












Jászivány Községi Önkormányzat 

5135 Jászivány, Fő út 4. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzat 

falugondnoki szolgálatának szakmai programja 

 

1. számú melléklet 

 

a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.) számú határozatának kiegészítése a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiírt az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 

pontozási szempontok alapját képező adatok 

 

Ügyfél neve: Jászivány Községi Önkormányzat 

Ügyfél címe:  5135 Jászivány, Fő út 5. 

 

1. Települési intézmények 

Működnek-e helyben, illetve az ellátandó külterületen a következő intézmények, 

szolgáltatások? 

 IGEN NEM 

jegyző; X  

posta; X  

háziorvosi rendelés; X  

gyermekorvosi rendelés;  X 

gyógyszertár;  X 

gyermekjóléti alapellátás;  X 

óvoda;  X 

iskola/alsótagozat;  X 

iskola/felsőtagozat;  X 

művelődési ház; X  

könyvtár; X  

teleház;  X 

falu- tanyagondnoki szolgálat; X  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; X  

házi segítségnyújtás;  X 

idősek nappali ellátása;  X 

szociális étkeztetés;  X 

élelmiszerbolt; X  

egyéb iparcikküzlet;  X 

gázpalack- csere telep; X  

táp- terménybolt;  X 

lakossági szolgáltatások (fodrász, cipész, 

háztartási kisgépjavító stb.) 
 X 

 



2. A szolgáltatással ellátni kívánt település szociális jellemzői 

 

a) Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2015. január havi adatsora alapján 

 

Munkanélküliségi ráta Jásziványon: 10,53 %, tehát 7 % feletti 

 

b) Személyszállító gépjárművek száma/ lakosságszám aránya (2013-ban) 

Központi Statisztikai Hivatal – éves településstatisztikai adatok 2013-as településszerkezetben 

 

Személyszállító gépjárművek száma Jásziványon: 133 db 

Lakosságszám Jásziványon:  377 fő 

Személyszállító gépjárművek száma/ lakosságszám aránya (2013-ban) Jásziványon: 35,27 % , 

tehát 35 % feletti 

 

c) Más településre dolgozni járók/ helyben foglalkoztatottak aránya 

Központi Statisztikai Hivatal - népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben 

 

Más településre dolgozni járók Jásziványon: 112 fő 

Helyben foglalkoztatottak száma Jásziványon: 35 fő 

Más településre dolgozni járók/ helyben foglalkoztatottak aránya Jásziványon: 320 %, tehát 

100 % feletti 

 

d) Demográfiai adatok 

Központi Statisztikai Hivatal - népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben 

Lakónépesség száma 2011-ben Jásziványon: 388 fő 

60 év felettiek száma Jásziványon 2011-ben: 106 fő 

14 év alatti lakosok száma 2011-ben Jásziványon: 22 férfi, 19 nő, összesen 41 fő 

Nők száma 2011-ben: 200 fő 

 

60 év feletti lakosok aránya 20 % feletti, igen, mert Jásziványon 27,31 % 

14 év alatti lakosok aránya 15 % feletti, nem, mert Jásziványon 10,56 % 

Nők aránya 52 % feletti, nem, mert Jásziványon 51,5 % 



 

3. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás a szakmai program alapján tartalmazza-e az 

alábbiakat: 

 

 IGEN NEM 

a) Közreműködés önkormányzati 

feladatok ellátásában 
X  

b) Közösségi, művelődési, sport- és 

szabadidős tevékenységek 

szervezése, segítése 

X  

 

c) A fejlesztéssel 

érintett szolgáltatást 

igénybevevők köre 

X 0-14 éves 

lakosság 

X 65 év feletti 

lakosság 

X mozgáskorlátozottak, 

fogyatékkal élők 

d) A fejlesztéssel 

érintett szolgáltatást 

az ügyfél 

X 5 évnél 

hosszabb ideje 

végzi 

 3-5 éve 

végzi 

 3 évnél rövidebb ideje 

végzi 

 

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról 

szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján 

 

Jászivány Jászapáti járáshoz tartozik 

 

- Komplex programmal fejlesztendő járások, igen, Jászivány a fenti rendelet alapján ide 

sorolt járásba tartozik 

 

- Fejlesztendő járások igen, Jászivány a fenti rendelet alapján ide sorolt járásba tartozik 

 

- Kedvezményezett járások igen, Jászivány a fenti rendelet alapján ide sorolt járásba 

tartozik 

 

 

2. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma 

 

Központi Statisztikai Hivatal 2014. január 01-i adatai alapján 

 

Jászivány állandó lakosainak száma 2014.január 1-i adatok alapján: 415 fő  

 

 

 

 

Jászivány, 2015. április 29. 

 

 

 

 



Határozati javaslat:  

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

…../2015.(IV. 29.) határozata 

A Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának kiegészítéséről 

 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a Képviselőtestület által elfogadott 

59/2012.(VI. 27.) számú határozatának kiegészítésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

által kiírt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján a Falugondnoki Szolgálat 

szakmai programját, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal egészíti ki. 

 

A határozatról: 

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

3) Falugondnoki Szolgálat helyben 

4) JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szolnok 

 

 

 

Tari András      Márkus Erika 

polgármester           jegyző 

 

 


