
 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 12-én 16 

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 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom, hogy a testület 

tagjai közül négy fő jelen van, a testület határozatképes. Egy képviselő távolmaradása 

indokolt. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirendi pontok meghatározásával, kérem 

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

javaslatot 4 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

100/2015.(III. 12.) 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: 

Tárgy: Ingatlanvásárlások 

Előadó: Tari András polgármester 

 

A 10 millió Ft-os rendkívüli önkormányzati támogatás tervében fecskeház kialakításához 

szerepelt lakásvásárlás. A múltkori ülésen már beszéltünk arról, mely házak lennének még 

eladók. A Kossuth utca 10, és az Akácfa utca 12 és a Rózsa utca 12 számú ingatlanok jöttek 



szóba. Az utóbbi két lakóház megvásárlása tárgytalan, így maradt a Kossuth utca 10. Ennek 

vételi ára 3 millió forint, megegyezik a mi elképzeléseinkkel. A lakásban van előszoba, 

fürdőszoba, konyha és kamra, 2 szoba ami parkettás, az alsóépületben is van egy konyha, gáz 

és egyedi központi fűtés egyaránt használható. 1462 m2 az ingatlan teljes területe. Javaslom 

az ingatlan megvásárlását. Van-e a képviselőtestületnek ezzel kapcsolatosan kérdése, más 

javaslata? 

Bugyiné Kökény Gizella: Szerintem rendezett, jó állapotúnak mondható mind a lakóház mind 

az ingatlan egésze. Megéri megvásárolni.  

Tari András: Amennyiben nincs több hozzászólás megvásároljuk-e a szóban forgó ingatlant a 

3 millió forint összegért? Aki egyetért a javaslattal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan 4 IGEN szavazattal elfogadta a 

házvásárlásra tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

101/2015.(III. 12.) határozata 

Jászivány, 137 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy fecskeház 

kialakítása céljából megvásárolja a Jászivány 137 hrsz-ú, 1462 m2 területű belterületi 

ingatlant 3.000.000,- Ft vételi áron.  

 

A képviselőtestület felkéri Magonyné Dr Gulyás Éva ügyvédet, a szerződés elkészítésére és 

benyújtására. 

 

Felhatalmazza a képviselőtestület Tari András polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Erről: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

3.) Magonyné Dr Gulyás Éva 

- értesülnek 

 

 

 

Tari András: A Belügyminisztérium által is elbírálásra került a Startmunka mintaprogram, így 

megvásárolhatjuk a Kossuth utca 6 szám alatti portát. A tulajdonos gondnokság alatt áll, ezért 

a gyámhivatal is érintett az ügyletben. Megegyezés alapján 1.400 ezer Ft-ot írtuk a 

pályázatunkba, ennyi az ingatlan végleges költsége. Javaslom az ingatlan megvásárlását. 

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs  és aki egyetért az ingatlan 

megvásárlásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom a hogy a képviselőtestület 

egyhangúan 4 IGEN szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

102/2015.(III. 12.) határozata 

Jászivány, 139 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásáról 

 



Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Startmunka 

mezőgazdasági projekt munkavégzés helye céljából megvásárolja a Jászivány 137 hrsz-ú, 

1464 m2 területű belterületi ingatlant 1.400.000,- Ft vételi áron.  

 

A képviselőtestület felkéri Magonyné Dr Gulyás Éva ügyvédet, a szerződés elkészítésére és 

benyújtására. 

 

Felhatalmazza a képviselőtestület Tari András polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Erről: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

3.) Magonyné Dr Gulyás Éva 

- értesülnek 

 

 

 

2. napirendi pont:  

Tárgy: Parlagfű-mentesítési pályázat benyújtása 

Előadó: Tari András polgármester 

 

Tari András: Parlagfű-mentesítési programra is pályázunk, ezt jóváhagytuk idei első 

ülésünkön. Március 25-e a pályázat beadási határideje. Kis értékű tárgyi eszközre 

védőeszközökre,lehet elsősorban pályázni, 200 ezer forint támogatási összeg erejéig. A 

pályázathoz 10% önerőt kell biztosítani. Igénybe vesszük a teljes összeget, fűnyíró, fűkasza, 

védőeszköz, védőital vásárlására, a lakosság részére szórólapok készítésére. Kérdezem a 

testületet elfogadja-e a javaslatot: Megállapítom, hogy 4 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

103/2015.(III. 12.) határozata 

2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére benyújtandó pályázatáról 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározta, hogy pályázatot nyújt be 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírásra tervezett, 2015. évi Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek (rendezvény/akció szervezése, 

eszközbeszerzés) támogatására. 

 

A beruházás bekerülési költsége: 222.200,- Ft 

Saját erő összege:     22.220,- Ft 

Támogatás összege:   199.980,- Ft 

 

A pályázathoz szükséges 10% önerőt 22.220,- Ft-ot azaz huszonkettőezer-kettőszázhúsz 

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. 




