
 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 4-én 17 

órai kezdettel megtartott soron következő 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. Van-e interpellációs felvetés? Amennyiben 

nincs, ismertetem a képviselőtestület ülésének napirendi pontjait, és elfogadásra javasolom.  

 

1. napirendi pont: Parlagfű-mentesítési pályázathoz önerő biztosítása 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

2.) napirendi pont: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 

Társulás tagdíj elfogadásáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András 

3.) napirendi pont: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagdíj elfogadásáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

4.) napirendi pont: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

5.) napirendi pont: Helyi választási bizottság tagjainak módosítása 

Előterjesztés írásban mellékleve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

6.) napirendi pont: A temetőről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

7.) napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

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 

77/2014.(III. 04.) határozata 

Az ülés napirendi pontjának 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: Parlagfű-mentesítési pályázathoz önerő biztosítása 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 
 

Márkus Erika: A parlagfű-mentesítési pályázat benyújtási határideje március 20. Kis értékű 

tárgyi eszközt lehet elsősorban pályázni, ami ez évtől kezdődően maximum 200 ezer forint, 

védőeszközökre, stb. A pályázat 5%-ának erejéig biztosítani kell az önerőt. 250 ezer forint 

összegig lehet pályázni. 

Tari András: A teljes összeget igénybe kell venni, fűnyíró, fűkasza, védőeszköz, védőital 

vásárlására, a lakosság részére szórólapok készítésére. Kérdezem a testületet elfogadja-e a 

javaslatot: Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 
 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

78/2014.(III. 04.) határozata 

2014. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére benyújtandó pályázatáról 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározta, hogy pályázatot nyújt be 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírásra tervezett, 2014. évi Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek (rendezvény/akció szervezése, 

eszközbeszerzés) támogatására. 

 

A beruházás bekerülési költsége: 262.500,- Ft 

Saját erő összege:     12.500,- Ft 

Támogatás összege:   250.000,- Ft 

 

A pályázathoz szükséges 5% önerőt 12.500,- Ft-ot azaz tizenkettőezer-ötszáz forintot 

Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 

05.) rendeletében biztosítja.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, nyertes 

pályázat esetén a Támogatási Szerződést írja alá. 

A határozatról: 

1./ Tari András polgármester 



2./ Márkus Erika körjegyző 

- értesül. 

 

 

 

2.) napirendi pont: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tagdíj 

elfogadásáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András 

 

Márkus Erika: A REGIO-KOM legutóbbi társulási tanácsülésén elfogadta a 2012-2013. évet 

érintően, visszamenőlegesen 15 Ft/lakos összegben a tagdíjat, melyet az önkormányzatoknak 

kell megfizetni. Ezt a képviselőtestületnek is el kellene fogadnia. 

Tari András: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom 

a tagdíj elfogadását. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk, 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

79/2014.(III. 04.) határozata 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tagdíj elfogadásáról 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Társulás 2012. és 2013. évet érintő tagdíjat –visszamenőlegesen, 15 Ft/lakos/év – 

elfogadta. 

A tagdíjat 2014. március 31-ig szükséges átutalni a társulás számlájára. 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző  

3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

- értesülnek. 

 

 

 

3.) napirendi pont: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagdíj elfogadásáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Márkus Erika: A JKHK közgyűlésén született a döntés, hogy megemelik a tagdíjat. Minden 

tag számára egyformán 25.000 Ft-ban határozták meg ezt az összeget. Ha nem fogadjuk el, 

nem pályázhatunk a Leaderben.  

Tari András: Ha nincs észrevétel, hozzászólás, javaslom az összeg elfogadását. Megállapítom, 

hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

80/2014.(III. 04.) határozata 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagdíj elfogadásáról 
 



Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 

Egyesülete által megállapított tagdíjat– 25.000 Ft/év – elfogadja és gondoskodik annak időben történő 

megfizetéséről. 

 

A határozatról: 

 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző  

3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

- értesülnek. 

 

 

 

4.) napirendi pont: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Márkus Erika: Jászberényi rendőrkapitány eddig megbízással látta el feladatát, és április 1 

napjától pedig kinevezik a jászberényi rendőrkapitányság élére. Erről kérnek tőlünk elfogadó 

határozatot.  

Tari András: Hozzájárul-e a képviselőtestület Körei-Nagy József rendőrkapitánnyá való 

kinevezéséhez? Ha igen, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen 

szavazattal elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

81/2014.(III. 04.) határozata 

Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről 
 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. Törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva 

támogatja dr. Körei Nagy József rendőr alezredes Jászberényi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői kinevezését. 

 

A határozatról: 

1.) Farkas József megyei rendőrfőkapitány 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

– értesülnek. 
 

 

 

5.) napirendi pont: Helyi választási bizottság tagjainak módosítása 

Előterjesztés írásban mellékleve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 
 

Márkus Erika. A választási bizottság egy tagja és az elnöke lemondott. A póttagokat 

megkérdeztük, nem kívánnak rendes tagságot vállalni a bizottságban több okból adódóan. A 

megbízatásuk őszig él, de mivel ketten is lemondtak, a képviselőtestületnek két fővel ki kell 

egészítenie a bizottságot. Azt előterjesztésben megneveztük a két leendő tagot, akiket 

javaslunk. Az összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelnek.  



Tari András: Egyetért-e a képviselőtestület a két javasolt személlyel? Amennyiben igen, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. megállapítom, hogy a választási bizottságba egyhangúan 

5 igen szavazattal megválasztott a képviselőtestület két új tagot, Farkas Istvánné Szilák László 

személyében. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

82/2014.(III. 04.) határozata 

Helyi választási bizottság tagjainak módosításáról 

 

Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013 évi 

XXXVI. törvény 23.§.értelmében a  

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 

Tagjává:  Farkas Istvánné Jászivány, Kossuth Lajos utca 33  

Szilák László Jászivány, Kossuth Lajos utca 11  

 

szám alatti lakosokat m e g v á l a s z t j a. 

 

 

Erről: 

1./ A megválasztott tagok lakhelyeiken, 

2./ Tari András polgármester Helyben 

3./ Márkus Erika jegyző Helyben 

     - értesülnek. 

 

 

 

6.) napirendi pont: A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2006 (XII. 19.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: Még a tavalyi évben bekérte a Kormányhivatal az összes település temető 

rendeletét. A jogszabályalkotásról szóló törvény alapján, a Jászapáti területén lévő temetőre 

nem alkothatunk szabályokat. A temetőtörvényben viszont elő van írva az önkormányzatnak, 

hogy köteles rendeletet alkotnia köztemető fenntartásról, amiben leírja, hogy konkrétan mit 

kell a rendeletben szabályozni. Rákérdeztem a Kormányhivatalnál, hogy nem lesz-e gond, ha 

nem lesz rendeletünk? Azt a választ kaptam, hogy nem. Így hatályon kívül helyezzük a 

temetőről szóló rendeletünket, és nem kell újat alkotnunk. Elegendő, ha megbízási 

szerződéssel rendelkeznünk az önkormányzat kötelező feladatellátására, ami meg is van az 

egyházzal. Kérem, hogy fogadjuk el, ahogy a Kormányhivatal kéri és helyezzük hatályon 

kívül a rendeletünket. 

Tari András: Elfogadja a képviselőtestület a javaslatot? Megállapítom, hogy 5 igen 

szavazattal egyhangúan elfogadtuk és ezzel hatályon kívül helyeztük a temetőről szóló 

rendeletünket. 
 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

6/2014. (III. 17.) 



ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2006 (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

  

1. § 

 Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi A temetőkről 

és a temetkezésről szóló 14/2006 (XII. 19.) önkormányzati rendeletét. 

  

2. § 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 4-i ülésén. 

 

Tari András  sk.     Márkus Erika  sk. 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

7.) napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Márkus Erika: Megjelent a várva várt rendelet, hogy azok az önkormányzatok, amelyek 

felelősséggel gazdálkodtak, a település nagyságához viszonyítva pénzt kapnak. Jászivány 

település 6 és fél millió Ft-ot kap az első időszakra, és négy év alatt információnk szerint még 

egyszer ennyit fog kapni az önkormányzat. Egy adatlapot is ki kell tölteni azzal kapcsolatban, 

hogy mire használjuk fel ezt az összeget.  

Tari András: Út, járda, hidak építésére és karbantartására, csapadékvíz-elvezető rendszerek 

kialakítására, önkormányzati épületek (hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő) renoválására, 

településrendezési terv készítésére használható fel. Arra gondoltunk, hogy a Köves utat 

tesszük rendbe ebből a pénzből.  

Márkus Erika: Olyan dologban kell gondolkodni, amihez nem várható pályázati lehetőség. 

Még várható egyszer ugyanez az összeg. 

Tari András: A Tsz-be, a bútorüzembe járnak azon az úton dolgozni, ott lakik öt család, ott 

található a Vízmű is, tehát indokolt az út rendbe hozatala. Javaslom ennek az útnak a 

felújítását elvégezni ebből a pénzből. Igaz, hogy kell mind a 13 millió forint ehhez a 

beruházáshoz. Van-e más javaslata, vagy ötlete a képviselőtestületnek? Amennyiben nincs, 

kérem a javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 

 
 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

83/2014.(III. 04.) határozata 

A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
 

 




