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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. október hónapban megtartott ülésén 

hozott határozatairól az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő 
olvasókat.

2018. október 17.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-

ta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy elkészíttes-
se egy kb. 400 m2-es, több egységből álló Vállalkozói Műhely enge-
délyes és kiviteli terveit a Kft. tulajdonában álló ingatlanon, valamint 
az engedélyek beszerzését és a szükséges előkészítő munkát követően 
ajánlatot kérjen a kivitelezésre. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a képviselő-testület a versenyeztetési el-
járás eredményét jóváhagyja.

Továbbá felhatalmazták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügy-
vezetőjét, hogy elkészíttesse a Jászfényszaru, 2535/3/A helyrajzi számú 
ingatlanon megépítendő csarnok kiviteli terveit, és lefolytasson a 
kivitelezésre egy feltételes ajánlatkérést.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fásítás 

Jászfényszaru 2018.” program keretében növények beszerzésére 
nyertes ajánlattevőként a Barakk Stúdió Kft.-t jelölte ki az áraján-
latában szereplő bruttó 7.191.833 Ft figyelembe vételével. A képvise-
lő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy 
gondoskodjék a szerződés megkötéséről.

Az önkormányzat a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jász-
fényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infra-
struktúra javításával II. ütem” című projekt CBA-elemzésének 
elkészítéséhez kijelölték az ajánlattevőket. A Képviselő-testület 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gon-
doskodjék a CBA-elemzés elkészítésére árajánlatok beszerzéséről, és a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a legkedve-
zőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződést kösse meg a 
képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.

Elfogadták a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun 
című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt 
keretében bútor és egyéb eszköz beszerzéséhez nyertes ajánlattevő 
kijelölése” tárgyú tájékoztatását. Jászfényszaru Város Polgármesteré-
nek 9/2018.(IX. 27.) határozata alapján a Háromcsoportos bölcsőde 
építése Jászfényszarun című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azo-
nosító számú projekt keretében bútor és egyéb eszköz beszerzéséhez 
nyertes ajánlattevő a Mi Óvodánk Kft., az ajánlatában megjelölt 
bruttó 12.483.363 Ft figyelembe vételével.

Elfogadták a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun 
című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt 
keretében játék beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelölése” tár-
gyú tájékoztatását. Jászfényszaru Város Polgármesterének 8/2018.
(IX.27.) határozata alapján a „Három csoportos bölcsőde építése Jász-
fényszarun című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú 
projekt keretében játék beszerzéséhez nyertes ajánlattevő a Fair Play 
Trade Kft., az ajánlatában megjelölt bruttó 11.469.205 Ft figye-
lembe vételével.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-
JN1-2016-00075 jelű, az „Önkormányzati épületek új energetikai 
korszerűsítése Jászfényszarun” című projekthez kapcsolódó ener-
getikai tanúsítványok beszerzésére 160.000 Ft forrást biztosított a 
város 2018. évi költségvetéséből.

Rendeletet alkottak egyes rendeletek (díszpolgári cím adományozá-
sáról, valamint a zászló és címer használatáról  szóló rendeletek) mó-
dosításáról.

A képviselő-testület hozzájárult az ERGO-PRAXIMED Egészség-
ügyi Szolgáltató Bt.-vel az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1. 
szám alatti ingatlanban található 37,6 m2 alapterületű rendelő helyiség 
vonatkozásában kötött bérleti szerződés módosításához a következő 
rendelkezések szerint:

· a bérlő jogosult üzemorvosi tevékenységet, és ultrahangos vizs-
gálatot végezni a bérleményben,

· a bérleti díj összege havi bruttó 30.000 forint, mely a közüzem 
többletköltségeket nem tartalmazza,

· a térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása 
az egészségügyi alapellátás biztosítását nem akadályozhatja, vagy 
lehetetlenítheti el.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a módosító ok-
irat megkötésére.

Jóváhagyták a fogászati ügyelet tárgyában kötendő vállalkozási 
szerződésre 2018. évtől kezdődően, hogy az IST-DENT Kft.-t bruttó 
30.000 forint/hó vállalkozási díj illeti meg. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.

Jászfényszaru Város képviselő-testülete elfogadta a felhívást a Jász-
fényszaru, Bercsényi út 2/B szám alatti 5. és a Jászfényszaru, Bercsé-
nyi út 2/C szám alatti 5. számú bérlakások bérbe vételére, valamint 
megbízta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést kösse 
meg.

A testület döntött a Jászfényszaru külterület 083/33. helyrajzi 
számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonbérleti szerződés 
meghosszabbításáról.

A képviselő-testület a Kalapgyári-tó (083/52 hrsz.) villamosításá-
ra költségvetésében bruttó 738.226 Ft összeget biztosított, egyút-
tal felhatalmazta a polgármestert a Hálózatlétesítési Megállapodás 
aláírására.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősí-
tette a 368/2018.(VIII. 30.) határozatában foglaltakat, mely szerint a 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) résztulajdonosaként úgy döntött, 
hogy a Társaságban lévő 10.000.000 Ft (tízmillió forint) értékű 
tulajdonjogát névértéken értékesíti.

Jászfényszaru Város Önkormányzata felhatalmazta Jászfényszaru 
város polgármesterét, hogy a lefolytatott egyeztetések alapján az 
adásvételi szerződést aláírja.

Jóváhagyták a „Táncdal 2018” verseny megvalósításához 
500.000 Ft összegű támogatás biztosítását a 2018. évi költségvetés 
terhére.

Támogatták, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kiadásá-
ban a 25 éves évforduló kapcsán az „ad civitatem magnificandam et 
fovendam” – a város nagyobbítására és pártfogására – Történelmi for-
rások Jászfényszaru múltjához címmel megjelenő könyv kiadásá-
hoz 300 példány megvásárlásával 900.000 Ft összeget biztosítottak 
a 2018. évi költségvetés terhére.

Zárt ülésen úgy döntöttek, hogy nyilvános pályázat útján értéke-
síteni kívánja az 5126 Jászfényszaru, Csokonai út 49. szám alatti 
(911/9 hrsz.) és Csokonai út 41. szám alatti (911/13 hrsz.) ingat-
lanokat. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az 1–2. 
melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételére, az ajánlatok 3. 
melléklet szerinti értékelésére, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szer-
ződés megkötésére. Dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszaru az évek óta kiemelkedő környezetszépítésért
a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottságának

legrangosabb elismerését, az Arany Rózsa díjat vehette át


