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Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
Jászfényszaru zöld város projekt – zöldterületek felújítása, sétány kialakítása,
Kereskedelmi Szolgáltató INformációs Pont kialakítását célzó projekt zárása
Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” címen és TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017
azonosító számon pályázatot nyert. A projekt keretében a városközponti közterületi zöldítést folytattuk,
sétányt alakítottunk ki, járdát újítottunk fel, funkcióbővítő helyreállítással leromlott állapotú önkormányzati ingatlanból humán szolgáltató pontot hoztunk létre.
A pályázaton elnyert támogatás egy részéből a város közterületeit megújítottuk, valamint a Szentcsalád tér 3.
szám alatt lévő régi Plébánia épületet felújítottuk és bővítettük. A kivitelezőket közbeszerzési eljárásokon választottuk ki.
Az alábbi közterületeken történtek beavatkozások:
Trianon emlékműnél:
• „JÁSZFÉNYSZARU” feliratot helyeztünk el,
• automata öntözőrendszer építettünk,
• növénytelepítés és füvesítés valósult meg tereprendezéssel,
• kamera rendszer építettünk (projekten kívüli beruházás)
Orion u. – Szabadság u. sarok:
• parkosítás történt tereprendezéssel,
• 18 db emléktáblát helyeztünk el címeres plakettel,
• 18 db díszfát ültettünk,
• cserjék, rózsák ültetése a tervek szerint történtek,
• utca bútorokat helyeztünk el a területen,
• automata öntözőrendszert építettünk.
Nagy Iskolánál:
• parkosítás, tereprendezés, vízelvezetés rendezése
valósult meg,
• térburkolatot alakítottunk ki, utcabútorokat helyeztünk el,
• cserjéket telepítettünk a tervek szerint,
A Kereskedelmi Szolgáltató és Információs Pont épülete
• automata öntözőrendszer kiépítése is elkészült,
az utca felől...
Szabadság út mindkét oldala
(Nagy Iskolától Kis Iskoláig):
• útmenti ágyásokban automata öntözőrendszert
építettünk ki,
• cserjék, rózsák telepítése megtörtént,
• fákat ültettünk, füvesítettünk a tervek szerint,
• korlátot helyeztünk el a Kis Iskola épülete előtt.
Bajcsy Zsilinszky utca (Gondozási központ előtt):
• utcai ágyásokban az automataöntözést kiépítettük,
• cserjéket telepítettünk.
Rózsa sétány (vásártér felé vezető út mellett):
• sétáló út kiépítése történt térburkolat elhelyezéssel,
• rózsakapuk, padok, szemétgyűjtők kerültek kihelyezésre,
• rózsák, fák és cserjék telepítése valósult meg,
• automata öntözőrendszer telepítése is megvalósult.
...és az udvar felől
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A Szabadság út mentén több mint ezer méter térburkolatú járda
építés is elkészült, forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.
A járda építést és a zöldterületek kivitelezését a ZÖFE Kft.
(1119 Budapest Thán K. u. 3-5.sz.) végezte.
A Szentcsalád tér 3. szám alatti ingatlanon lévő régi Plébánia épület
felújítása is befejeződött. Az épület teljes tetőszerkezete megújult, újra
vakolták az épület falazatait, mindenhol megtörtént a teljes burkolatcsere,
valamint a nyílászárók is kicserélésre kerültek. Kialakításra került női és
férfi illemhely is mozgáskorlátozott fogadására is képes funkcióval. Az épület
fűtési és elektromos rendszere újjáépítésre került, valamint megújuló energia felhasználáshoz napelemeket szereltek fel.
Az épületben a szolgáltató és információs pont részére kialakításra került egy iroda, a kereskedelmi és szolgáltató funkcióra pedig bemutató tér valamint fedett piac. Az épület bebútorozása is megtörtént, melyben egy
információs pult, asztalok, szekrények, székek és szőnyegek kerültek beszerzésre.
Az udvari részen térburkolat elhelyezése is megvalósult.
Az épület kivitelezését a BÉDARÉ HUNGARY Kft. ((1063 Budapest Szinyei Merse P. u.10.) végezte. Az épület
használatbavételi engedélyét megkaptuk, folyamatban van a funkciók betelepítése.
A projekt keretein belül folyó kivitelezési munkálatokat
folyamatosan műszaki ellenőr kontrollálta.
Úgynevezett „szoft elemek” is betervezésre kerültek a
projektbe. Egyrészt helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka keretében hulladékgyűjtést és
növényültetést valósítottunk meg 2017 szeptemberében és novemberében, másrészt folyamatban van a
Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepció és Bűnmegelőzési Stratégia elkészítése, melynek tájékoztató lakossági fóruma 2018. február 21-én lesz.

Rózsasétány a Plébánia épülete mögött

A projekt fizikai munkálatai 2017 augusztusában
kezdőtek, és 2017 decemberében be is fejeződtek,
jelenleg a Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepció és
Bűnmegelőzési Stratégia illetékes szervek, szervetek
általi minősítése van folyamatban, mely véglegesítésével a projekt lezárul, s 2018. március 31-ig benyújtásra kerültnek a záráshoz szükséges dokumentumok,
kifizetési kérelmek.
A projekt eseményei, a kivitelezés munkálatainak képei, egyéb dokumentumai Jászfényszaru honlapjáról
elérhető, vagy egyből a www.jaszfenyszaru.hu/projekt
honlapról.
Jászfényszaru, 2018. 01. 22.
FOTÓK: Buzás Lajos, Bőti Szilvia

A Szabadság úti fejlesztés egyik eleme

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Projektiroda munkatársa

Álláshirdetés Kozmetikai gyártó munkakör betöltésére:
Adrienne Feller kozmetikai cég gyártó munkatársat keres
jászfényszarui központjába.

Álláshirdetés Operátori munkakőr betöltésére :
Adrienne Feller kozmetikai cég töltő, csomagoló, anyagmozgató munkatársat keres jászfényszarui központjába.

Feladat: keverő berendezése kezelése, alapanyagok kimérése,
gyártással kapcsolatos dokumentációk kitöltése.
Elvárások: minimum középfokú végzettség és műszaki beállítottság,
koordináló képesség, precíz munkavégzés.
Előnyt jelent: gyógyszer-, élelmiszer-, vagy vegyipari végzettség, tapasztalat.

Feladat: Félautomata töltő, kupakoló és címkéző gépek kezelése
és tisztítása. Gyártással kapcsolatos teendők ellátása.
Elvárások: középfokú végzettség, precíz munkavégzés,
együttműködő képesség, műszaki beállítottság.
Előnyt jelent: targonca jogosítvány.

Önéletrajzot a gyartas@panarom.hu e-mail címre várjuk!
Érdeklődni a +36-30/185-0287 telefonszámon lehet.
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