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Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 26-án 

15.30 órai kezdettel megtartott soron következő 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, külön köszöntöm Dr. Körei 

Nagy József ezredes urat a Jászberényi rendőrkapitányság vezetőjét, és Halmai Gábor 

alezredes urat a Jászapáti Rendőrőrs parancsnokát. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 

tagjai jelen vannak, a testület határozatképes. Van-e valakinek interpellációs kérdése, 

melyre a válaszadás a testületi ülés után történik. Amennyiben nincs ismertetem a 

napirendi pontokat. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

meghatározásával, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 

a napirendi pontokat 5 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

100/2016.(IV. 26.) 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 Jászivány közbiztonsági helyzetéről 

    Előadó: Hamar Gábor Őrsparancsnok 

    Előterjesztés írásban mellékelve 

 



Tari András: Az előterjesztést írásban megkaptuk, köszönjük. Településünkön átadásra 

került egy szóróanyag tartó, köszönjük hogy benne lehettünk a „A kistelepülések nagyobb 

biztonsága” című projektben, ami hozzájárul a településen lakók tájékoztatásához, 

elsősorban a nyugdíjasok és egyedül élők biztonságához. Köszönjük Orosz Tibornak az 

előadást. A médiában való szereplés is jót tett a falunak, ahol elmondhattuk, hogy 

Jászivány a közbiztonságot tekintve nem fertőzött település. Szeretném megköszönni a 

képviselőtestület nevében az egész éves munkáját a Jászberényi Rendőrkapitányságnak, 

illetve a Jászapáti Rendőrőrsnek, hogy amikor baj van, vagy ha nincs is, kilátogatnak a 

településre, ezzel segítik a közbiztonság javítását, és ami munkánkat is. A továbbiakban 

átadom a szót Dr. Körei Nagy Józsefnek.  

Dr. Körei Nagy József: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselőtestület! Örülök a 

polgármester úr felvezető szavainak, nem azt mondta, hogy a településen duplájára 

emelkedett a bűncselekmény szám, mert ha a statisztikát nézzük, akkor tényleg duplájára 

emelkedett, habár nagyok kis számokról beszélhetünk. Nyilvánvaló hogy akár egy 

bűncselekmény is soknak tekinthető. Inkább azt szeretném kidomborítani, hogy a felderítés 

viszont jó. Szerencsére zárt és kicsi a közösség, Jásziványon a Jász települések között 

toronymagasan a legmagasabb a SZEM mozgalomba belépett családok száma, és tényleg 

érezhető, kézzel tapintható ahogy a lakosság egymásra figyel. A hat bűncselekmény közül 

3 lopás volt, ezt annyira kirívónak nem érzem és nem hiszem a lakosság közbiztonsági 

érzete ettől megrendült volna, de ha így van, gondolom eljutott volna hozzám egyfajta 

véleményformálás a munkánkkal kapcsolatban. Kritika tehát nem ért el hozzám. Ha 

lehetőség van, eljövök a településre, rendezvényeken veszek részt, kérem is mindig 

őrsparancsnok úrtól, hogy valóban és akkor legyen rendőr a településen amikor úgy 

gondoljuk, hogy baj van, hanem amikor az idő engedi. Egyébként két-három naponta meg 

kell jelennie a körzeti megbízottnak a településen. Közlekedési helyzetből nem volt 

probléma, közlekedési baleset nem történt, ne is legyen. Szabálysértés sem jellemző a 

településen. Nem volt szabálysértés és nem volt bolti lopás sem. Amikor igény van rá, 

mindig eljövünk bűnmegelőzési előadást tartani, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. 

Keressenek bennünket, szívesen jövünk, nagyon hálás a lakosság. Jászivány példaként 

említem Jászberényben, hogy itt többen vannak egy előadáson, pedig a lakosságot tekintve 

a két település nem hasonlítható össze. Köszönöm az elismerő szavakat, köszönöm a 

kiváló együttműködést. Egyetlen hiányosság amit tavaly is megfogalmaztam, hogy ezen az 

egy településen nem működik a polgárőrség. Úgy gondolom azonban, hogy előbb utóbb 

sikerül majd embereket toborozni az egyébként papíron működő szervezetbe. Ennyit 

szerettem volna elmondani, kérem vitassák meg, tegyenek fel kérdéseket, ha tudunk 

válaszolunk. Kritikát is szívesen fogadunk, mert abból csak tanulni lehet. Köszönöm 

szépen.  

Tari András: Köszönöm és átadom a szót Hamar Gábor őrsparancsnok úrnak. 

Hamar Gábor: Annyi kiegészítést engedjenek meg, hogy én lettem felkérve előadóként, de 

ilyenkor a kapitányságvezetőt illeti a feladat. A bűncselekmények számának alakulásában, 

és ez az idei évet is érinti, egy itteni idős lakosnak a problematikája kerül előtérbe, aki úgy 

gondolja, hogy bűncselekmények történnek az ingatlanában. Úgy indultunk neki ennek a 

történetnek, hogy megtörténhettek azok a bűncselekmények amelyeket elkövettek az ő 

sérelmére. Után kezdett kirajzolódni bennünk, hogy a bejelentőnek van egy betegsége. 

Sajnos az eljárást nem tudjuk alátámasztani, mert nincs hivatalos orvosi vizsgálat. Jó lenne, 

ha ezt a személyt gondnokság alá kerülne. Ő többször jön be hozzánk, keresi a körzeti 

megbízottat és adja elő a sérelmére történt cselekmények vonatkozásában az állításait, hiszi 

is azt, hogy megtörtént. Próbálta úgy bizonyítani a cselekményt, hogy hamuval szórta be a 

melléképület környékét, hogy látszódjanak a nyomok, és akkor is fenntartotta az állítását 

amikor ott nem volt nyom, hogy akkor valaki oda másképp megy be. Minimális kis dolgok 



tűnnek el a fészerből. Fa a kertből, ami látszódik ha onnan vettek volna el valamit, mert a 

fűlenyomat meg lett volna alatta. Bennünk kirajzolódtak, hogy ezek csak állítások, és az 

eljárást meg is szűntettük. Ő viszont élt jogorvoslati lehetőségével, erre nekünk is jobban 

oda kell figyelni. Másik oldalról kell a bizonyítást alátámasztani, hogy a bűncselekmény 

nem történt meg. Erre a jövőben nagyobb hangsúly lesz fektetve, és valószínű, hogy a mi 

hangnemünkön is változtatni kell. Eddig segítő megbeszélő jellegű volt, és arra 

bátorítottuk a sértettet hogy még többször éljen a lehetőséggel mert foglalkozunk vele. 

Legutoljára a körzeti megbízott erélyesebben mondta el neki, hogy még a nyugdíjából is 

tilthatunk le, ha visszájára fordul az eljárás. Elnézést kért a rendőrtől, és azt mondta, hogy 

többet nem fog bejelentést tenni. E tekintetben a következő fogadó óra napomon ismét 

megkeresett. A statisztikai számok emelkedése enne a dolgoknak is betudható. Ezt 

tájékoztatásként mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy ez benne van és nem 

tudtuk onnan kivenni.  

Tari András: A statisztikában tehát ő is benne van. De ha nincs bizonyíték a lopásra?  

Hamar Gábor: Az a legrosszabb, mert nekünk a sértett állítását kell alapból figyelembe 

vennünk. Eljárás indulhat a hamis tanúzás, és a hatóság félrevezetésére, de aláírja a 

jegyzőkönyveket, tanúként elmondja az esetet, és onnantól kezdve nehéz nekünk 

megdönteni az ellenkezőjét. 

Tari András: Mit mondjunk neki, hogy ne járjon a rendőrségre? Mit lehet tenni?  

Hamar Gábor: Jelen helyzetben kell a megértés. De nem jó, ha teljes mértékben ezt az utat 

választjuk. A kollégákat bizonyos szintű határozottságra szólítom fel e tekintetben, de 

vigyázniuk kell, nehogy eljárás induljon velük szemben. Hozzátartozó kellene olyan 

vonatkozásban, aki kezdeményezné az ő gondnokság alá helyezését. Ebben kellene az 

önkormányzat segítsége.  

Tari András: Ebbe viszont ő nem fog belemenni, mert van annyira észnél, és a büszkesége 

sem engedné. 

Márkus Erika: Ezt nem ő mondja meg, hanem a bíróság. Múlt hét kedd óta fordult a 

rendőrséghez?  

Hamar Gábor: Keresett, a körzeti megbízottal tudott egyeztetni. 

Márkus Erika: Hozzám is jön átlag kéthetente. Legutóbb úgy érzetem, hogy talán sikerült 

meggyőznöm arról, hogy bizonyíték nélkül sehova ne menjen, mert akkor nem lehet 

semmit kezdeni. Magyaráztam neki, hogy ha a portáján belül jár valaki, mobiltelefonnal 

készítsen róla felvételt. Úgy tűnt meg is értette. Sajnos lesz vele gondunk.  

Kálmán Miklós: Háziorvos nem tud ebben segíteni? Rokonsága, a testvéreinek a 

gyermekei. Ők a legközelebbi hozzátartozók. 

Körei Nagy József: Mért vegye egy fiatal ezt a gondot a nyakába? Teljesen megváltozott ez 

a rendszer, akár az elmúlt öt évben is. Nincs cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság, csak cselekvőképességet érintő gondnokság. Hozzátartozó kezdeményezheti. 

Ha mi indítjuk az eljárást annak kimenetele legalább másfél év vagy inkább kettő, és az is 

kétséges. Ha bíróság sem mondja már ki olyan könnyen hogy lekorlátozza, ha pedig 

valamilyen hivatal indítja el, akkor nullával egyenlő az esély. Ez egy valóban jól bevett 

szokás volt mondjuk úgy hét-nyolc évvel ezelőtt, ez az út most járhatatlan, kivéve ha egy 

szakorvos kimondja azt hogy önellátásra képtelen. Ha ilyen nincs, fölösleges az eljárást 

megindítani. Nem fogja kimondani a bíróság. 

Márkus Erika: Elég tevékeny a néni, ellátja önmagát, a kertjét, mindent.   

Körei Nagy József: Nekünk le kell ezt nyelni ezt a statisztikát. A kommunikációt fel kell 

vele venni, amivel meggyőzzük, meghallgatjuk.  

Márkus Erika: Én is elbeszélgetek vele szívesen, Próbálom őt meggyőzni, és akkor egy 

ideig megnyugszik a lelke.  

Hamar Gábor: Az orvossal beszéltünk, elmondta az intézkedő rendőrnek, hogy tudja mi a 



baj, de ő ezt hivatalos nyilatkozatban nem adhatja ki. Nem kívánja kiadni a nevét, mert 

nem akar ebből problémát magának. 

Tari András: Van-e a képviselőtestületnek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, elfogadja a képviselőtestület a napirendi pontot? Megállapítom, hogy 5 

IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm a Rendőrparancsnok urak részvételét 

és az írásos anyagot.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

101/2016.(IV. 26.) határozata 

Jászivány község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadta a település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

3.) Hamar Gábor őrsparancsnok Jászapáti Rendőrőrs 

4.) Dr Körei-Nagy József rendőrkapitány, Jászberényi Rendőrkapitányság 

- értesülnek. 

 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a Jászivány Fejlesztési Kft 2015. évi munkájáról, 

eredményéről, 2016. évi terveiről 

Előadó: Mihályi Zoltán ügyvezető 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Mivel az ügyvezető úr nem tud itt lenni, így a kérdéseket, ha van valakinek, 

írásban tudjuk neki feltenni, amit eljuttatunk hozzá. 

Márkus Erika: Május 31-ig a Kft-knek pénzügyi zárást, pénzügyi beszámolót kell 

készíteniük. Tehát a májusi testületi ülésre a könyvelőnek készítenie kell egy pénzügyi 

mérleget azt a képviselőtestület elé kell terjeszteni, amit el tud majd fogadni. Arra 

gondoltam, hogy erre az időpontra talán a könyvelő már tud ilyet prezentálni. 

Tari András: Akkor a szakmai beszámolót elfogadja a képviselőtestület? Amennyiben igen, 

kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

102/2016.(IV. 26.) határozata 

Jászivány Fejlesztési Kft 2015. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászivány Fejlesztési Kft 2015. 

évről szóló szakmai beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

 

A határozatról 

1.) Mihályi Zoltán Jászivány Fejlesztési Kft ügyvezetője 



2.) Tari András polgármester helyben 

3.) Márkus Erika jegyző helyben 

 - értesülnek. 

 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,  

         Beszámoló az Önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzéséről 

         Javaslat a pénzmaradvány felosztására 

    Előadó: Tari András polgármester 

    Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Van-e valakinek kérdése hozzászólása a tavalyi évi költségvetéssel és a 

pénzmaradvány felosztásával kapcsolatban? Egyetért a képviselőtestület a belső pénzügyi 

ellenőrzés összefoglaló jelentésével? és azzal, hogy a pénzmaradvány a tartalékban 

kerüljön elhelyezésre? Amennyiben igen, kérem kézfelemeléssel szavazzunk. 

Megállapítom, hogy egyhangúan 5 IGEN szavazattal a 2015. évi pénzügyi beszámolót 

elfogadtuk. 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

3/2016. (V. 9.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

129 634 E Ft bevétellel 

100 436 E Ft kiadással 

  29 198 E Ft maradvánnyal 

 

jóváhagyja. 

 

(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. számú melléklet, 

civilszervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás az 5. melléklet szerint fogadja el.  

 



2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú 

pénzeszközátadás kiadásait a 6., 7, és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

3. § 

(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi létszámát, Európai Uniós támogatással 

megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9., 11. 14/a. számú 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.  

Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 13 számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14/b. számú mellékletnek 

megfelelően engedélyezi. 

 

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles. 

 

4. § Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet 

szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 121 839,- E Ft-ban állapítja meg. 

 

5. § 

(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs. 

 

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet 

szerint. 

 

6. § 

Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 17. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

7. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetésről 

szóló 3/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló 7 /2015.(V. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 26-i ülésén. 

 

 

  Tari András   sk.     Márkus Erika  sk. 

   polgármester            jegyző 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 



103/2016.(IV. 26.) határozata 

A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai nevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. 

évi költségvetési zárszámadásáról. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai nevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetési zárszámadását 

 

Bevétel: 43.983 e Ft, 

Kiadás: 43.933 e Ft, 

Maradvány: 49 e Ft 

 

összeggel elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

- TOP pályázati konzorciumi együttműködési megállapodás 

tervezetek - gazdaságfejlesztés 

- turisztika 

- Magyar Telekom Rt bérleti szerződéséről 

-  ÉMÁSZ-hoz való hálózati csatlakozásról 

    Előadó: Tari András polgármester 

 

Tari András: Konzorciumi pályázatokról. Kettő pályázatunk van, ahol 50 millió forint az 

alsó határ. A gazdaságfejlesztésnél a piactér építést Jászszentandrással alkotunk 

konzorciumot, A skanzen kialakításában pedig Jászapáti város önkormányzata vállalta fel, 

hogy konzorciumban pályázzunk. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

elfogadja képviselőtestület, hogy a két településsel Jászszentandrás és Jászapáti 

településsel hozzunk létre konzorciumi megállapodást? Kérem kézfelnyújtással jelezni. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

104/2016.(IV. 26.) határozata 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról.  

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a TOP-

1.1.3-15 számú, Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásra támogatási kérelmet 

nyújt be a „Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása fedett piac 

kialakításával” címre. 

 

2. Jászivány Község Önkormányzata az 1. pontban szereplő támogatási kérelem 

benyújtásához Jászszentandrás Község Önkormányzatával Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást köt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 

 



3. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Tari András 

polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

 

Határozatról: 

1./ Tari ANDRÁS polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

105/2016.(IV. 26.) határozata 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról.  

 

1 Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a TOP-

1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be a „Jászivány, 

Skanzen épületek kialakítása” címre. 

 

2 Jászivány Község Önkormányzata az 1. pontban szereplő támogatási kérelem 

benyújtásához Jászapáti Város Önkormányzatával Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást köt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 

 

3 Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Tari 

András polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András: Felvettük a kapcsolatot a Magyar Telekommal, hogy átjátszó tornyot építsen a 

településen azon a helyrajzi számú területen ahol a Vízmű van. Megküldték a 

szerződéstervezetet, ami a testületi anyaggal kiküldésre került. Mi a véleményetek a 

szerződéssel kapcsolatban? El tudjuk így fogadni, vagy változtassunk rajta? Azt bele lehet 

venni, hogy azt a területet, amit nem használnak belőle azt az önkormányzat 

hasznosíthatja-e. 

Márkus Erika: Akkor nem kell az egész területet bérbe adni. A szerződésben az áll, hogy a 

150m2 alapterületű rész szükséges nekik. Akkor nem az egész terület kell nekik, csak egy 

része. Az önkormányzat ne ÁFA köteles, erre majd a számla adásakor figyelni kell. Egyéb 

problémát nem láttam benne. A többi szerintem megegyezés kérdése.  

Kálmán Miklós: Szükség van rá, mert nagyon rossz a térerő, nem csak egy bizonyos 

helyen, hanem szinte az egész faluban.  

Tari András: Elfogadja a képviselőtestület a szerződéstervezetet? Kérem kézfelnyújtással 

szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

106/2016.(IV. 26.) határozata 

Terület bérbeadására Magyar Telekom Nyrt-nek 

 

1 Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bérbe adja a Jászivány 

belterület 2 helyrajzi szám alatti lévő területének 150m2 alapterületű részét 

Magyar Telekom Nyrt részére a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződéstervezet 

szerinti tartalommal. 

 

2 Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Tari 

András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

3   Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az új rendezési tervben a   

belterület 2 hrsz-ú területet különleges Vv övezetbe sorolja. 

 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Márkus Erika: Az E.ON olcsóbban tudna gázszolgáltatást nyújtani. Azt halljuk, hogy 

minden szolgáltatás majd egy kézben lesz, és egy cégnek lesz majd jogosultsága az 

energiaszolgáltatásra. Ha azt mondjuk „igen”, az azzal jár, hogy az önkormányzatnál az 

összes szerződést fel kell bontani, újakat kell kötni, ami nem kis munka. Nem vagyok 

biztos benne, hogy megéri. Biztos hogy olcsóbb lesz, de meddig?  

Tari András: Az idén és jövő év végéig.  

Kálmán Miklós: Még az sem biztos, hogy a mérőórát elfogadják. Lehet, hogy azt is 

cserélni kell majd. 

Tari András: Javaslom, hogy ezzel most ne foglalkozzunk. A képviselőtestületnek van más 

véleménye? Amennyiben nincs, és elfogadjátok a javaslatot, kérem kézfelnyújtással 

szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal elvetettük az E.ON ajánlatát.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

107/2016.(IV. 26.) határozata 

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft ajánlatának elvetéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kíván élni az E.ON 

Energiakereskedelmi Kft földgáz energia ajánlatával.  

 

A határozatról:  

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek.  

 

Tari András: Kaptunk ingatlanvásárlásra kínálatot. A lakóház és a hozzátartozó terület a 

Kossuth utcában található. Nem kívánom megvásárolni, mert a helyreállításához nagyon 

sokat rá kellene költeni. Képviselőtestületet érdekli-e? Nem.  



 

Más. Napelemre adtak árajánlatot, ez a jövőben lehet majd fontos, amennyiben lesz 

pályázati kiírás.  

 

Ismét más téma. Kiszelovics és Társa részéről kaptunk levelet, mely a településrendezési 

terv módosításáról, illetve új terv elkészítéséről szól. Az időben legközelebbi és nagyon 

fontos változás, hogy a jelenleg hatályos településrendezési tervek 2016. december 31-ig 

módosíthatók. A tervmódosításnak ez időpontig jóváhagyásra és hatálybalépésre kell 

kerülnie, utána már nem módosíthatók. A legfontosabb viszont, hogy a jelenleg hatályos 

településrendezési tervek 2018. december 31-én hatályukat vesztik. Ha 2018. december 

31-et követően nem rendelkezünk hatályos településrendezési tervvel, akkor a fejlesztési 

terveket nem tudjuk megvalósítani és nem vehetünk részt és fejlesztéshez kapcsolódó 

pályázatokon sem vehetünk részt.  

Márkus Erika: Tehát az új jogszabályok szerint vadonatúj településrendezési terv 

szükséges 2018. december 31 után, mert a régi hatályát vesztett terv tovább nem 

használható fel. Ez nagyjából 7-8 millió forintba fog kerülni, keresni kell rá pályázati 

lehetőséget. A Kiszelovics Ildikónak főépítész végzettsége van. Jászszentandrásnak ő 

segített a rendezési terv elkészítésében. Odáig eljuthatnátok, hogy igen vele szeretnétek a 

rendezési tervet elkészíttetni. Javaslom, hogy őt kérjétek fel, mert profi módon ért hozzá. 

Egy év kell, mire elkészül, de minden dokumentációt ad hozzá.  

Tari András: Akkor írjunk neki, hogy igen, szeretnénk ha segítene nekünk a terv 

elkészítésében.  

Márkus Erika: Kérni kell tőle árajánlatot. 

Tari András: Jászapáti város és térsége, (Jászkisér Jászszentandrás, Jásztelek Jászivány) 

közigazgatási területén a rendelési időn kívüli alapellátási szintű Központi Orvosi Ügyeleti 

szolgálat folyamatos ellátására vonatkozó Emergency Service Kft-vel kötött vállalkozói 

szerződés módosítása vonatkozásában tett személyes egyeztetésünkre hivatkozással, 

ezúton mellékelten megküldjük, a szóbeli megállapodásunknak megfelelő, szerződés 

módosítás tervezetét. Tekintettel arra, hogy Jászapáti város Önkormányzatának, mint 

gesztor településnek 2016. április 30 napjáig döntenie szükséges kérjük 2016. április 25 

napjáig az alábbi határozati javaslat alapján a vállalkozási szerződés módosításáról 

Képviselőtestületi ülésen dönteni szíveskedjenek.   

Több település is kilépett az Emergency Kft ellátási területéről, átmentek Jászberényhez, és 

ezért kevesebb pénz folyik be. Akik benne maradtak azoknak kell a szolgáltatást 

megfizetni. El kell fogadnunk, mert másképp nem lesz orvosi ügyelet. Jászberény messze 

van hozzánk. Hosszú idő telhet el, mire ideér az orvosi ügyelet. A dupláját kell fizetnünk, 

de akkor is megéri. Van-e kérdés vagy vélemény? Elfogadja a képviselőtestület a díj 

emelkedését? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

108/2016.(IV. 26.) határozata 

Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a Központi Orvosi Ügyelet 

ellátásának finanszírozása 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jászapáti város és 

térsége közigazgatási területén az előterjesztés mellékletét képező Központi Orvosi 

Ügyelet ellátásáról szóló Vállalkozási Szerződés módosítását, amely értelmében az ellátott 

települések lakosságszáma arányában havonta/lakosonként 38 forint kiegészítő díjat 

fizetnek az Emergency Service Kft Vállalkozónak.  



 

A határozatról: 

 

1.) Jászapáti Város Önkormányzata 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

Tari András: 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

ellátását a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által működtetett Jászsági Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény látja el, melyhez mi is csatlakoztunk. Tapasztalataim 

szerint Jásziványon nagyon csekély az ellátásra jogosult ügyek száma, ezért úgy 

gondolom, hogy vissza kellene lépnünk a Társulásból. Bármikor csatlakozhatunk, ha a 

helyzet úgy hozza, de addig is megtakarításainkat növeljük, mert nem kell fizetni a 

tagdíjat, és egyéb költségeket.  

Hogy látja a képviselőtestület ezt a felvetésemet?  

Kálmán Miklós: Ha valóban így van akkor tényleg felesleges a tagság.  

Tari András: Egyetért a képviselőtestület, hogy a lépjen ki Önkormányzatunk a 

Társulásból? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 

egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

109/2016.(IV. 26.) határozata 

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladatok ellátására a 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társuláshoz nem kíván csatlakozni. 

 

2. A Képviselőtestület a Jászsági Szociális Szolgáltató Társuláshoz történő 

csatlakozás, családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás biztosítására hozott 

197/2015.(XII. 2.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

3. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 

családsegítő és gyermekjólét feladat biztosítását a Jászsági Szociális Szolgáltató 

Társulással kötött feladatellátásra vonatkozó megállapodás keretében biztosítja. 

 

A határozatról: 

1.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladány 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

Tari András: Az idén kevesebb gonddal járó szarvasgomba napot szeretne szervezni a 

Truffleminers Kft. Átalakultak, vezetőváltás volt náluk, maga az egyesület is elfoglalt. Ma 

este találkozom a vezetővel. Szeretnék a kapcsolatot szűkebbre vonni az Önkormányzat és 



a Kft között. Például kulturális rendezvényekkel, új termékek Jásziványi logóval történő 

ellátásával a település hírnevét növelik, vendégek ellátását, stb. Jó tervei vannak.  

Kálmán Miklós: Tehát akkor ő akarja valamilyen szinten a rendezvényt? Támogatást nem 

kaptunk hozzá és nem kis szervezéssel jár.  

Tari András: Együtt is lebonyolíthatjuk a falunapunkkal. Falu- és szarvasgomba nap. 

Vonjuk be a szarvasgombát a falunapba?  

Kökény Gizella: Támogatom. 

Kálmán Miklós: Szerintem nem baj, ha együtt lesz a kettő.  

Tari András: Megbízom Szabadosi Katalint és Kökény Gizellát, hogy a falunap szervezését 

kezdjék el, gyűjtsenek fellépőket a következő testületi ülésre. Kasza Tibort emlegették, 

meg lehet érdeklődni. Mikor legyen a falunap? Augusztus 20 éppen szombati napra esik, 

javasolnám az előtte lévő hétvégét, augusztus 13. Attól tartok, annyi rendezvény lesz 

mindenfelé, nem jönnek érdeklődők.  

Mihályi Zoltán: Javasolnám az internetet és tv-t a Turul vendégházba beköttetni. Milyen 

szállás az ahol se wifi, se tv?  

Kökény Gizella: Igen az nagyon jó lenne.  

Tari András: Akkor bekötjük a tv-t és az internetet. Mi közület vagyunk, nekünk többe 

kerül majd. Mindenki egyetért a javaslattal? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  

110/2016.(IV. 26.) határozata 

A Turul vendégház internet hálózat kialakításáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. május hónapban kialakítja 

a Turul vendégház internethálózatát, gondoskodik televízió beállításáról és biztosítja a 

műsorszórás vételi lehetőségét. 

 

A határozatról: 

1.) Mihályi Zoltán ügyvezető 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

Szabadosi Katalin: A fecskeházzal mi van? Azt mondtuk felújítjuk az épületet. A 

gombászoknak is jó lenne a hely, mert a Vendégházzal gyakran ütközik a program.  

Tari András: Valamennyi időt adjunk a lakónak a kiköltözésre, mondjuk május 15-ig.  

Márkus Erika: Úgy adja át, ahogy átvette rendben, rendezetten. Használható 

rendeltetésszerű állapotban.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

111/2016(IV. 26.) határozata 

A fecskeház visszaadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fecskeházban lakó albérlő 

kiköltözésnek időpontját 2016. május 15. napjában határozza meg.  



1. A bérleményt átadása, ugyanúgy mint az átvételkor, használható, rendeltetésszerű 

állapotban történjen.  

2. A bérleti díj és a közüzemi számlák befizetése határidőre megtörténjen.  

 

A határozatról:  

1. Koczka András Jászivány, Kossuth utca 17 

2. Tari András polgármester 

3. Márkus Erika jegyző 

– értesülnek. 

 

Kökény Gizella: Én az évfordulókról szeretnék szólni. Sanyi bácsi 95 éves. A kormányfő 

küldött születésnapjára üdvözletet. Jó lenne, ha az önkormányzat is köszöntené idős 

lakosát. Még annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon szépek a jász motívummal 

készített terítők, táskák, amit az asszonyok készítenek, de legutóbb amit behoztak, kukába 

valók. Azok nem szépek. Ki lett mosva, vasalva, de még így sem lehet asztalra teríteni. Kár 

az anyagért a munkaidőért.  

Szabadosi Katalin: Még egyet szeretnék. Beszéltetek-e közterület használatáról az illetékes 

személlyel? Mert ugye arról volt szó, hogy ha nem teszi rendbe a környezetét, 

megcsináljuk mi és utána kiszámlázzuk a részére.  

Kálmán Miklós: Mondtam neki, hogy rendet kell tenni, de nem csinálja meg. mert nem 

győzi, annyi a munkája. 

Tari András. Semmi gond nincs ezzel, le kell nyírni a füvet, rendbe kell tenni az utcarészt 

és kifizettetni vele. Máskor is így volt. Ő kérte, hogy csináljuk meg, mert nem ért rá. 

Megvan az anyag is a kerítéshez, megígérte, hogy elkeríti a területet.  

Más: Ivóvíz. Gondok voltak, és vannak az ivóvízzel. Az egyik helyen meghaladja a 

határértéket a nitrit mennyisége, a másik helyen zavaros, piszkos ihatatlan a víz. Kaptunk 

erre vonatkozóan az Népegészségügyi Intézettől határozatot.  

Márkus Erika: A nitrit vizsgálatát akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni és erről a 

Népegészségügyi Osztályt tájékoztatni szükséges. Május 6 a vonatkozó határidő, vagy 

mindaddig amíg a vízvizsgálati eredmény az előírt határértéknek meg nem felel. 

Mindenkori felelős a TRV ZRt műszaki igazgatója. Erre válaszolt az TRV ZRt, a probléma 

megoldása folyamatban van és nem az önkormányzatot, hanem a TRV ZRt-t kötelezték az 

ivóvíz minőségű víz biztosítására a csecsemők és a terhes anyák részére, akik biztosították 

ezt, átvételi elismervény ellenében.  

Tari András: Hoztak be vizet a lakosság köréből, ami igen darabos. Azt mondták mosatják.  

Most újra hoztak be vizet megmutatni, amit el fogok küldeni a TRV ZRt-nek.  

Mihályi Zoltán: A múlt hét végéig nem tapasztaltam hogy rossz lenne a víz. Azóta nincs 

rendben. Azt mondták, hogy oldhat ki a csőből szennyeződést a víz, és lehet hogy most 

jutott odáig, hogy a cső falán lerakódott dolgokat a meleg víz oldja felfelé. Az embereket a 

víz zavarossága zavarja leginkább, a nitritet szerintem észre sem vennék.  

Márkus Erika: Elképzelhető, hogy most az új rendszer miatt ilyen a víz.  

Tari András: Még a régi tartályban van a víz, szerintem azt is ki kellene takarítani. Nem 

volt átadás sem, még a TRV ZRt sem vette át a technológiát. Ez még egy teszt üzem.   

 

Kálmán Miklós: Az egyik idősebb helyi lakos szólt, hogy az iskola busszal szeretett volna 

hazajönni, de a gyerekekért felelős személy nem engedte fel, holott mások felszállhattak a 

buszra. Felszállhat a buszra vagy nem. Ez a személy van megbízva a gyerekek 

felügyeletével?  

Tari András: Igen ő van megbízva. Ő az óvodások hivatalos kísérője. És igazából a 

gyerekeken kívül más nem utazhat a buszon.  




