
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. november 30-án 15.00 

órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 

 

 

Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Kálmán Miklós  képviselő 

Kökény Gizella  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, mindenki jelen van, testületünk 

határozatképes. 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 

173/2016.(XI. 30.) 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: - Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzügyi tervének  

 háromnegyedévi végrehajtásáról  

- Javaslat az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi pénzügyi tervének 

módosítására 

Előadó Tari András polgármester 

 

Tari András: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs semmilyen hozzáfűzni 

való, megkérdezem, hogy elfogadja-e a testület? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 

egyhangúan elfogadtuk.  



 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

9/2016. XII. 18. 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2016.évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét                         84 963              ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

 

– a felhalmozási célú bevételt                             17 767               ezer Ft-ban, 

– a felhalmozási célú kiadást                             17 019               ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a beruházások összegét                             12 817              ezer Ft-ban, 

- a felújítások összegét                               3 512              ezer Ft-ban, 

- a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét                      600              ezer Ft-ban, 

- kölcsön                                    90              ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú bevételt                              67 196              ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú kiadásokat                             67 944              ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a személyi jellegű kiadásokat                             23 269              ezer Ft-ban, 

- a munkaadókat terhelő járulékokat                               3 848              ezer Ft-ban, 

- a dologi jellegű kiadásokat                             19 766              ezer Ft-ban, 

- a speciális célú támogatásokat                               2 518              ezer Ft-ban, 

- ellátottak juttatása                               2 269              ezer Ft-ban, 

- általános tartalék                               2 274              ezer Ft-ban, 

- céltartalék                             14  000              ezer Ft-ban, 

             

– a költségvetési létszámkeretet                                    23              főben 

állapítja meg. 

 

2.§ 

 

A rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2 274 ezer Ft általános, 14 000 ezer Ft 

céltartalékkal  hagyja jóvá. 

 



3.§ 

 

A rendelet 1, 2, 3, 5,4, 6, 7, 8, 9, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 15 

mellékletei lépnek. 

 

4.§ 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. november 30-i ülésén. 

 

 

 

Tari András   sk.      Márkus Erika  sk. 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

2. Napirendi pont: Beszámoló a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Tari András: Jegyző asszony, kívánod-e szóban kiegészíteni a leírtakat? 

Márkus Erika: Köszönöm szépen, én nem, az előterjesztésben részletesen leírtam mindent.  

Tari András: Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, megkérdezem, 

hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

174/2015.(XI. 30.) határozata 

Jászszentandrás és Jászivány Községek képviselőtestületeinek a közös önkormányzati hivatal 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról írásban előterjesztett beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta. 

 

A határozatról 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző  

- értesülnek. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi munkatervére, 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: A képviselő-testületi üléseket szerdai napokra tettük, ugyanazokkal a kötelező 

napirendi pontokkal, amiket mindenképpen meg kell tárgyalni.  



Tari András: Kérdezem a képviselőtestület tagjait, elfogadják-e a javaslatot? Megállapítom, hogy 5 

IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

175/2016.(XI. 30.) határozata 

A 2016. évi MUNKAPROGRAM jóváhagyására. 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi munkaprogramját a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 

 

jóváhagyja. 

 

2. Ezzel egy időben a 2016. évi munkaprogram jóváhagyásáról szóló 194/2015.(XII. 2.) számú 

önkormányzati határozat hatályát veszti.  

 

Határozatról: 

 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

 

4. Napirendi pont: A Jászsági Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás által 

megvalósított, a „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” fejlesztése során létrejött 

víziközművek tulajdonba adása, az önkormányzati társulás megszüntetése 

Előadó Tari András polgármester 

 

Márkus Erika: Van egy határozati javaslatuk arról, hogyan kell elfogadni a megszüntetést. 

Víziközmű kizárólag az állami települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A Társulás a 

víziközmű tulajdonjogával nem rendelkezhet, közcélú adománynak minősül, áfa-fizetési 

kötelezettséget nem von maga után. A projektben megvalósuló víziközművek üzemeltetésével a 

tulajdonjog megszűnését követően az egyes települések önkormányzatainak önállóan kell 

gondoskodnia. Egyébként átadták már és minden rendben van vele? A kivitelezésre értem, hogy 

megtörtént-e a próbaüzem, meg hasonlók. 

Tari András: Még semmilyen értesítést nem kaptunk semmiről. Nem kerestek sem e-mailen, sem 

telefonon, meghívót sem kaptunk. 

Kálmán Miklós: Múlt hétvégén éjjel-nappal dolgoztak.  

Márkus Erika: Ezek szerint biztosan végeztek, mert akkor nem kaptuk volna a tájékoztatót. A 

fenntartási időszak, tehát az öt év miatt kell létrehozni ezt a konzorciumi megállapodást így 

Jászapáti lenne a gesztor, aki intézi a kötelező feladatokat ezen időszak alatt. A fenntartási jelentést 

tehát a gesztor adja le, ha ellenőrzésre kerül a sor, akkor az önkormányzat is közreműködik itt 

helyben. A víziközmű vagyont az egyes települések számviteli nyilvántartásaiban szerepeltetni kell. 

Akkor ezek szerint teljesen készen van a víz, rendben van vele minden. Egyébként jó a víz?  

Kökény Gizella: Van víz, mondjuk így.  

Tari András: Ízre nem rossz.  

Mihályi Zoltán: Üledék nincs benne, csak a színe szokott érdekes sárga lenni. A probléma inkább, 

hogy időnként nincs víz, vagy kicsi a nyomás.  

Tari András: Ez még tesztüzem, azért vannak ilyenek.  

Márkus Erika: Ha rendben, és át van adva az egész, a vállalkozó megcsinálta, és 100%-ban 

teljesített, van teljesítés igazolásunk, akkor minden rendben.  



Tari András: Két hete voltam kint megkérdezni, hogy mikor lesz az átadás, akkor azt mondták, 

hogy a jövő héten, de hogy kinek adták át, nem tudom.  

Márkus Erika: Akkor ezek szerint megtörtént. Nem mi vagyunk, akik felé teljesíteni kell, mert a 

szerződést nem mi kötöttük, hanem a társulás. Ha ők már elszámoltak, pénzügyileg 100%-os 

teljesítés van, akkor az a következő lépés, hogy a társulást meg kell szüntetni, a gesztort kijelölni. 

Azt esetleg megkérdezhették volna, hogy meg vagytok-e elégedve a vízzel.  

Ezzel sok dolgotok nincsen, csak elfogadni. Annyit megérne, hogy kértek egy teljesítésigazolási 

jegyzőkönyvet, valamint a műszaki ellenőr mondja azt, hogy igen, rendben van teljesen és a 

lakosságot is tájékoztatni kellene ezekről.  

Tari András: Egyetért a képviselőtestület az elhangzottakkal? Ha nincs több kérdés, hozzászólás, 

kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk a társulás megszüntetését és a konzorciumi megállapodás megkötését. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

176/2016.(XI. 30.) határozata 

A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított, a „Jászsági 

Ivóvízminőség-javító projekt” fejlesztése során létrejött víziközművek tulajdonba adásáról, és 

a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűntetéséről 

 

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Jászsági Ivóvízminőség-

javító projekt megvalósítása során létrejött vízközmű vagyont a jelen határozat előterjesztésében 

foglaltak szerint, a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai 

részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, 

közcélú adományként térítésmentesen átadja.   

 

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Jászsági Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás az alapító okirata szerint feladatát teljesítette, továbbá a projekt 

fenntartási időszakában már tényleges feladatot ellátni nem tud, ezért elhatározza a Társulás 

megszüntetését 2016.december 31. nap hatállyal. 

 

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tari András Jászivány település 

polgármesterét a víziközművek átruházásról, és a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 

Jászivány település részéről történő aláírására. 

 

Felelős: Tari András polgármester. 

 

A határozatról:  

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

3) Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulás Jászapáti 

- értesülnek 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

177/2016.(XI. 30.) határozata 

Konzorciumi megállapodás megkötéséről 

 



Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete összhangban a jelen előterjesztés I. számú 

határozati javaslatában megfogalmazottakkal, úgy határoz, hogy Konzorciumi megállapodást köt a 

Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása során létrejött vízközmű vagyon fenntartási 

időszakra vonatkozó kötelezettségei és jogosultságai rendezésére, egyben felkéri Jászapáti Város 

Önkormányzatát a gesztori feladatok ellátására.  

 

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tari András Jászivány település 

polgármesterét, a Konzorciumi megállapodás Jászivány település részéről történő aláírására.  

 

Felelős: Tari András polgármester. 

 

A határozatról:  

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

3) Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulás Jászapáti 

- értesülnek 

 

 

 

5. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról,  

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: A Kormányhivatal azt írta, ahol nincsen ilyen rendelet vagy ahol a régi jogszabályi 

hivatkozás az alapja a rendeletnek, ott egy új rendeletet kell alkotni. Nálatok nem is volt ilyen 

rendelet, mert nem találtam, viszont a tavalyi évben, 2015-ben egy új jogszabály alapján újra kellett 

alkotni ott is, ahol eddig a régi felosztás volt az irányadó. Vegyes körzet háziorvosnál, fogorvosi 

körzet, ügyeleti ellátás. Ennyi van benne a rendeletben, ennek elfogadásáról hozni kell egy 

határozatot, aztán ezt el kell küldeni véleményezésre és ha visszajön, akkor el lehet fogadni.  

TA: Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, elfogadja a Képviselőtestület? Kérem 

kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

178/2016.(XI. 30.) határozata 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről 

 

 

Jászivány község Önkormányzatának képviselőtestülete  

 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés céljából 

küldje meg a védőnőnek, háziorvosnak valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 

Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron 

következő ülésére terjessze elő. 

 

 

 

6. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről, előterjesztés 

írásban mellékelve 



  Előadó Tari András polgármester 

 

TA: Nem kívánom szóban kiegészíteni, van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatosan? 

ME: Ez most konkrétan a civil szervezetek pénzét érinti, főként a megállapodást és az elszámolást 

kell figyelemmel kísérni, hogy minden rendben legyen. Más célterületet is meg lehet vizsgáltatni a 

belső ellenőrrel, ami esetleg kritikus lehet.  

TA: Van-e valakinek javaslata, hogy milyen célterületet vizsgáltassunk meg? Ha nincs, akkor 

megkérdezem a testületet, hogy elfogadja-e a tervezetet? Kérem, hogy erről szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

179/2016.(XI. 30.) határozata 

A 2017. évi Belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi Belső ellenőrzési tervet a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A határozatról:  

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

3) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 

- értesülnek 

 

 

 

7. napirendi pont: Szakmai program a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról,  

Előadó: Tari András polgármester 

 

Márkus Erika: A Jászladányi Társulásnál működtetett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

megszűnt, erről az intézmény döntött, mert csakis járási székhelyhez kapcsolódó intézményt lehetett 

volna létrehozni és most a feladat ellátása úgy módosul, hogy vagy ellátja az önkormányzat saját 

maga valamilyen formában, vagy Jászapátin- tehát a járási székhelyeken jön létre egy-egy 

gyermekjóléti- családsegítő központ, de szintén az önkormányzathoz kapcsolódóan. Ha már úgy 

tájékoztattak minket, hogy el lehet látni önkormányzatilag is, akkor úgy gondoltuk, hogy miért ne. 

Találtunk hozzá Jászszentandráson egy családsegítőt, aki Hevesen dolgozik ebben a feladatkörben, 

50 család tartozik hozzá, a szükséges képzettséggel és végzettséggel rendelkezik. A ti feladat 

ellátásotokon nem módosítanánk, ugyanúgy pénteken járna ki hozzátok, mint eddig és bármilyen 

egyéb szervezési munkálatokban is részt vehet, ha a munkaidejébe belefér. Szakfeladaton el lehet 

látni, tudjuk őt alkalmazni, pénteken elkészítettük a szakmai programot, a Kormányhivatal kiadja a 

működési engedélyt, a szükséges módosításokat jeleztük az Államkincstár felé, a szakmai program 

viszont titeket is érint a feladat ellátás révén. 

Tari András: Ezt a szolgáltatást akkor közösen fizetjük?  

Márkus Erika: Nem, mert a normatívából teljes mértékben kijövünk. 

Tari András: Rendben. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk a szakmai programot.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

180/2016.(XI. 30.) határozata 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjáról 



 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A határozatról:  

 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

 

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

  Előadó Tari András polgármester 

 

Tari András: Tájékoztató Kéményseprő Ipari Szolgáltatás ellátásáról  

Márkus Erika: Sikerült valakinek kiderítenie, hogy melyik a legjobb árajánlat? Kértünk három 

árajánlatot, ugyanazt a táblázatot küldtük ki, de nem sikerült olyan ajánlatot kikérni tőlük, amit 

egyértelműen össze lehet hasonlítani. Ezek egyébként kijelölt cégek.  

Tari András: Javaslom, hogy a jászberényieket válasszuk. Amennyiben egyetértetek a javaslattal 

kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazat, egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

181/2016.(XI. 30.) határozata 

Kéményseprő-ipari Szolgáltatásról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva Jászivány község 

önkormányzatánál a kéményseprő ipari szolgáltatás ellátására beérkezett ajánlatokat úgy határoz, a 

Kéményseprőipari Kft – Nyíregyháza, Bujtos u 36. – szolgáltató részéről tett ajánlatot fogadja el.  

 

A képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A határozatról:  

 

1. Tari András polgármester 

2. Márkus Erika jegyző 

- értesülnek 

 

 

 

Tari András: Startmunka. Ezzel kapcsolatosan kaptam egy előterjesztést, kérdés, hogy ezzel mi 

legyen. Amik most vannak: mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, 

belvíz-elvezetési programok, mezőgazdasági utak rendbe tétele, megújuló energia felhasználás, 

közúthálózat-karbantartás, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, magas hozzáadott értékű 

program. Mindegyik minimum 5 fő részvételével indítható. 

Márkus Erika: A mezőgazdaságit valamilyen szinten biztosan továbbviszitek.  

Tari András: Mi lesz a helyi sajátosságokra épülő programmal, a fazekassággal?  

Szabadosi Katalin: Nem megy tovább. Ez kikerül a startmunka programból. Hamarosan az egész 

befejeződik. 

Tari András: Akkor azt ki is húzhatjuk. Ha nincs elegendő dolgozó aki csinálja, akkor úgysem 

tudjuk továbbvinni. Nem tudjuk, hogy utána mi lesz az épülettel, mi lesz a tárgyi eszközökkel, 



esetleg másnak kiadjuk.  

Kökény Gizella: Nem biztos, hogy jó szemmel fogják nézni. 

Márkus Erika: Van arról információ, hogy meddig lesz még startmunka?  

Tari András: Pontosan nincs, de állítólag folytatódik.  

Kökény Gizella: A mezőgazdasági projektet szerintem kevesebb emberrel is el lehet látni. 

Szerintem így nem mehet tovább. 

Tari András: Állattartásban dolgoznak öten, növénytermesztésben 6-an, 3-an mindkettőben részt 

vehetnek, mint egyéb foglalkozásúak, plusz egy fő, tehát összesen 15 fő. Hagyjuk abba az 

állattenyésztést és maradjon csak a növénytermesztés?  

Kökény Gizella: Vagy csak kevesebb fővel működtetni. Mert lehet éppen csirkét keltetni, de 

kevesebb dolgozó is elég oda. 

Mihályi Zoltán: A csirke keltetés megérte amúgy? Nem értem, hogy van ez, hogy tenyésztojásból is 

ilyen kevés kelt ki. Tavaly még rosszabb volt, nem?  

Tari András: A csirkék állapota nem volt kielégítő, sok volt köztük a beteg, talán fertőzött lehetett a 

tojás, felbontva is voltak belső szervi bajaik. Mi legyen az állattartással? Ha az állattenyésztésben 

meghagyunk 3 főt, szerintem az elég. A birkát eladjuk, marad a sertés és a csirke. 

Mihályi Zoltán: Szerintem próbáljuk meg a lecserélni a birkákat, már úgyis sokszor volt szó róla.  

Kálmán Miklós: Én a csere mellett lennék.  

Tari András: Rendben. Az egyéb foglalkozásúak közül még egyet lehúznék, szeretném csökkenteni, 

inkább hadd legyenek tartalékban. És akkor 10 ember plusz egy adminisztrátor és egy 

munkafelügyelő. Tehát a fazekasságot nem tudjuk most folytatni, a mezőgazdaság marad, csak 

csökkentjük a létszámot. Elfogadható-e ez így, vagy van más javaslat? Amennyiben elfogadjátok, 

kérem, kézfelnyújtással jelezni. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

182/2016.(XI. 30.) határozata 

Startmunka program támogatásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 2017.évi járási startmunka 

minta/ráépülő programok: - a mezőgazdasági ráépülő programhoz, valamint a helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatási programhoz a kérelem benyújtását, illetve, hogy pozitív elbírálás esetén a 

képviselőtestület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András: Korábban már megtárgyaltuk és egyeztettünk, hogy az útfelújítással kapcsolatban 

megköthetjük a szerződést, és erről utólag hozunk majd döntést. Minderre azért volt szükség, hogy 

az út felújítása még ebben az évben megvalósulhasson, mert az aszfaltgyár az év utolsó hónapjában 

bezár. Tehát kérem, hogy erről most hozzon határozatot a képviselőtestület. Egyetért-e a 

Képviselőtestület azzal, hogy az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatoknak 

nyújtott támogatásból önkormányzatunk a Kövesút felújítását befejezze, és kátyúzással történő 

javítására, padkarendezésre, vízelvezetésre további 1.259.840,- Ft-ot fordítson? Amennyiben igen, 

kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 



183/2016.(XI. 30.) határozata 

Jászivány közútjainak felújítására 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az adósságkonszolidációban részt 

nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímén kapott 6 500 000,- Ft 

összegű támogatásból támogatási szerződésben foglaltak szerint, nemesített padkával a 

Jászivány Köves út felújítás kivitelezését megvalósítja. 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó 

PEDAKER Kft-vel (5135 Jászivány Kövesút dűlő 2.) vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tari András polgármester 

 

A határozatról: 

1. Tari András polgármester 

2. Márkus Erika jegyző 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

184/2016.(XI. 30.) határozata 

Jászivány Kövesút felújítására 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Jászivány Község közútjainak 

rendbetételére, kátyúzással történő javítására, padkarendezésre, vízelvezetésre bruttó 

1.259.840,- Ft-ot fordít. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tari András polgármester 

 

A határozatról: 

 

1.)Tari András polgármester 

2.)Márkus Erika jegyző 

 - értesülnek 

 

Tari András: Kolbásztöltő fesztivál lesz Alattyánon, és mint Jász-kolbász rendezvény, egyfajta 

vándorünnepként 2018-ban Jásziványon kerülne megtartásra. Nevezési díj 15 ezer forint, 5 fős 

csapattal lehet menni. Benevezzünk? Időpontja január 14.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

185/2016.(XI. 30.) határozata 

Kolbász-töltő fesztiválon való részvételről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy Községünkben 2015. 

évben megrendezi a Jász Kolbásztöltő fesztivált. 2017-ben 5 fővel részt vesz a Jász kolbásztöltő 

fesztiválon. A nevezési díj 15.000,- Ft.  

 

A határozatról: 




