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Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. július 13-án 15 órai 

kezdettel megtartott soron kívüli 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. Köszöntöm Nagy János urat aki Jászberényből érkezett hozzánk. Ha a 

képviselőtestület tagjai egyetértenek a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

meghatározásával, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a 

napirendi pontokra tett javaslatot 5 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

147/2015.(VII. 13.) 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: Jász Vágta program  

Előadó: Nagy János Lehel Huszárbandérium és Lovas Egyesület elnöke  

 

Tari András: Nagy János a Lehel Huszárbandérium és Lovas Egyesület elnöke azért látogatott 

el hozzánk, hogy az eseményre invitáljon bennünket. Átadom a szót. 

Nagy János: Köszönöm szépen. Köszöntöm a képviselőket. Abból az alkalomból vagyok 

most Önöknél, hogy augusztus 15-re elnyerte a Jászság a Nemzeti Vágta egyik selejtező 

futamát, amely Jászberényben lesz megrendezve. De ez nem Jászberény, hanem a Jászság 

rendezvénye. A múlt héten küldtem minden Jászsági polgármesternek meghívót, melyben 



egyúttal a település lakosságát is meghívom. Tudom, hogy a mi rendezvényünk egy 

időpontban van az Önök Szarvasgomba Fesztiváljával, de azért szeretném, ha tudnák 

biztosítani, hogy Jászivány is képviseltesse magát. A húsz rendezvényt magába foglaló Jász 

Vágtához a gazdag lovas kultúrára tekintettel csatlakozott a Jászság. A program: délelőtt szép 

megnyitóval kezdenénk, majd ezt követik a selejtező futamok. Ebéd után kocsitoló versenyt 

rendezünk a településeknek. Erre szeretném kérni az Önök segítségét, hogy ezen a versenyen 

minden település képviselje magát. Népszerűsíteni szeretnénk a kocsitolást, a díj vándorserleg 

lesz, melyet háromszor kell elnyerni ahhoz, hogy a település birtokába kerüljön. Délután 5 

órától pedig a vágta döntője lesz, közben kulturális program és lovas kaszkadőrök bemutatóját 

is láthatják. Ehhez szeretném kérni Jászivány részvételét. Legalább hét fiatal jó lenn ha részt 

tudna venni a megnyitón, és elhoznák a település zászlaját. Ugyanez a csapat a kocsitoló 

verseny résztvevője is lehetne. öten kellenek a versenyhez, de legyen pót ember is soha nem 

lehet tudni, a többlet létszám biztosítja a részvételt a versenyben. Ez egy igazi vidám 

színfoltja lesz az eseménynek. Szeretettel várunk mindenkit. Mindenféle segítséget szívesen 

fogadunk. Nagyon magas volt a nevezési díj, a rendezvényhez nincs pályázati keretünk, ezért 

kérjük támogassák a Jász Vágta programját. Nincs belépő és parkolási díj, a lovasoknak van 

70 ezer Ft összegű nevezési díj, a kocsitóló versenyre viszont nincs. Köszönöm a lehetőséget. 

Tari András: Nem jó ha két rangos rendezvény egy időben kerül megrendezésre. Sajnos nem 

tudok részt venni rajta, mert nálunk is ugyanebben az időpontban kerül sor a megnyitóra és az 

egész napos rendezvényen részt kell vennem. Lovasokat kerestem, de nem vállalták a 

feladatot. 

Bugyiné Kökény Gizella: Fiatalokat tudunk küldeni, megbeszéljük hogy kik legyenek.  

Tari András: Javaslom hogy a Jász Vágta programot 40.000,- Ft-tal támogassuk.  

Mihályi Zoltán: Én 50 ezerre gondoltam 

Bugyiné Kökény Gizella: Én is ötvenre gondoltam. 

Tari András: Elhangzott két egyforma javaslat. Ki támogatja rendezvényt ötvenezer forinttal? 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan 5 IGEN szavazattal elfogadta hogy a Jász 

Vágta rendezvényre ötvenezer forint összegű támogatást biztosítsunk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

148/2015.(VII. 13.) határozata 

A Jász Vágta elnevezésű rendezvény támogatásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 2015. augusztus 15-én 

megrendezésre kerülő Jász Vágta elnevezésű rendezvényt 50.000,- Ft összeggel támogatja.  

 

A határozatról: 

1.) Nagy János a Lehel Huszárbandérium és Lovas Egyesület elnöke 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

4.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

 

 

 

2. napirendi pont: Fecskeház bérletéről 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Tari András: Alpolgármester úr hívta fel a figyelmemet a következő problémára. 

Meghirdettük a fecskeház kiadását, egy jelentkező volt, jó rendben akkor nincs más ezt az 

egyet elfogadjuk. Nekem teljesen kiment a fejemből, hogy ezt a testülettel együtt kellet volna 



megtárgyalni. Ezt nem tettem, egyedül döntöttem el, hogy bérleti szerződést kötünk. Nem 

tudom megmagyarázni, nem akarattal tettem, megfeledkeztem a dologról. Mélységesen 

sajnálom, és elnézést kérek a tisztelt Képviselőtestülettől. 

Márkus Erika: Feltételeket nem szabott a képviselőtestület, rövid határidővel volt a pályázat 

kiírva. Csak egy jelentkező volt ezért csak neki tudtátok volna bérbe adni az épületet. A 

legközelebbi kiírásnál majd fogalmazzátok meg a feltételeket. 

Mihályi Zoltán: Ezzel már nem tudunk mit csinálni, ezt kell elfogadni. 

Tari András: A másik bérház díja lejárt május 31-vel, de a bérlő szeretné azt 

meghosszabbítani október 31-ig. Szerintem ennek nincs akadálya. Hogyan gondolja a 

képviselőtestület?  

Mihályi Zoltán: Szerintem sincs akadálya, maradhat.  

Tari András: Megkérdezem a képviselőtestületet elfogadja-e hogy a fecskeházat a pályázatot 

benyújtó személy részére bérbe adjuk? Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 1 nem, 

ellenszavazattal a képviselőtestület elfogadta. Elfogadja a képviselőtestület a javaslatot, hogy 

Kossuth utca 40 számú házban lakó bérlővel a szerződést október 31-ig meghosszabbítsuk? 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan 5 IGEN szavazattal elfogdta a javaslatot.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

149/2015.(VII. 13.) határozata 

A Fecskeház bérbeadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati kiírásnak megfelelően – 

6 hónapra- bérbe adja a Jászivány Kossuth Lajos utca 10 szám alatti fecskeházat a pályázatot 

elnyert személy részére. 

A képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

A határozatról: 

1.) Koczka András Jászivány, Kossuth L utca 17. 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

150/2015.(VII. 13.) határozata 

A Kossuth utca 40 számú ház bérbeadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete meghosszabbítja a Jászivány 

Kossuth Lajos utca 40 szám alatti lakás bérleti szerződését  2015. október 31-ig.  

 

A képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

A határozatról: 

1.) Csontos Tibor Jászivány, Turul utca 14. 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 




