Felújítások, fejlesztési kiadások
Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi tény

2016. évi tény

2017. évi tény

2018. évi tény

2019. évi terv

Összesen

Felújítási kiadások

120 143 000 Ft

141 379 000 Ft

67 602 000 Ft

105 782 000 Ft

136 118 000 Ft

601 510 000 Ft

1 172 534 000 Ft

Felhalmozási kiadások

384 017 000 Ft

91 281 000 Ft

147 699 000 Ft

224 388 000 Ft

307 358 000 Ft

420 527 000 Ft

1 575 270 000 Ft

Összesen:

504 160 000 Ft

232 660 000 Ft

215 301 000 Ft

330 170 000 Ft

443 476 000 Ft 1 022 037 000 Ft 2 747 804 000 Ft

Az elmúlt 5 évben megvalósult projektek Jászárokszálláson
Szerződő fél

Szerződés tárgya

Bruttó értéke
(Ft)

Városgondnokság Jászárokszállás

Az 5123 Jászárokszállás, Örsi út 18. (1442 hrsz.)
szám strand területén európai normáknak
megfelelő kültéri játszótér kialakítása,

12.713.485

UMWELT Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda
Kft

1 db MUMGÉP FG 300 típusú függesztett gréder
beszerzése

11.170.920

Nexus Industry Hungary Kft.

„ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0037 azonosítószámú,
Jászárokszállás Szarv-ágy patak árvízvédelmi
fejlesztése”

299.588.747

Goodvill Energy Kft.

„KEOP-5.5.0/A/12-2013-0257 jelű pályázat on
nyert támogatásból és saját erőből megvalósuló
műszaki tervdokumentáció tartalma alapján „A
jászárokszállási Lehel úti óvoda komplex
energetikai felújítása”

58.868.629

ÉPÜLETTECHNIKA Kft.

„Jászárokszállási Petőfi Művelődési Ház
akadálymentesítése, személyfelvonó telepítése”

12.519.818

RD-STÍLUS Kft.

„A jászárokszállási Tájház felújítása, istálló
épület, melléképület, kemence építése”

21.810.792

KÉSZ Építő Zrt.

Jászárokszálláson építési engedély alapján a
Magyar, Vígh, Arad, Hortobágyi, Szent István és
Zrínyi utcák építési, a nem építési engedélyköteles
Sándor, Bogdán Flórián, Petőfi Sándor, Balassa,
Virág Benedek, Pozsony, Strand és Örsi utcák
felújítási, burkolat megerősítési munkák

135.526.871

GLOBE-EXPERT Környezethelyreállító, Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. BARAKK Mérnöki és Kereskedelmi Iroda Kft.

„ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0009 azonosító számú
„A jászárokszállási Fogorvosi rendelő és Védőnői
szolgálat fejlesztése”

90.545.829

Hedut'91 Kft.
EUPALINOSZ KFT.
Hovány Kft
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.

„5 utca útépítési és felújítási munkálatainak
elvégzése Jászárokszálláson” (Ősz, Kőrösi Csoma
Sándor, Egri, Horváth, Reviczky utcák)
Petőfi Művelődési Ház tető felújítási munkálatai
2 db gépjármű beszerzése
„Jászárokszállás, Széchenyi u. 48. szám előtti
zöldterületben ivóvíz kút létesítése”

42.067.105
13.462.071
12.807.974
11.032.871

Líra-94 Kft.

Petőfi Művelődési Ház gázszerelésének átalakítása
és fűtéskorszerűsítése”

9.713.965

DYNAMIC ÚT Kft.

„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása,
valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
építése-22 utca

141.487.977

"Jászárokszállási Strandfürdő (5123
Jászárokszállás, Örsi út 18.) területén új
gyermekmedence építése"

82.307.710

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

"5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. szám alatt
található "A" épületének tetőfelület felújítási
munkálatai"

14.694.681

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

"5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32/B. szám
alatt található idősek nappali ellátását biztosító
épület tetőfelület és homlokzat felújítási
munkálatai"

9.923.033

Perfekt K.v.v. Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.)

"Jászárokszállási Strandfürdő (5123
Jászárokszállás, Örsi út 18.) területén új fedett
medence tervezési feladatai"

18.999.200

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

„Jászárokszállás, Széchenyi I. u. 1. szám alatt
található épületben nyilvános WC kialakítása"

7.524.419

Aktív Építőipari és Szolgáltató Kft. (6344 Hajós, Kossuth L. u 21.)

KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.)

TOP-1.1.1-15- JN1-2016- 00004 kódszámú
projekthez kapcsolódó árubeszerzés, az „Ipari és
Dózsai út fejlesztése, parkolók kialakítása,
valamint szennyvíztisztító telephez vezető út
felújítása, a meglévő Dózsai út csapadékvízelvezető árok tisztítása” című projekt

66.691.699

Aszfaltpálya Építő Kft. (2141 Csömör, Határ út 056/20. hrsz.)

TOP-1.1.1-15- JN1-2016- 00004 kódszámú
projekthez kapcsolódó útépítési és felújítási
munkálatok, az „Ipari és Dózsai út fejlesztése,
parkolók kialakítása, valamint szennyvíztisztító
telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út
csapadékvíz-elvezető árok tisztítása” című projekt

163.516.846

Aszfaltpálya Építő Kft.(2141 Csömör, Határ út 056/20. hrsz.)

„Jászárokszállás, Szent Vince utca 2. szám alatt
található iskolaépület előtti (1065 hrsz.) szakaszon
parkolók kialakítási, útburkolatfelújítási, valamint
az 1071 hrsz-ú utca burkolatépítési munkálatai”
című projekt

31.718.250

Juko Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.9

TOP-1.1.1-15- JN1-2016- 00004 kódszámú
projekthez kapcsolódó közvilágítás korszerűsítési
munkálatok, az „Ipari és Dózsai út fejlesztése,
parkolók kialakítása, valamint szennyvíztisztító
telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út
csapadékvíz-elvezető árok tisztítása” című projekt

22.161.313

Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán u. 27/a.)

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 számú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat
keretein belül a „Jászárokszállás Gondozási
Központ Bölcsőde bővítése” című projekt

(131.911.554)
Módosított:
151.657.543

Nedal Network Kft. (5123 Jászárokszállás, Széchenyi I. u. 17.)

Tanulói laptopok beszerzése

5.725.160

LELE-99 Bt. (5123 Jászárokszállás, Prohászka O. u. 30.)

„Jászárokszállás, 4534 hrsz. Sportpálya mellett
húzódó földmedrű árok rekonstrukciója” című
projekt

24.389.124

Horti István egyéni vállalkozó (2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky u.
38.)

Jászárokszállás, Köztársaság tér 1. szám alatti,
2747/2 hrsz-ú Városi Könyvtár épület belső
gázellátás és központi fűtés kivitelezési munkái

5.206.152.-

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

„Piaci WC blokk épületének (2764/1/A/1 hrsz.)
felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkálatai”

31.233.164

Reaszfalt Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B.)

TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú
támogatási szerződés keretében a "Széchenyi úti
kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó
csapadékvízelvezetési és ivóvíz vezeték
rekonstrukciós valamint a Kossuth Lajos utcai
kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési
munkálatai"

198.476.332

„Jászárokszállás, Örsi út 18. (1442 hrsz.) szám
alatti strand területén új termálvizes kút
létesítése” című projekt

72.816.739

VIKUV AQUA Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)

ROAD-PLANNING Tervező Kft. (5000 Szolnok, Vásártér u. 20.)

Fair Play Trade Kft. (1171 Budapest, Lokátor u. 7.)
Vikuv Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi F. u. 72.)
Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.)
VIKUV AQUA Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)

„Jászárokszállás, Önkormányzati utcák burkolat
felújítási munkálatai” című projekt tárgyban
útügyi és vízjogi engedélyes tervdokumentáció
összeállítása(Örsi utca (1501 hrsz.), Szentandrási
(2372 hrsz.) és Murányiutca (2384 hrsz.),
Murányi köz (2226 hrsz.), Szent Margit utca (3493
hrsz.), Déryné köz (4058 hrsz.), Rákóczi Ferenc
utca (2708), Jákó utca (2679 hrsz.), BajcsyZsilinszky utca (35 hrsz.), Mikes Kelemen utca
(911 hrsz.), Szentandrási (2404 hrsz.) és Vígh
(2394 hrsz.) utcák, Névtelen utca (Thiel B. utca és
Örsi út közötti szakasza, 1655/71 és 1577 hrsz.))Táncsics Mihály utca (Eperfa és Táncsics M.
utcák közötti szakasza, 2290/1 hrsz.) és Nógrád
utca (Táncsics M. és Nádas utca közötti szakasza,
2290/2 hrsz.)- Vasút utca (Déryné és Ágói utca
közötti szakasza, 3291 hrsz.)

8.893.150

„Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bútorok, játékok, kiegészítők beszerzése

5.228.290

"Jászárokszállás, Rozmaring utca és Thiel Bernát
utca kereszteződésében lévő háromszög alakú
közterületen (1649 hrsz.) új kút létesítése"

20.966.930

"Jászárokszállás, játszótér kialakítása
termálfürdő területén"

5.360.772

„Jászárokszállás, Örsi út 18. (1442 hrsz.) szám
alatti strand területén új termálvizes kút
létesítése” című projekt - tovább fúrás

7.620.000

Fenstherm Kontakt Kft. (1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.)

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035 számú
„Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Jászárokszállás városában” című
pályázat keretein belül a „Jászárokszállás, Árpád
tér 1. szám alatt található polgármesteri hivatal
épületének energetikai felújítása” című projekt
kivitelezési munkálatai

67.724.816

Kaiser Aszfalt Kft (3300 Eger, Pacsirta u. 33.)

„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása,
valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
építése-2018.” építési beruházás

394.145.894

Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.)

"Játszóudvar bővítése Dobó úti óvodában"

7.347.052

Jászárokszállás Város Önkormányzata
kezdeményezésében laptopok beszerzése tárgyában
a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziumba 2019-2020.
tanévre felvételt nyert tanulói számára

5.710.600

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

„A Városi Könyvtár épületének födém
hőszigetelési munkálatai”

5.435.338

Eupalinosz Kft. (1026 Budapest, Orló u. 11-15.)

„A Városi Könyvtár épületének tetőfelújítási
munkálatai”

9.627.361

„Jászárokszállás, Petőfi Művelődési ház
épületének korszerűsítése”

69.405.914

Széchenyi István utcai (sportpályánál lévő)
gyalogátkelőhely létesítése

2.191.312

Rákóczi Ferenc utcai (Dobó utcánál lévő)
gyalogátkelőhely létesítése és járdaépítés a Szent
Vince utcán

4.887.976

Lehel úti óvoda játszótér és kreszpark kialakítása

2926299

Metro Kereskedelmi Kft.

PETAGORAS Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. II./1.)
Reaszfalt Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B.)
GEOGÉP Kft. (5100 Jászbverény, Réhely u. 39.)
Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.) és Városgondnokság
Jászárokszállás

Tervezett projektek
„Munkácsy M. u. felújítása, csapadékvíz- és ivóvíz rendszerének felújítása”
Bruttó: 170.000.000,- Ft (2017. tervezői ktg.) – út, víz, csapadék
„Torba dűlő útépítési munkálatai”
Bruttó: 146.000.000,- Ft (2017. tervezői ktg.) - út
„Déryné-Vasút utca csapadék-vízelvezetés”
Bruttó: 31.000.000,- Ft (2017. tervezői ktg.) – csapadék
„Szent István telep (Temető előtti szakasz) térburkolat felújítási munkálatai”
Bruttó: 39.500.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Bajcsy-Zsilinszky utca, Kenyérvári és Egri utak közötti szakaszán útburkolat, 33 parkoló építési
munkálatai, csapadékvíz elvezetés”
Bruttó: 59.500.000,- Ft (2018. tervezői ktg.) – út, csapadék
Kenyérvári Adácsi – Bajcsy Zs. utcák közötti szakasza útburkolat építés és felújítás, csapadékvíz
elvezetés
Bruttó: 73.300.000,- Ft (2018. tervezői ktg.) – út, csapadék
„Egri utca burkolatépítési munkálatai”
Bruttó: 9.700.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Tavasz és Egri utca csomópont kialakítási munkálatai”
Bruttó: 2.300.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Kökény utca, Sport pálya előtti 12 db parkoló építési munkálatai”
Bruttó: 10.000.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Szentandrási -Thiel B. – Örsi utcák burkolat szélesítése, felújítása, csapadékvízelvezetése”
Bruttó: 106.550.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Jászárokszállás, Örsi u. 18. szám alatti strand területén újonnan építendő fedett medencéhez
kapcsolódóan az Örsi és Lomb utcákban elhelyezendő 33 db parkoló kialakítási munkálatai”
Bruttó: 13.200.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Táncsics utca, Nógrád utca (Eperfa utca és a Hortobágyi csatorna közötti szakasz, 2290/1, 2290/2
hrsz.) útépítési és csapadékvízelvezetési munkálatai”

Bruttó: 33.757.848.- Ft (2019. tervezői ktg.) – út, csapadék
„Vasút utca (Ágói és Déryné között, 3291 hrsz.) új burkolat létesítése és csapadékvízelvezetési
munkálatai”
Bruttó: 18.917.210.- Ft (2019. tervezői ktg.) – út, csapadék
„Névtelen utca (Strand utca és Örsi utca közötti szakasz, 1655/71, 1577 hrsz.) új burkolat
létesítése és csapadékvízelvezetési munkálatai”
Bruttó: 46.640.477.- Ft (2019. tervezői ktg.) – út, csapadék
„Rákóczi F. u. pékség melletti zsákutca (2708 hrsz.) új burkolat létesítése és csapadékvízelvezetési
munkálatai”
Bruttó: 10.779.290.- Ft (2019. tervezői ktg.) – út, csapadék
„Szent Margit utca (3493 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 8.428.741.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Jákó utca (zsákutca, 2679 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 3.616.606.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Kis Bajcsy-Zsilinszky utca (Pethes és Bajcsy u. közötti szakasza, 35 hrsz.) burkolatfelújítási
munkálatai”
Bruttó: 3.998.580.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Déryné köz (4058 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 5.636.384.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Murányi köz (Murányi utcából nyíló zsákutca, 2226 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 1.972.944.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Murányi, Szentandrási utcák (2384, 2372 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 17.209.187.- Ft (2019. tervezői ktg.)

„Mikes utca (911 hrsz., Ady E. utca folytatásában) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 8.225.326.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Örsi út (Lomb utcától a Palóc Üdülő közötti szakasz, 1501 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
Bruttó: 9.715.417.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Széchenyi István utca 104-106. szám előtti parkolók (3732/4 hrsz.) építési munkálatai”
Bruttó: 10.986.046.- Ft (2019. tervezői ktg.)
„Ipari park, Ároki utca út- és csapadékvíz elvezetési, víz- és szennyvíz hálózatba történő
bekötésének, elektromos és a gázhálózat, valamint közvilágítás kiépítésének, az út mentén
elhelyezendő parkolók, valamint a Szarv-ágy patakon átvezető híd és a rávezető utak építési
munkálatai”
„Fecske, Sólyom, Pacsirta és Sándor burkolatépítési munkálatai”
Deák utca (zsákutca, 2721 hrsz.)
Czinka Panna utca zsákutca (Zrínyi M. utca, 2072/1, 2085 hrsz.)
Fáskert utca (607 hrsz., Ady E. utcára átkötő ága)
Gyóni utca (Dobó u.-ról nyíló ágak, 2144, 1932 hrsz.)
Csuka utca (719 hrsz.)
Deák utca (Szentandrási és Mátyás király utcák közötti szakasza, 3082 hrsz.)

Vasút utca (Déryné és Kossuth L. utca között meglévő burkolat felújítása, szélesítése, 3291 hrsz.)

Kazinczy Ferenc utca (Szent István és Mikszáth Kálmán utcák közötti szakasza, 4251 hrsz.)

Nyárfa utca burkolatfelújítása
Bruttó: 15.000.000,- Ft
„Fedett úszómedence építése”
Bruttó: 720.000.000,- Ft (2017. tervezői ktg.)
„Gondozási Központ - Apartman ház bővítése”
Bruttó: 155.000.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Lehel u.-i óvoda épületének akadálymentesítése, személyfelvonó telepítése”
Bruttó: 15.800.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Védvonal kialakítása, a vámosgyörki üzemanyag készlettároló csapadékvíz elvezető árok
meghosszabbítása és a Gyöngyös patak holt mederszakaszba történő bekötése beeresztő zsilippel,
valamint az árok jászárokszállási oldalán védelmi depónia építése”
Bruttó: 35.000.000,- Ft (2018. tervezői ktg.)
„Iskolakonyha bővítése, korszerűsítése”
Bruttó: 96.072.150,-Ft (2018. tervezői ktg.)
„Széchenyi I. u. 1. szám alatti épület felújítása, átalakítása”
Bruttó: 45.194.977,-Ft (2016. tervezői ktg.)
„Kisfaludy u. 13/A. – 13/B. szám alatt épület átalakítása 4 lakásos lakóépületté”
Bruttó: 60.886.395,-Ft (2018. tervezői ktg.)
„Petőfi Művelődési Ház” fejlesztése ( színház, mozi, kávézó, könyvtár)
Bruttó: 560.000.000,-Ft

