvalósítani kívánt műfüves labdarúgó pá-
lya helyének kijelölésére vonatkozóan tegyen javaslatot.

Az önkormányzat a „2018. évi LIFE Alkalmazkodás az éghajlat-
változáshoz kiemelt, LIFE CCA területre” pályázatot nyújt be.

A „közvetlen brüsszeli pályázati dokumentáció összeállítása, a 
pályázat benyújtása” tárgyú beszerzésre nyertes ajánlattevőként a 
Deloitte Zrt.-t jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 5.080.000 
Ft figyelembe vételével, mely feladat fedezetéül keret jelleggel 
5.500.000 Ft-ot biztosított a város 2018. évi költségvetéséből.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert arra, hogy gondoskodjék a pályázat benyújtásáról, az ahhoz szük-
séges megállapodások, nyilatkozatok megtételéről.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás által létrehozandó a „szenvedélybetegek alacsony küszö-
bű szolgáltatása” feladatellátáshoz legfeljebb 40 Ft/lakos/év össze-
gű hozzájárulást biztosított Jászfényszaru város költségvetéséből.

(folytatás az 5. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző


