
Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 25-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 

határozatképes. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirendi pontok meghatározásával, 

kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokra 

tett javaslatot 5 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

142/2015.(VI. 25.) 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. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. napirendi pont: Pályázat az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 

   Előadó: Tari András  

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot írt ki a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására. Úgy gondolom, mint az elmúlt években, most is 

be kellene nyújtanunk a pályázatot, javaslom, hogy 3 millió Ft összegre pályázzunk. Egyetért-

e a képviselőtestület?  



Mihályi Zoltán: Nekem az a véleményem, amit csak lehet mindent meg kell ragadni ahhoz, 

hogy feladatainkat gördülékenyen tudjuk megoldani.  

Kálmán Miklós: Eddig is nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk ezek a támogatások, 

szükséges hogy pályázzunk. 

Tari András: Aki egyetért hogy a pályázatot benyújtsuk kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata képviselőtestületének 

143/2015.(VI. 25.) határozata 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet III. 4. alpont alapján támogatási igény benyújtására 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a „megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 

támogatásokról” szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. alpont alapján támogatási 

igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatósághoz. A  

 

Képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert és Márkus Erika jegyzőt a 

támogatási igény benyújtására. 

 

 

Határozatról: 

 

1./ MÁK JNSZM Igazgatóság Szolnok 

2./ Tari András polgármester 

3./ Márkus Erika jegyző 

- értesül 

 

 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat hiánypótlásához 

   Előadó: Tari András  

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Hiánypótlásra szorul az orvosi rendelő felújítására beadott pályázatunk. Nem 

fogadta el a kincstár az önerő összegét, ezért azt a következők szerint módosítani szükséges. 

A beruházás költsége: 2 766 605,- Ft, a saját erő: 414 991,- Ft, a támogatás: 2 429 354,- Ft. 

Egyetért-e a képviselőtestület a pályázati költségvetés módosításával? Amennyiben igen , 

kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal 

elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

144/2015.(VI. 25.) határozata 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról 

 



Jászivány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac.) 

pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot 

nyújt be egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására. 

 

Jászivány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete egészségügyi alapellátás terén az 

egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület szolgáltatással érintett helyiségének 

infrastrukturális fejlesztésére nyújt be pályázatot  

 

 

A beruházás bekerülési költsége:  2 766 605,- Ft 

Saját erő összege:       414 991,- Ft 

Támogatás összege:    2 351 614,- Ft 

 

A pályázathoz szükséges 15% önerőt 414 991,- Ft-ot azaz négyszáznegyvenháromezer-

négyszázkilencvenegy forintot, Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 16.) 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 jegyző 

- értesül. 

 

 

 

3. napirendi pont: Pályázat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

   Előadó: Tari András  

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Még egy pályázati lehetőség a melyet a művelődési ház fejlesztésére tudnánk 

fordítani. Még mindig sok teendőnk van, a kisterem parkettája lakkozásra vár, nincs rendes 

ruhafogasunk, színpadi függönyeink megértek a cserére, kellenek bútorok, gondolok itt 

polcokra, tükörre, és nem utolsó sorban sok összecsukható székekre, amit kinti 

rendezvényeinkhez felhasználhatunk. A dekorációs munkákhoz szerszámokra van szükség, és 

jó volna oda is egy biztonságos nagy létra. Az internethálózat bővítése megoldható, ha innen a 

hivatalból átvezetjük, és nem kerülne túl sokba. A dalkör tagjainak fellépő ruhára van 

szüksége, ezt is szeretném ebbe a pályázatba belefoglalni.  

Márkus Erika: Tavaly Jászszentandrás Önkormányzata is pályázott, de mindössze ötvenezer 

forint összegű támogatást kapott, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Kevés a pályázati célra 

szánt összeg.  

Szabadosi Katalin: Szerintem mindenféleképpen próbáljuk meg, hátha több támogatást 

kapunk. Bármi amivel több van a művelődési házban az csak jó.  

Tari András: Akármennyit kapunk is, az összes tervezet közül valamit biztosan meg tudunk 

vásárolni. Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. Egyetért a képviselőtestület az 

elmondottakkal? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta a képviselőtestület a javaslatot.  



 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

145/2015.(VI. 25.) határozata 

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő költségeinek vállalásáról 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározta, hogy pályázatot nyújt be 

az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – meghirdetett, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

 

Támogatás összege:    1.846.810,- Ft 

Saját erő összege:       250.000,- Ft 

A pályázat teljes költsége:   2.096.810,- Ft 

 

A pályázat saját erő összegét 250.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenezer forintot Jászivány 

Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 16.) 

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 jegyző 

3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

- értesülnek. 

 

 

 

4. napirendi pont: A Duna Word Televízió reklámfilm készítése és bemutatása 

   Előadó: Tari András  

 

Tari András: Telefonon megkereste az Önkormányzatot a Duna Word televízió és 20 

másodperces reklám film elkészítésére adott árajánlatot. 158 ezer Ft + ÁFA összegért 

augusztus 3-tól 7-ig az esti híradó előtt vetítik a reklámokat. Ez lehet bármilyen reklám, ami a 

törvényt nem sérti. Ők programot gondoltak népszerűsíteni, de én inkább a település 

látványosságait mutatnám be, a Fazekasházat, a Turul Vendégházat, a Tájházat a szépen 

felújított Művelődési Házat. Ha ők jönnek ide képeket készíteni, annak a költségét az 

önkormányzatnak kell megtéríteni, de mi is küldhetünk képeket, melyet narrátor szöveggel 

ellátva feldolgoznak. Csak akkor kerül adásba a film, ha azt elfogadtuk. A filmet 

természetesen megkapja az Önkormányzat, amivel szabadon rendelkezik. Nekem ezzel 

szemben csak az a fenntartásom, hogy vajon hányan nézik a Duna Word műsorát? Hány nézőt 

tudunk megszólítani? Mi a véleményetek?  

Kálmán Miklós: Szerintem ez nagyon jó dolog, ha jól számolom bruttó kétszázezer forint 

körül lesz a költség, és 5 napon át fő műsoridőben adják le.  

Mihályi Zoltán: Nem kellene egy ilyen kedvező lehetőséget elszalasztani. Azt szeretnénk, 

hogy minél többen megismerjék településünket, és mindig legyen vendég a szálláson. 

Bugyiné Kökény Gizella: Így van. Meg kell ragadni ezt az alkalmat. 

Tari András: Egyetért a képviselőtestület azzal, hogy reklámfilmet készíttessünk mely a 

települést mutatja be? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, 

hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 




