
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 1-én 15 órai 

kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Bugyiné Kökény Gizella képviselő 

Csontos Zoltánné  képviselő 

Kálmán Miklós  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a testület 

tagjai jelen vannak, a testület határozatképes. Ismertetem a képviselőtestületi ülés napirendi 

pontjait, és elfogadásra javasolom azokat.  

 

1. napirendi pont: Miniszteri támogatás felhasználásáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

2. napirendi pont: Támogatás kérése a Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola 

tanulóinak nyári táborozásához  

Előadó: Tari András polgármester 

 

Tari András: Aki egyetért a napirendi pontok meghatározásával, kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan öt igen szavazattal elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

84/2014.(IV. 01.) határozata 

Az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett 

javaslatokat megtárgyalásra elfogadta. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

1.) napirendi pont: Miniszteri támogatás felhasználásáról 



   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Önkormányzatunk 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 

Magyarország 2014. központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, 

XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 

alcím, 25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport terhére. A támogatási 

szerződést a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell kötnünk, és 

csatolnunk kell költségtervet, mely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját, rövid 

tartalmi leírását szakmai program vagy projektleírás formájában. Tehát döntenünk kell a teljes 

összeg felhasználásáról. Gondoltam ingatlan-beruházásra, azokat felújítás után kiadnánk 

fiatal, letelepedés előtt álló családoknak, épületeink állagmegóvására, az üresen álló óvoda 

épületének belső felújítására és oda új bútorok vásárlására, a vizesblokk helyreállítására 

felújítására. A Művelődési ház konyha részlegét is erősen korszerűsíteni kellene, hogy akár az 

önkormányzat akár a civil szervezetek zökkenőmentesen megtarthassák rendezvényeiket. 

Sportolási lehetőségként eszközöket kellene vásárolnunk, mert lenne igény a lakosság 

részéről. 

Bugyiné Kökény Gizella: A fecskeház nagyon jó ötlet, támogatom, és azt is, hogy a 

középületeink állagát megóvjuk.  

Szabadosi Katalin: Én a sporteszköz vásárlását is nagyon jó gondolatnak tartom, a fiatalok 

szeretnek mozogni, a szülőket is csábítják majd a mozgásra, az egészségesebb életmódra.  

Kálmán Miklós: Egyetértek az összeg felhasználását illetően, a művelődési ház konyha 

kialakítását pedig kiemelten jó ötletnek tartom. Magam is sok rendezvény szervezésében 

veszek részt, és gondot okoz, hogy nincs elegendő eszköz a tálaláshoz, a mosogatás nem 

megoldott. 

Tari András: Úgy gondolom az ingatlanok vásárlására 3 millió Ft-ot szánnánk. A többi pénzt 

az előbb felsorolt fejlesztésekre fordítanánk. 

Tari András: Egyetért-e a képviselőtestület a pénzügyi tervekre tett javaslattal? Amennyiben 

igen kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal 

elfogadtuk a miniszterelnökség által nyújtott támogatás pénzügyi tervezetét. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

85/2014.(IV.01.) határozata 

Támogatás odaítélésére irányuló kérelem benyújtására. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a település 

népességmegtartó erejének növelése, valamint a fiatalok letelepedésének elősegítése 

érdekében „fecskeház” kialakítása céljából ingatlant vásárol a településen. Vásárlást követően 

gondoskodik a megfelelő átalakításról a rendeltetésszerű használat érdekében.  

 

Megbízza Tari András polgármestert, hogy az elhatározás megvalósítása érdekében a célnak 

megfelelő értékesítésre meghirdetett ingatlanok köréről tájékozódjon. 

 

A Képviselőtestület az ingatlan-beruházás megvalósításához szükséges 3 000 000.- Ft 

összegre támogatás odaítélésére irányuló kérelmet nyújt be a „Helyi Önkormányzatok 

Átmeneti Támogatásához” adatlapon a Miniszterelnökséghez. 

 



Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

86/2014.(IV.01.) határozata 

A támogatás felhasználásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Miniszterelnökség 

„Önkormányzatok átmeneti támogatása” jogcímen nyújtott támogatásának felhasználásáról 

szóló költségvetési tervezetét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A határozatról:  

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

 

2 napirendi pont: Támogatás kérése a Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola 

tanulóinak nyári táborozásához  

Előadó: Tari András 

 

Tari András: Megkérem Bugyiné Kökény Gizellát, hogy tolmácsolja az iskola kérését. 

Bugyiné Kökény Gizella: A Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola, ahol tanítok, nyári 

tábort szervezünk a tanulók részére. Megkerestük az önkormányzatokat, hogy járuljanak 

hozzá a tábor költségeihez. Mivel a mi településünk is érintett a dologban, több Jásziványi 

gyermek is tanulója a mi iskolánknak, szeretnék támogatást kérni nyári táboroztatásukhoz. 

Ezzel a szülőknek is segítünk, mert másképp nem mindenki tudná a gyermekét nyári 

élményekhez juttatni. 

Tari András: Támogatásra javaslom a gyermekek nyaraltatását. Mekkora összegre 

gondoltatok? 30.000,- Ft elég lesz?  

Szabadosi Katalin: Természetben is tudjuk támogatni a nyaralást? A Startmunkában 

megtermelt színes paprikára gondoltam. 

Csontos Zoltánné: Nekem is az a véleményem, hogy természetben is nyújthatunk támogatást, 

például a konyhai szükségletek kielégítéséhez.  

Kálmán Miklós: Szerintem a 30 ezer forint elegendő. 

Bugyiné Kökény Gizella: Igen mindenféle támogatást szívesen fogadunk.  

Tari András: Egy kg paprikát még felajánlunk az ebédkészítéshez. Egyetért és elfogadja a 

képviselőtestület a Maci Óvodának javasolt támogatást? 

Megállapítom, hogy a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk 
 




