
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 1-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, köszöntöm meghívott 

vendégeinket Oláhné Birkás Ilona védőnőt, Nagy Miklóst az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

elnökét, Csontos Zoltánné falugondnokot. 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 

131/2015.(VI. 01.) 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: Beszámoló a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról 

   Előadó: Márkus Erika jegyző  

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Átadom a szót Márkus Erika jegyzőasszonynak. 

Márkus Erika: Nincs kiegészítenivalóm. 



Tari András: Van-e a képviselőtestületnek kérdése, véleménye a napirendi ponttal 

kapcsolatosan? Amennyiben nincs, elfogadja a képviselőtestület a beszámolót? Megállapítom, 

hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

132/2015.(VI. 01.) határozata 

Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan a gyermekvédelmi feladatokról szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évre 

vonatkozóan a gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete 

szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester  

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előadó: Oláhné Birkás Ilona védőnő  

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Átadom a szót Oláhné Birkás Ilona védőnőnek. 

Oláhné Birkás Ilona: Én úgy gondolom jó évet zártunk, könnyebb volt mint az előző év, mert 

a tanyáról elköltöztek. Különösebb baj nem volt, iskolában hál Istennek nem tapasztaltam 

kábítószerrel kapcsolatos történéseket. Általános iskolában volt Jászapátin, de nem az Iványi 

gyerekeknél. A középiskolában nem volt senkivel sem gond, sem magatartással, sem 

hiányzással. Sok előadás van, minden részről szervezzük, próbáljuk a kábítószernek elejét 

venni, van is foganatja. Az Iványi gyerekeknek rengeteg rendezvény van a település 

viszonylatában. Ellenőrzés volt nem régen, ott is elmondták, hogy nincs a környéken még egy 

olyan település ahol ennyi rendezvény van a létszámhoz viszonyítva. Látják hogy figyelve 

van rájuk, mindenki foglalkozik velük. A jelzések mindig időben érkeznek akármelyik 

állampolgár részéről. Iskolával, óvónőkkel jó a kapcsolatom, Szentandráson találkozom 

velük, mivel odajárnak a gyerekek, ott van értelme összejönni a jelzőrendszeri ülésnek. Nincs 

semmi panasz. Érdeklődtem a Jászberényben lévő gyermekekről is, az iskolában rendben van 

minden. A Maci óvodában van most szakképzett nevelőhiány, emiatt Gondor Danikának a 

fejlesztése nem megfelelő. Remélhetően hamarosan megoldódik a fejlesztő pedagógus hiány 

okozta gond. Várandósokkal nincs gond, minden rendben van  

Tari András: Mit lehet tudni a családon belüli bántalmazásról? 

Oláhné Birkás Ilona: Nem testi bántalmazás, de fizikai bántalmazásnak kell venni, ha a 

gyermek ellátása nem megfelelő. Ez rendeződött. 

Szabadosi Katalin: Sok a veszélyeztetet gyerekek száma. 

Oláhné Birkás Ilona: Nem sok, nem olyan veszélyesek a problémák. 

Tari András: Konfliktuskezelésről mit lehet tudni? 

Oláhné Birkás Ilona: Először a szülőt kell meggyőzni. Van, aki első felindulásból akar 

dönteni, ami nem jó. 



Tari András: Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs elfogadja a 

képviselőtestület a beszámolót? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 

egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk. Megköszönöm Oláhné Birkás Ilona védőnőnek a 

2014-es évben végzett munkáját, hogy ennyire kiemelt figyelmet kapnak a település 

gyermekei.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

133/2015.(VI. 01.) határozata 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi 

munkájának, feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadta. 

 

A határozatról: 

1.) Oláhné Birkás Ilona védőnő 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

3. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 

Előadó: Csontos Zoltánné falugondnok 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Mindenki megkapta az előterjesztést. Szóban esetleg szeretnéd-e kiegészíteni? 

Csontos Zoltánné: Mindent leírtam, köszönöm nem.  

Tari András: Milyen képzésről lenne szó?  

Csontos Zoltánné: Még tíz kreditpontot nem sikerült összeszednem, mert a bejegyzésem még 

nem történt meg. A legolcsóbb képzés kb. 25 ezer forint ami két napos, plusz az eljárás. 

Kecskeméten szokott ilyen képzés lenni. Az olajat, és olajszűrőt  kell hamarosan lecserélni 

még az óvodásszállítás előtt, a műszaki vizsga jövő februárban jár le. Egy kérdésem nekem is 

lenne, hogy az ajtót mikor csináltatjuk meg, csak azért kérdem, hogy ne essen egybe a nyári 

gyermekszállítással. 

Tari András: Rendben, majd úgy ütemezzük. Van-e a képviselőtestületnek kérdése, a 

falugondnokhoz, vagy véleménye a beszámolóval kapcsolatban? 

Márkus Erika: Szeretném megkérdezni, hogy másodjára mikor itt voltak ellenőrizni, azt írod, 

hogy nem nézték meg az előző hiányokat. Azért jöttek személyesen hogy ellenőrizzék a 

hiánypótlást? Esetleg módszertani ellenőrzés volt?  

Csontos Zoltánné: A kormányhivataltól érkeztek. Részletesen nem lapoztak át mindent, a 

szakmai szempontokat ellenőrizték. Az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet őszre ígérték. 

Márkus Erika: Hiába tették szóvá, az akadálymentesítésről nem írták a határozatban hogy 

pótolni kellene. Meg lett mutatva hogy a fogadóhelyiséget áttettük máshová?  

Csontos Zoltánné: Azt nem mondtam, hogy áthelyeztük, a papírokat átnézte, látta hogy amit 

kért minden be van pótolva. A gépjármű igénylési formanyomtatványt, a munkanaplót kérte, 

másba nem lapozott bele. Annyit mondott, hogy látja, minden be van pótolva. A munkaköri 

leírást kérte másolatban, meg amit még a beszámolóban leírtam.  



Tari András: Kérdezem a testület tagjait van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, ki 

fogadja el a falugondnok 2014. évi beszámolóját? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk.  

 

 

 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

134/2015.(VI. 01.) határozata 

A Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászivány Község Falugondnoki 

tevékenységéről szóló beszámolót Csontos Zoltánné falugondnok írásban előterjesztett beszámolóját a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A határozatról: 

1.) Csontos Zoltánné Falugondnok 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

4. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról 
Előadó: Nagy Miklós ÖTE elnöke 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Megkérem Nagy Miklóst tájékoztasson bennünket a Tűzoltó Egyesület 2014. évi 

munkájáról.  

Nagy Miklós: Az egyesületünk nyitó egyenlege 2014-ben 303 ezer forint volt. Egész éves 

bevételünk 7.614.ezer forint, kiadásunk 7.830 ezer forint, és 87.850 forinttal zártuk az évet. 

Az elmúlt évekhez képest ez jelentős pénzmozgás. A Leaderes pályázatok ideutalása, 

továbbutalása, kölcsönök visszautalása jelenik itt meg, és megemlíteném még, hogy a banki 

költség az egész évre vetítve az utalások, tranzakciók miatt nagyon magas volt, ötvenhétezer 

forintot tett ki. Pályázati forrásaink: a Leader pályázatból 4 522 ezer forint került 

elszámolásra, amely tartalmazza a 2013-ban megvalósult egyéni védőeszközök és a tavaly 

megvalósult napkollektoros fűtésrásegítő eszköz beszerzését, beszerelését. Az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól összességében 697 ezer forintra pályáztunk és 676 ezer 

forintot nyertünk meg. A készpénz ebből 125 ezer Ft volt, amelyet üzemanyagra és az autó 

kötelező biztosítására költöttünk. Ők sok esetben nem pénzt adnak, hanem pályázati 

dologként magát az eszközt kapjuk meg. Többek között 17 új tömlőnk van, két darab bevetési 

ruhával növeltük a készletet, így összesen már nyolc öltözet ruhánk van, ami úgy gondolom 

elegendő. Kaptunk támogatást magánszemélyektől, az önkormányzattól, a személyi 

jövedelemadó 1%-t, valamint a tagdíj teszi még ki a készpénzben rendelkezésünkre álló 

összeget. Egyesületünk 2014-ben hivatalosan két esetben avatkozott be káresetnél. Száraz fű 

égett a Dósa dűlőnél, viharban megdőlt fát távolítottunk el a bekötőútról. Jelenleg 15 fő tagja 

van az egyesületnek, de sajnos ebből már nem mindenki lakik a helyben, a faluban. Ez azért 

nem jó, mert egyre kevesebb a mozgósítható létszám, viszont vannak olyan helyben dolgozók 

akiket akár délelőtt is meg tudunk szólítani ha szükséges. Két alkalommal végeztünk szerelési 

gyakorlatot, részt vettünk a Jászsági Tűzoltóversenyen, a települési rendezvényeken.   

Bugyiné Kökény Gizella: Azt lehet tudni hogy az idén miért nem indultatok a versenyen?  

Nagy Miklós: Az utolsó pillanatban a ketten is visszamondták a részvételt és két órát 

áldoztunk arra hogy az így kieső személyeket pótoljuk, de mindenkinek volt elfoglaltsága.  



Bugyiné Kökény Gizella: Szomorú, hogy most először a hatvanas évektől kezdődően nem 

volt jelen egy csapatunk sem a Tűzoltó versenyen. 

Nagy Miklós: Természetesen magánemberként részt vettünk. Tavaly sikeresen 

leműszakiztattuk a Mercédesz tűzoltóautónkat, és folyamatosan érvényesített biztosítással 

rendelkezik. Ez az a dolog amit mindennél előrébb helyezünk. Az önkormányzati támogatást 

szeretném külön megköszönni, mert nagyon jókor jött, mivel pályázatainkhoz az önerőt 

tudtuk vele biztosítani, valamint az autót is fenn kell tartani aminek éves díja 80 ezer forint.  

Egy régebbi testületi ülésen Molnár Roland főhadnagy úr a Hevesi Tűzoltóság vezetője már 

értékelte a működésünket. Az elmúlt évben volt egy átfogó ellenőrzés, ott vetettek föl 

hiányosságokat, amiket ebben az évben orvosolni fogunk. Összességében az együttműködést 

jónak ítélték, az egyesület működését megfelelőre értékelték. Ennyit szerettem volna 

elmondani, ha van kérdés szívesen válaszolok.  

Tari András: Van-e képviselőtestületnek kérdése vagy véleménye az elhangzottakkal 

kapcsolatban. Én a magam és a képviselőtestület nevében megköszönöm a részletes 

beszámolót és további jó munkát kívánok az Egyesületnek. Amennyiben nincs kérdés 

elfogadja a képviselőtestület az ÖTE 2014. évi beszámolóját? Kérem kézfelnyújtással 

szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

135/2015.(VI 01.) határozata 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

szóbeli kiegészítését és a 2014. évi munkájáról szóló írásos tájékoztatót a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Nagy Miklós egyesületi elnök 

- értesül. 
 

 

 

5. Tájékoztató a Jásziványért Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról 

Előadó: Lóczi Miklósné JKE elnöke 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Felkérem Lóczi Miklósnét számoljon be az egyesület munkájáról. 

Lóczi Miklósné: Egy dologgal szeretném kiegészíteni a leírtakat. Az önkormányzattól kapott 

támogatás nem szerepel a beszámolómban. Ezt az összeget rendezvények előadói díjaira 

költöttük. A karácsonyi előadást megosztottuk a Könyvtárral, januárban versmondó versenyt 

rendeztünk, amelynek költségeit szintén ebből a pénzből fizettem, valamint a farsangon 

szereplő előadó művészek díja szintén az önkormányzat által nyújtott támogatásból került 

kifizetésre.  

Bugyiné Kökény Gizella: Hogy sikerült az idei Családi napon a Mobil planetáriumi előadás?  

Lóczi Miklósné: Sajnos az eső miatt sokan nem jöttek el. Maga az előadás nagyon szép, 

élvezetes volt, aki látta örült hogy részese lehetett. Két előadás volt, az egyik teltházas, a 

másikra sajnos már kevesen érkeztek. A trambulin és a planetáriumi előadás foglalta le 

leginkább a figyelmet, de sikeres volt a gyerekek lábtornája, Jancsi bohóc műsora. A végére 



egy kis sorverseny is jutott még. A beszámolóban még csak tervként szerepelnek a 

rendezvények, mert folyamatban van három benyújtott pályázat elbírálása, és amíg nincs 

döntés nem tudom teljességgel rámondani, hogy meg is tudjuk ezeket valósítani. Döntést 

május vége, június elejére ígértek. Még nem kaptam értesítést. A tavalyi játszóházi 

programunk nagyon jól sikerült, naponta 50 gyermek vett részt, akik a környező 

településekről érkeztek, itt nyaraló unokák, barátok voltak. Az idén is nagyon várják, mert 

már tudják az időpontot, készülnek rá. Ha nem nyerne az idei pályázatunk, akkor is le tudjuk 

bonyolítani, mert van annyi eszközünk.  

Tari András: Akkor felvigyázók kellenek. Jó lenne megint diákmunka.  

Lóczi Miklósné: Igen az nagyon jó lenne. Van megint két kulturális közfoglalkoztatott, akik a 

besegítenek, csak sajnos éppen tanfolyamon lesznek a játszóház idejében. Ez idő alatt a 

konditerem nyitva tartását sem tudják vállalni. 

Márkus Erika: A bíróságtól kaptatok már valamit a közhasznúsággal kapcsolatosan? A 

hiánypótlásokat még most kezdik kiküldeni. 

Lóczi Miklósné: Nem még eddig nem kaptunk semmit. A Leader pályázatokhoz az 

önkormányzat által nyújtott kölcsönöknek az elszámolása folyamatban van. Szeretném kérni a 

képviselőtestületet, hogy a banki költségekhez járuljon hozzá, mert nincs az egyesületnek 

annyi pénze, hogy ezt saját maga kifizesse. Volt a Művelődési Ház felújítás, az 

eszközvásárlás, az aktív szabadidős pályázat és a Jász nap. Ezen összegeknek az átutalási 

költségét ha az önkormányzat átvállalná az nagyon nagy segítség lenne.  

Tari András: Jó rendben van. Köszönjük szépen a Jásziványért Közhasznú Egyesület 

munkáját és segítségét. Kérdezem a képviselőtestületet van-e kérdés, vélemény? Amennyiben 

nincs elfogadja a testület a beszámolót? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a beszámolót egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

136/2015.(VI. 01.) határozata 

A Jásziványért Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásziványért Közhasznú Egyesület 

2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal és a 

szóbeli kiegészítéssel elfogadta. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Lóczi Miklósné egyesületi elnök 

- értesül. 

 

 

 

6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

- A Fecskeház kiadásának feltételeiről 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

pályázati felhívás 

 

Előadó Tari András polgármester 

 



Tari András: Megkerestek a kútfúrók, tereprendezés lesz a héten, és a jövő héten, kerítést 

bontanak, a majd fúrják az új kutat. Nagyon jó, hogy megvettük azt a telket, mert már 

használják is. 

Megérkezett a pénz a játszótér befizetéséhez, már intézkedtünk is hogy átutalásra kerüljön.  

Befejeződött a Fecskeház felújítása, bútorok nincsenek benne. Szerintem egy tálcás 

mosogatót venni kellene, a mosogatószekrény be van építve. Az épület kiadásáról kell 

tárgyalnunk, hogyan hirdessük, mennyiért adjuk ki, stb. Én 20-25 ezer forint körül javaslom 

plusz rezsi, és minimum 2 havi bérleti díj kauciónak. Internetbekötés lehetséges. 

Bugyiné Kökény Gizella: 20 ezer forintot javaslok.  

Tari András: Úgy látom, mindenki egyetért a 20 ezer forinttal. A héten már meg is lehet 

hirdetni a pályázatot. 

Márkus Erika: A pályázat mit tartalmazzon? Milyen feltételekkel akarjátok bérbe adni, van-e 

valamilyen megkötés? A kérelem részletes indoklása, a beköltöző személyes adatai, 

jövedelemigazolás, nyilatkozat ingatlantulajdon jogról, házastárs- élettársi kapcsolat igazolása 

lakáselőtakarékosságról nyilatkozat amennyiben van, igazolás, hogy három éve 

életvitelszerűen és a településen 

Tari András: Mindig a testület szavazza meg, de ennyi mindent nem kérnénk. Kérelem 

részletes indoklással, személyi adatok, és határozott időre, legfeljebb 1 évre történhet a bérlés. 

kikötésként a házat és környékét tartsa rendben, gondozza. Fel kell tenni a honlapra, határidő 

június 10. délután 14 óra.  

Márkus Erika: Az épület külső része és a központi berendezések a tulajdonos feladatai, az 

összes többi karbantartás a bérlő feladata.  

Tari András: Van-e még kérdés vagy más javaslat a fecskeház kiadásával kapcsolatosan? 

Amennyiben nincs, és aki egyetért az elhangzottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot a képviselőtestület 

és az alábbi határozatot hozza.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

137/2015.(VI. 01.) határozata 

A fecskeház bérbeadásáról 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fecskeház bérbeadására pályázatot 

ír ki az alábbi feltételekkel: 

-  A havi bérleti díj összege: 20.000,- Ft / hó  

-  A kaució letétbe helyezése, összege: 40.000,- Ft,  

-  A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 10. 14 óra 

 

A határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András: Az óvoda épületének nagyobb részét sikeresen felújítottuk, azonban maradt még 

egy terem, ami jelenleg raktár, azt ki kellene festetni, valamint a mosdó helyisége, ahová 3 

zuhanyzót kellene még beépíteni, és kell hozzá két átfolyós gázbojler. Van ugyan 

villanybojler, de az kevés főt tud kiszolgálni. Azért is fontos hogy ez mielőbb megvalósuljon, 

mert így a nagyobb létszámú csoportok fogadásával sem lesz gond. Érkezik ugyanis majd 

iskolások csoportja legalább 25 fő plusz a kísérők. Hálószobabútorokat és a hozzá tartozó 

ágyneműgarnitúrákat, ágyneműhuzatokat kell még vásárolnunk ahhoz, hogy a gyerekek és 



kísérőik ellátását biztosítani tudjuk. Kérdezem a képviselőtestületet, egyetért-e a 

javaslatommal? Van-e esetleg más javaslat, vagy kérdés? Amennyiben nincs hozzájárul a 

képviselőtestület az óvoda többi részének felújításához. Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület az óvoda épület további helyiségeinek felújításához 5 

igen, egyhangú szavazattal hozzájárul. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

138/2014.(VI. 01.) határozata 

Az óvoda épületének további felújításáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az óvoda 

épületének további felújítását, eszközvásárlását 2015 évi költségvetéséből biztosítja. 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a részletes felújítási feladatok felmérésével, és a 

beruházás végrehajtásával, a szükséges vállalkozói szerződések megkötésével. 

 

A határozatról:  

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

Tari András: Lehetőség van pályázatot benyújtani, sportlétesítményekre, és azok felújítására, 

erre nem tudunk pályázni, viszont szerepel hogy orvosi ellátást nyújtó épület felújítása, 

szigetelése. Mivel velünk egy épületben van az orvosi rendelő, így lehetne az egész épületet 

felújítani. Ugyanakkor az egészet mégsem kellene, mert a megyéhez pályázunk. Út és 

járdafelújításra lehet még, de ebben most ne lépjünk szerintem. A járda és az útfelújításhoz 

25% önerő szükséges. Szerintem nem rosszak a járdáink, nem hallottam még rá panaszt. 

Mihályi Zoltán: A templom előtt ráférne, az elég rossz, a központban is van ráadásul. 

Tari András: Az egy rövid rész csak, szinte ami önerő szükséges lenne hozzá, abból meg is 

tudjuk csináltatni. Vagy térkővel kirakni, vagy lebetonozni. 

Márkus Erika: Nekünk az Egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátás, védőnői szolgálat épület vagy helyiség fejlesztése felújítása pont a megfelelő. E pont 

szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének egészségügyi alapellátás 

esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással 

érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. Önerő ebben az 

esetben 15 %, és bruttóról beszélünk mindenben. Eszköz azonban csak egy része lehet a 

fejlesztésnek, az összes felújítási költség mindössze 10 % -át teheti ki. Amennyiben kell, az 

eszközökről is szükséges az árajánlat. Nagyon igyekezni kell a benyújtással, határideje június 

9. Ha nem engedélyköteles a felújítás, elfogadható a vállalkozó által benyújtott részletes 

árajánlat. Orvosi rendelő, védőnői szoba, váróterem, és a vizesblokk.  

Tari András: Az orvos a vizesblokkra panaszkodik, az meg van süllyedve, a wc csésze 

elrepedve, az ajtó elvetemedve.  

Szabadosi Katalin: A vizes részt burkolni kellenem a szellőzőablakokat kicserélni. A 

védőnőnél is egy leszakadt kézmosó van. még vízmelegítő sincs.  

Tari András: Mondjuk el a háziorvosnak, hogy felújítani szeretnénk a rendelőt és a várót, ő 

mit szeretne. A két termet járólappal lerakni, az ajtókat lecserélni a vizesblokkot teljesen 

felújítani a szanitereket újakra cserélni, kifesteni ha szükséges.  

 



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

139/2015.(VI. 01.) 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:  2 956 605,- Ft 

Saját erő összege:       527 251,- Ft 

Támogatás összege:    2 429 354,- Ft 

 

A pályázathoz szükséges 15% önerőt 443 491,- Ft-ot azaz négyszáznegyvenháromezer-

négyszázkilencvenegy forintot, valamint az eszközvásárláshoz a 15% önerő feletti összeget, 

147 480,- Ft-ot a 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. 

 

 

 

Tari András: Rendezvényekről szeretnék még szólni. A Falunaphoz még egy esti fellépő jó 

lenne a pályázatban leírtakon kívül. Előtte egy héttel kerül megrendezésre a szarvasgomba 

nap, oda is kellene még egy fellépő estére. Ha csinálunk egy rendezvényt, akkor azt zárjuk 

már le, legyen valami a végén. Ehhez kérnék még hozzájárulást tőletek. 400 ezer Ft-ot tettünk 

félre a gombanapra, nem látom még mik lesznek a költségek, az étkeztetéshez, hirdetéshez, a 

fellépők útiköltségéhez valószínű kell valamennyi. Lehet hogy nem lesz szükség az teljes 

költségre, de szeretném, ha már megvalósul a rendezvény, az legyen színvonalas. Lesznek 

miniszterek, akik különböző országoknak a konzuljait nagyköveteit hívják meg. Az 

ellátásukhoz kellene hozzájárulnunk. Bárcsak sokan jönnének, annál nagyobb hírnévre 

tennénk szert.  

Bugyiné Kökény Gizella: Valamilyen együttesre gondoltál? 

Tari András: Így van, vagy egyedüli előadóra. Még 200 ezer Ft-ért gondoltam hívni valakit 

vagy valakiket a gombanapra. Ki támogatja a javaslatot? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan mindenki elfogadja a javaslatot.  

 




