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Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 

órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Bugyiné Kökény Gizella 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. Interpellációs kérdése van-e valakinek? Ha 

nincs, egyetértenek-e képviselőtestület tagjai a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

meghatározásával? Van-e más javaslat? Mennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással, 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokra tett javaslatot 

egyhangúan 5 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot, hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

78./2015.(II. 4.) határozata 

Az ülés napirendi pontjainak elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett 

javaslatot megtárgyalásra elfogadja. 

 

Határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzügyi tervének 

módosítására 

  Előadó: Tari András polgármester 

  Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Átolvasta mindenki, van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

Márkus Erika: Az utolsó időszakban hozott intézkedések kiadásaira és bevételeire 

vonatkozóan előirányzatnak megfelelően be vannak ide írva a testület döntései szerint. 



Tari András: Ha nincs észrevétel elfogadja a képviselőtestület az első napirendi pontot? 

Kérem kézfelnyújtással jelezni. Megállapítom, hogy egy hangúan 5 igen szavazattal 

elfogadtuk. 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

2./2015 (II. 16.)  

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszegét: 105 533  ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevételt                                       16 086  ezer Ft-ban 

- felhalmozási célú kiadást                                         30 971  ezer Ft-ban 

ebből:  - felhalm.célú pe. átad.                                        100  ezer Ft-ban 

               - beruházás                                        27 119   ezer Ft-ban 

    - felújítás         3752  ezer Ft-ban 

    - tartalék               0  ezer Ft-ban 

- hitel,kölcsön                                                               7 892  ezer Ft-ban 

- működési célú bevételt                                             89 447  ezer Ft-ban 

- működési célú kiadásokat                                        66 670  ezer Ft-ban 

ebből:  - személyi juttatásokat                                    25 774  ezer Ft-ban 

- munkaadókat terhelő járulékokat                               4 161  ezer Ft-ban 

- dologi jellegű kiadásokat                                          24 642  ezer Ft-ban 

 - szociális jellegű támogatásokat                                 9 993  ezer Ft-ban 

-működési célra átadott pénzeszköz       2 100  ezer Ft-ban 

 - céltartalék                                                                         0  ezer Ft-ban, 

-    a költségvetési létszámkeretet                                      23  főben 

állapítja meg. 

 

2.§ 

A rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.12.31.-i módosított költségvetését 0 Ft általános, 

0 Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 

 

3.§ 



A rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11,  mellékletei lépnek. 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 4-i ülésén. 

 

 

 

Tari András       Márkus Erika 

polgármester           jegyző 

 

 

 

2. napirendi pont:  

- Javaslat az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének megállapítására 

- Javaslat a közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítására 

- Javaslat Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

2015 évi költségvetésének megállapítására 

  Előadó: Tari András polgármester 

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Jól látszik a bevétel és pénzmaradványunk alakulása. Mintegy 26 millió forintja 

van az önkormányzatnak, ami elméletileg szabadon felhasználható. Tavaly elég sok mindent 

megcsináltunk. Több mint egymillió Ft-ot adtunk az útfelújításra, tájház alsóépület 

rendbetételére, vízmű mellett vetünk ingatlant, nekünk is volt ingatlaneladás igaz, de 

szerintem jól állunk. Változás az utóbbi évekhez képest, hogy az első lakáshoz jutók 

támogatási összegénél magasabb összeget látunk. Arról beszéltünk ugye, hogy ezt a 

támogatási összegét megemeljük. Be van tervezve 3 millió forint lakásvásárlásra, kettő millió 

forint az urnakertre. Másfél millióval magasabb az állami hozzájárulás, de viszont annyival 

csökken az iparűzési adó. 

Márkus Erika: Beszéltünk róla, hogy ha az Rt csökkenti a tevékenységi körét, csökkenni fog 

az iparűzési adó, és most a tények ezt bizonyítják. A szociális részben biztosan láttátok, hogy 

nem sok pénzt kapunk. Finanszírozni kell belőle a lakásfenntartási támogatás kifutó összegeit, 

az Fht két hónapját. Február 28-ig meg kell alkotni a szociális rendeletünket, ami március 

elsejétől hatályba is lép. Ehhez ki kell találnunk, hogyan állítsuk össze a szociális segélyezés 

új rendszerét úgy, hogy pénzt nem sokat kapunk hozzá központilag. Majd a 

Belügyminisztériumhoz lehet rá pályázni, de mekkora összegre és milyen feltételekkel ezt 

még nem lehet tudni. Úgyhogy ezt elég nehéz így előre megtervezni. A lakásfenntartási 

támogatás, méltányossági közgyógyellátás, gyermekek rendkívüli támogatása, átmeneti 

segély, temetési segély, ezt mind egy rendeletben kell összehozni, a feltételeket megszabni, 

mit adunk, mit nem adunk, milyen módon adhatjuk. Az iparűzési adót mostantól nemcsak 

fejlesztésre, hanem szociális kiadásokra is lehet fordítani. Nem fest majd jó képet a falugyűlés 

előtt, ha a polgármester bejelenti, hogy a befizetett adót segélyekre költöttük, nem 

településfejlesztésre. Ezt a támogatási formát kötelező megalkotnia a testületnek, de a 

szabályozása és a rászorulók köre teljes egészében a mi döntésünk. Ebbe a költségvetésbe 

most a teljes pénzmaradvány be van tervezve. Kb. 32 millió Ft pénzmaradványa van az 

önkormányzatnak, ebből 5 milliót beterveztünk ingatlanvásárlásra és az urnakertre, de azért 



még marad bőven fejlesztése is. Még várható is pénz, mert a Jásziványért Kh. Egyesület még 

nem számolt el minden forinttal a folyamatban lévő pályázatai miatt, ami nem olyan gyorsan 

forog, ez kb. 4 millió forint. Terveztünk a közmunka irányító személy költségeire, a 

közalkalmazottak étkezési utalványára, a rendezvényekre, civil szervezetek támogatására.  

Tari András: A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, vagy a két önkormányzat 

által fenntartott óvodai társulás költségvetésével kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Aki 

elfogadja a hivatal költségvetését, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

A Képviselőtestület a költségvetést 5 „IGEN” szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

79./2015.(II.4.) határozata 

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről 

 

1.Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésről szóló előterjesztést 

44.498 ezer Ft bevétellel 

43.498 ezer Ft kiadással 

elfogadja. 

 

2.Jászivány Község Önkormányzata a feladatok átvételétől 150.000.-Ft/hó hozzájárulást fizet 

a Közös Önkormányzati Hivatal feladat-ellátási és működtetési költségeire meghatározott 

második fő ügyintéző személyi kiadásként, mely összeg a Hivatal ügyintézői jutalmazására 

használható fel. 

 

Határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András: Kérem, aki a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint el tudja fogadni, 

kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a költségvetést 5 „IGEN” 

szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

80/2015(II.4.) határozata 

Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi 

költségvetéséről. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

43.290 ezer Ft bevétellel 

43.290 ezer forint kiadással 

elfogadja 

 

Határozatról: 

1.) Tari András polgármester 



2.) Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András: Van-e kérdése, módosító javaslata a képviselőtestületnek az önkormányzat 

költségvetési tervezetével kapcsolatosan? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom. Aki 

elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta a testület és az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

3/2015.(II. 16.) 

Önkormányzati Rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

 

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Jászivány Önkormányzatának képviselő-testületére terjed ki.  

 

2.§ 

 A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

3.§ 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének  

bevételi és kiadási főösszegét                                     52 333 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

    - felhalmozási célú bevételt    5 400    ezer Ft-ban 

     - felhalmozási célú kiadást   5 400    ezer Ft-ban 

ebből :- felhalm.célú pe. átad.  400   ezer Ft-ban 

  - beruházás    5 000    ezer Ft-ban 

     - működési célú bevételt     46 933   ezer Ft-ban  

     - működési célú kiadásokat   46 933   ezer Ft-ban 

         ebből: 

     - személyi juttatásokat    5 854    ezer Ft-ban 

     - munkaadókat terhelő járulékokat  1 590    ezer Ft-ban 

     - dologi jellegű kiadásokat   9 944   ezer Ft-ban 

      - szociális jellegű támogatásokat   1 574    ezer Ft-ban 

      - működési célra átadott pénzeszköz  1 880    ezer Ft-ban 

-  Tartalék          15 570  ezer Ft-ban, 

- céltartalék                                                        10 521  ezer Ft-ban, 

      - a költségvetési létszámkeretet                                      3  fő 

állapítja meg. 



 

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza. 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létre jött hiány finanszírozásának 

módja a hitel felvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök, kizárólag a képviselőtestületet 

illetik meg. 

Az önkormányzat bevételei 

4. § 

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 

előirányzatonkénti megosztását az 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

Az önkormányzat kiadásai 

5. § 

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 

előirányzatonkénti megbontását az 3. sz. melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási 

feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 (3) A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint 

állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 

6.§ 

A képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint 

állapítja meg 

7.§ 

 Az önkormányzat létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Tartalék 

8.§ 

A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetés 15 570 ezer Ft általános, és 10 521 ezer Ft 

céltartalékkal hagyja jóvá. 

 

Több éves kihatással járó feladatok 

9.§ 

 Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 

10/b sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az 

adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

Európai Uniós projektek 

10.§ 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az 

Önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Közvetett támogatások 

11.§ 

 Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 

kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

12. § 



Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási 

ütemtervet a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

13. § 

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a 

költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe 

véve- a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

14.§ 

 Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 15. sz. melléklet alapján határozza 

meg  

A 2015. évi költségvetés végrehajtás szabályai 

15. §. 
(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a 

jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának 

tartja fenn. 

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület 

gyakorolja. 

(3) A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre. 

 

16.§ 

(1)Az állampolgárok élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás, 

illetőleg következményeinek elhárítása érdekében /veszély-helyzetben/ a polgármester a  

helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a 

képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni. 

(2)Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

17. § 

(1) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 5000 Ft/hó 

értékben. 

(2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a 

köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben 

meghatározott minimum összegben. 

 

18. § 

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége    199.644.- Ft. 

 

(2)Művelődési Ház bérleti díja:   a) egész napra 20 000 Ft/nap 

                                                     b) vásárra alkalmanként 5000 Ft 

                                                     c) egyéb esetben 1000 Ft/óra 

                                                     d) Az Önkormányzat  Mötv. 13.§-ban meghatározott 

feladatai ellátásához kapcsolódó használatához a jásziványi civil szervezetek, nyugdíjas 

klubok, egyesületek részére térítésmentes 

 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti díja 3 Ft/m2 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló bérlemény díja: 

1.) Kossuth út 40.:      10 000 Ft/hó 

 



Záró rendelkezések 

19. § 

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 4 -i ülésén. 

 

               Tari András                                                                        Márkus Erika 

               polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

3. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Tari András: 28 perce érkezett az email a szociális tűzifával kapcsolatban. A múltkori testületi 

ülés után kimentünk az erdőbe, megnéztük a terepet, láttuk, hogy a mi számunkra járhatatlan, 

a fát nem tudjuk behozni. Megkérdeztem az erdészetet, mennyiért tudnák nekünk ebben 

segíteni, mert nekik van önrakodós teherautójuk. Ez a válasz most érkezett. „A szociális tűzifa 

program szállításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: A szóbeli egyezség szerint 

az Önkormányzat szervezésében Önök tervezték a 77 m3 tűzifa elszállítását a jásziványi 

tölgyerdőből. Az időjárás és az útviszonyok következtében az Ön jelzése szerint ezt nem 

tudják megoldani. A jelenlegi útviszonyok között a mi rendelkezésünkre álló szállítójárművek 

sem tudnak mozogni a jásziványi kötött talajú területen. Az alábbi lehetőségeket tudom 

felkínálni: „1. A Jásziványban készletezett 77 m3 tölgy tűzifát a területen átadjuk az 

Önkormányzat részére. Önök amint tudják, elszállítják a tűzifát.”  

Ennek a megoldásnak határidőre való teljesítése lehetetlen, a szállítási feltételeket az időjárás 

nem teszi lehetővé. 

„2. A fenti tűzifát az útviszonyok javulása esetén a NEFAG leszállítja az Önök által megjelölt 

telephelyre, 1700 Ft/m3 + ÁFA egységáron. Ezt komoly, hosszan tartó fagy vagy az utak 

száradása esetén látom lehetségesnek, mely valószínűleg a program határidejének lejárta után 

lesz.” 

 Tehát ezért az összegét hoznák be az erdőből a fát ide, az önkormányzat udvarára.  

Kiszámoltam, összköltsége 166.234 Ft, és ez is csak a határidő letelte után lehetséges, szintén 

az időjárási viszonyok miatt.  

„3. Pest megyéből tudunk szállítani kemény lombos tűzifát 3100 Ft/m3+ÁFA fuvardíj 

ellenében, 1 héten belül.”  

Ennek a költségét is kiszámoltam: 303 ezer Ft. Ez azt jelenti, hogy ahonnan tudnak, onnan 

hoznak hozzánk 77m3 tűzifát a megadott összegben. Ez csak szállítási költség. 

Kálmán Miklós: Ha nem fogadjuk el, csak később a fűtési szezon után tudjuk a tűzifát 

kiosztani, ha elfogadjuk, több mint 300 ezer forintunkba kerül.  

Tari András: Ha nem fogadjuk el, elveszítjük a 2 millió forintos tűzifa támogatást, vagy 

magunk, ahogy bírjuk, behozzuk. Megjegyzem, ha nem lenne itt a fa a falu alatt, akkor is ide 

kellene hozatnunk, ami természetesen szintén pénzbe kerülne, és nem is szívesen küldeném ki 

a kistraktort az erdőbe, mert szinte minden kanyar után cserélni kellene a gumiját, amit a 

gallyak és a fák csonkjai kiszúrhatnak. Szerintem a mi általunk történő szállítás is bele 

kerülne legalább 100 ezer Ft-ba. Itt a közelben nem tudok szállítójárművet, ha lenne is jármű 

nem tudna közlekedni a felázott talajon.  

Márkus Erika: A szállítási költség mindenképpen az Önkormányzatot terheli. 



Tari András. Azt javaslom, hozassuk el Pest megyéből, nem kínlódunk vele, és ami nagyon 

fontos, hogy határidőre ki tudjuk osztani. Még van 11 napunk. Azonnali szállítással kérjük és 

a jövő hét elején ki is tudjuk hordani a rászorulóknak. Van-e más vélemény, ötlet, vagy 

javaslat? Ki fogadja el, a 3-as variációt, hogy 303.130 Ft-ért Pest megyéből hozassuk el a 

tűzifát? Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan mindenki a 3. lehetőség mellett 

döntött. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

81./2015.(II. 4.) határozata 

A tűzifa szállításáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja A NEFAG ZRT által 

felajánlott lehetőséggel, mely szerint Pest megyéből hozatja el a 77m3 mennyiségű kemény 

lombos tűzifát 3100 Ft/m3+ÁFA fuvardíj ellenében, 1 héten belül.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Határozatról: 

1.) Horváth Attila NEFAG ZRT Szolnok 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

Kökény Gizella: A Jászivány Fejlesztési Kft Iványháza Boltja bajban van, mert magasabb a 

kiadása mint a bevétele, emiatt önkormányzati támogatást kér. Havi kiadása 1.274.034,- Ft, 

ezzel szemben bevétele a legjobb esetben is csak 1.100.000 – 1.200.000,- Ft között van. 

Ehhez jönnek még a plusz kiadások, mint élelmiszerbiztonsági felügyeleti díj, 

mérleghitelesítés díja, pénztárgép kiolvasás, iparűzési adó, könyvelői díj, és nem utolsó 

sorban a havi fizetések. A napi bevétel 30-35 ezer forint. Jelenleg 577.734,- Ft az elmaradása, 

amit azonnal ki kellene egyenlítenie. 

Tari András: Nem tudok más megoldást, vagy ki kell adni bérbe, vagy be kell zárni. Ezt a 

tartozást mindenképp kifizetjük. Tudtuk, és vállaltuk, hogy az egyéb kiadásokat fedezi az 

önkormányzat, az ilyenek mint például a mérleghitelesítés stb. Mi azt mondtuk, hogy a rezsit 

és a béreket a termelés hozza ki nullára, akkor az jó. A fejlesztési feladatokat szintén 

átvállaltuk. A munkaügyi központnál nincs további támogatás, csak azzal a feltétellel, ha új 

dolgozót veszünk fel. Ha bezárjuk az üzletet, emelt fővel tesszük, nagyon sajnálom a két 

eladót, mindent megtettünk, hogy a kisboltunk fenntartható legyen Az idén lép hatályba az a 

törvényt, hogy amelyik üzlet két évig nem nyereséges, azt be kell zárni.. A település 

lakosainak kérésére indítottuk el. Már nem lehet tovább támogatást nyújtani. Ez egy próba 

volt, nem jött össze, nagyon sajnálom, hogy így alakult.  

Bugyiné Kökény Gizella: De miért nem jött össze? Igénytelenek az emberek, lehet hogy nincs 

miből, és lehet hogy a két boltot nem tudja eltartani Jászivány. 

Tari András: Nagyon sok ember jár a hitelezés miatt a másik boltba. Sokan vannak akiknek 

meg van szokva, ott nagyobb az árukínálat, vagy sokan egyik boltba sem járnak, mert heti egy 

alkalommal elmennek a Tesco-ba, vagy a Penny-be bevásárolni. Vannak akik eljárnak 

dolgozni, ők már útközben vásárolják meg a család mindennapiját. Van egy-két ember akit 

meg tudok kérdezni kivenné-e a boltot. de abban sem látok nagy esélyt, hogy ilyen formában 



tudja továbbüzemeltetni. Nem a dolgozókban van a hiba, ők mindent megtesznek Legyen 

kevesebb a nyitvatartási idő? De azzal sem oldjuk meg a pénzügyi problémákat. 

Kálmán Miklós: Ez nem csak jásziványi jelenség, másutt sem rózsás a helyzet. ha nekünk 

nem éri meg, másnak sem.  

Tari András: Lehet hogy egy magánvállalkozó könnyebben boldogul. 

Márkus Erika: Szerintem muszáj megpróbálni bérbe kiadni, én nem kötném ki milyen célra, 

csak hogy bolthelyiség kiadó. Ha fejleszteni akar, vagy más profilú üzletet, az teljesen 

mindegy. Ennek a boltnak minden engedélye megvan. 

Tari András: Van-e valamilyen ötletetek, véleményetek. 

Bugyiné Kökény Gizella: Nem értem meg, aki napi szinten itthon van, miért nem jár ebbe a 

boltba, pedig sokan aláírták annak idején hogy tiszta kulturált körülmények között 

szeretnének vásárolni. 

Kálmán Miklós: Év eleje van, ez most a legrosszabb időszak.  

Tari András: Később sem fog sokat változni. Megérdemel-e a falu még egy lehetőséget a bolt 

nyitva tartására? 

Márkus Erika: Nemsokára falugyűlés. Mondd el a lakosoknak, hogy így állunk, ha nem lesz 

vásárló, akkor be kell zárni a boltot. Tudjanak róla az emberek. Adjunk még egy hónap 

lehetőséget, ha semmi nem változik akkor sajnos be kell zárni.  

Közben megérkezett a Kökény Anikó az Iványháza bolt vezetője. 

Tari András: Olvastuk a kérelmet, hogy most mennyi támogatásra lenne szükség. Arról 

beszéltünk, hogyan tovább, mit csináljunk a bolttal. 

Kökény Anikó: Összeírtam mennyi a kiadás és a bevétel, sehogy nem jön ki nullára, csak 

tologatom magam előtt a fizetnivalókat.  

Márkus Erika: Azt mondod hogy kb. 300 ezer forint kiadással kell számolni havi szinten?  

Kökény Anikó: Igen két-háromszázezer forint között havonta. Ilyenkor kevesebb árut veszek, 

ezzel tudom csökkenteni hátralékot. Muszáj valamiből lefaragni. Vannak jobb napok amikor 

több a bevétel, akkor több árut vásárolok. Így tudom kompenzálni. Viszont a legjobb bevétel 

sem éri el a kiadások összegét. Jön a havi bér kifizetési ideje, 12-én küldenem kell a járulékok 

összegét. Ez sokáig nem megy ilyen formában. Nincs az embereknek pénzük, nincs 

vásárlóerő. 

Tari András: Nem a te hibád ez, én meg vagyok elégedve a munkáddal. Már nem tudom min 

kellene még változtatni ami bevételt produkálna. Neked lenne valamilyen javaslatod?  

Kökény Anikó: Én sem nagyon tudok mit kitalálni, hogy többen is bejöjjenek. Most, hogy 

nem itt írnak alá a közmunkások még kevesebben jönnek be hozzám vásárolni. Mindig az sem 

lehet, hogy ti toldjátok meg pénzzel a fizetnivalót ezt én is belátom, de már mindent 

megpróbáltam.  

Tari András: Akkor maradjunk abban, hogy február még a gondolkodás ideje, március első 

felében falugyűlés lesz, ahol a lakossággal történik a megbeszélés, ha nem tudunk előbbre 

lépni, meghirdetjük az üzlet bérbe adását, és ha ez sem vezet eredményre, akkor március 

hónap végén új megbeszélés tárgyát képezi üzletünk sorsa. Egyetért-e ezzel a javaslattal a 

képviselőtestület? Amennyiben igen kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

82./2015.(II. 4.) határozata 

Jászivány Fejlesztési Kft részére tagi kölcsön biztosítása 

 

- Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászivány Fejlesztési Kft részére 

600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. 



Határidő: 2015. február 5. 

Felelős: Tari András polgármester 

 

A határozatról: 

1.) Kökény Anikó Jászivány Fejlesztési Kft ügyvezető igazgatója 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja Jászszentandrás 

- értesülnek. 

 

 

Tari András: Lóczi Pál küldött levelet a képviselőtestületnek, a Jász-Metál-Acél Kft 

telephellyel kapcsolatosan.  

Márkus Erika: Csupa építésüggyel kapcsolatos kérdés. Mi nem vagyunk építéshatóság. 

Megválaszolom a levelet, természetesen. Azt kérdezi hogy lehet erre építési engedélyt kiadni? 

Nyilván úgy, hogy a Jászapáti építéshatóságnak rendelkezésére áll a Jászivány rendezési 

terve, és a jogszabályoknak megfelelően adja ki az engedélyt. Azt, hogy mire és hogyan 

adnak ki építési engedélyt, nem mi vagyunk a hatáskörrel rendelkezők. Ha kapott építési 

engedélyt valamire, akkor biztos hogy építhetett. Nem láttam az építési engedélyt, de nem is a 

mi hatáskörünk. Amikor mi a telket eladtuk azt kötöttük ki, hogy a vevőnek iparűzési adót 

kell fizetnie. Amire a levélíró hivatkozik olyan tételeket nem lehet kikötni egy szerződésben. 

Visszavásárlási jogot lehet kikötni, ha valami nem valósul meg. 

Tari András: Telephelybővítésre, raktár építésére vásárolta meg a területet, valamint az egyik 

sarkában magának szeretne családi házat építeni. 

Kálmán Miklós: Szerintem arra akarta ezzel a figyelmet felhívni, hogy mekkora zajjal jár ez a 

munka. 

Márkus Erika: Erre megint van jogszabály, hogy milyen üzemegységekhez milyen jellegű 

zajvédelmi előírásokat kell alkalmazni, és azt elő is írják az engedélyben. Azt is kérdezi, hogy 

Natura 2000-es e a terület. Ezt annak idején mi is megkérdeztük a falugazdásztól, nem az. Az 

építéshatóságnak erről is van tudomása. 

 

Tari András: Lakossági kérés érkezett hozzánk. A Kövesúton a Vízmű mellett egy 

közvilágítási lámpatest felszerelését kérik, nagyon sötét ott az útszakasz. Annak idején a 

takarékosság miatt, csak minden második karóra lett lámpatest felszerelve. 

Mihályi Zoltán: Ilyen szempontból ide a hivatalhoz se ártana egyet felszerelni, mondjuk a 

rádiótoronyra. Nagyon sötét van este a parkolóban, ahogy megyünk kifelé autóval mindig 

nagyon kell vigyázni, nehogy elüssünk valakit, semmit nem látni. A Kossuth utca vége felé a 

38-as számú háznál sincs világítás. Oda nagyon kellene. Amikor a karót kicserélték nem 

szereltek fel új lámpatestet. 

Márkus Erika: Meg kell keresni a szolgáltatót ez ügyben. Elő kell venni a szerződést, abban 

benne van, milyen távolságra helyezkednek el a lámpatestek. Általában a fő utcákon minden 

karón van a mellékutcákban minden másodikon. Árajánlatot kell kérni, közölni, a 

szolgáltatóval hogy hová tervezitek.  

 

Tari András: Útátadást tervezzünk-e a Kövesút felújításra? Szalagátvágás, egy kis 

megvendégelés egy kis műsor. Még februárban meg kellene csinálnunk.  

Bugyiné Kökény Gizella: Szerintem legyen egy kerete. Ezzel zárjuk le a programot. A végig 

gyaloglás nem lesz nagyon hosszú. Csak egy szolid ünnepséget tartsunk.  




