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Településfejlesztés, városszépítés, élhető környezet városunkban
A jó gazda tripla jutalma
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányza-

tok fejlesztéseinek támogatására 2014-ben jelent meg felhívás, amire 
Jászfényszaru Város Önkormányzata eredményesen pályázott. Akkor 
az elnyert 181 millió forintból az önkormányzat az Ady Endre, Vörös-
marty utcákban 1957 m hosszban felújította az utat, a Virág utcában 
517 m hosszú új utat épített.

A felhívás 2016-ban is megjelent azzal a kitétellel, hogy a jövőben 
már nem lesz lehetőség pályázni. Az önkormányzat újból pályázott és 
2014-hez hasonlóan ismét elnyert 181 millió forintot, így megdup-
lázta a jól gazdálkodó önkormányzatok számára szánt forráskeretét. 
Utóbbi pályázati összegből a Vasvári Pál, Huszár, Bacsó Béla, Gólya, 
Petőfi S., Wesselényi utcákban 3220 méter út és 2480 méter járda 
felújítása már megvalósult. A kiváló projektgazdálkodásnak köszön-
hetően a rendelkezésre álló keretből közel 50 millió Ft megmaradt, 
ami a jutalom tripla részeként is felfogható. Az összeg felhasználása 
érdekében az önkormányzat kezdeményezi a támogatói okirat módo-
sítását, így a „Benzinkút útja” 336 méteres belterületi szakasza, vala-
mint a Dózsa György út két oldalán 217 méter hosszban a járda is 
megújulhat.

Topon a TOP-os projektek végrehajtásában
Jászfényszaru Város Önkormányzata eredményesen használja fel a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében elnyert, 
összességében több mint egymilliárd forint uniós támogatást.

Az eredményesen zárult öt támogatási kérelemhez kapcsolódó pro-
jektek közül a „Zöld város” fejlesztés befejeződött, további projektje-
ink a hajrába érkeztek.

A támogatási kérelmek benyújtásához képest az építési árak 20-
30%-os mértékben emelkedtek, illetve a kivitelezés során felmerül-
tek olyan műszaki és szakmai igények, amelyek árnövekedéssel jártak, 
ezért három beruházáshoz önkormányzati forrást is kellett biztosítani, 
összesen 151.329.152 Ft összegben.

eredményes projektmunka, bővülő projektméret
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektben a 

fejlesztéseket a tervezettnél kisebb költségekkel valósítottuk meg. A 
megtakarításnak köszönhetően bővíthettük a korszerűsített intézmé-
nyeink számát. Sikeres akciónknak hála a városháza, a rendőrség, a 
gondozási központ, az egészségház, és a teaház után az új óvodára is 
napelemek kerültek a TOP-os projekt keretében.

A zagyvagáti kerékpárút átadása 2019 tavaszára várható
A boldogi út zagyvagáti leágazásától induló, a Heves megye határá-

ig tartó 3526 m hosszúságú kerékpárút megépítését szolgáló projek-
tünkben is kezdeményezzük a műszaki tartalom növelését a fel nem 
használt támogatási keret terhére. Terveink szerint a kerékpárutat sáv-
elválasztó- és útszegély jelzéssel is ellátjuk, így tavasszal a lehető legbiz-
tonságosabb útszakasszal tesszük teljessé a Boldog és Hatvan települé-
sek kerékpárutas elérhetőségét.

Az új bölcsőde már mutogatja városszépítő „arcát”
Az építkezés a módosított ütemterv szerint halad, ezért reális esélyt látunk arra, hogy az új bölcsődénk 2019. év elején megnyitja kapuit. Addig  

azért bőven akad teendő. A bölcsőde a Jászfényszaru Város Gondozási Központja intézményi keretein belül kezdi meg működését. Kiemelt fel-
adat a bölcsőde szakmai vezető állás meghirdetése, a vezető mielőbbi kiválasztása, aki közvetlenül részt vesz a bölcsőde működéséhez szükséges 
szabályzatok, dokumentumok elkészítésében és beszerzésében, a dolgozók és a gyermekek felvételében.

A 13 alkalmazott az alábbi munkakörökben látja el feladatát: bölcsődevezető 1 fő, kisgyermeknevelő 6 fő, bölcsődei dajka 2 fő, élelmezésvezető 
1 fő, szakács 1 fő, konyhalány 1 fő, mosónő 1 fő. Az önkormányzat és a gondozási központ egyetlen munkakör betöltésére sem tett személyre 
vonatkozó kötelezettségvállalást. A bölcsődébe három csoportban 36 férőhellyel várják a gyermekeket. A nyitás előtt legalább két hónappal 
mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújt az intézmény vezetősége.

A szépülő bölcsőde. Az előterében a tanuszoda alapja látható. A fotó a tanuszoda megépítésével válik kuriózummá,
hiszen erről a helyről attól kezdve már nem készül felvétel.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) támogatás felhasználása

   önkormányzati# projekt leírása, azonosító száma támogatás összege Ft többletforrás összege Ft

1. Szabadság út zöldfelületi fejlesztése, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 156.600.000 31.895.727

2. Ipari Park fejlesztése, útépítés I. ütem, TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 300.538.870 19.938.895

3. Új bölcsőde építése Jászfényszarun, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 250.000.000 99.494.530

4. Kerékpárút építése a Zagyva-gáton, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 250.000.000 -

5. Hat épület energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-JN1-2016-00075 86.837.709 -

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) bírálati szakaszban lévő kérelem

 projekt leírása, azonosító száma támogatás igény Ft

 Ipari Park fejlesztése, útépítés II. ütem, TOP-1-1-1-16-JN1-2017-00011 800.000.000


