
Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. november 3-án 

15.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 

 

 

Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Kökény Gizella  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom hogy 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 

159/2016.(XI. 3.) 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: A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás és a 

Jászapáti Városüzemeltető Kft tájékoztatója a közszolgálati feladatellátás 

helyzetéről 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Nincsenek jelen a szolgáltatók képviselői. A beszámoló a tavalyi évet értékeli, 

bemutatja a fejlesztéseket. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval 

kapcsolatban? Ha van kérdés, azt eljuttatom az ügyvezető igazgatók részére. Amennyiben 

nincs, elfogadja a képviselőtestület a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás és 

a Jászapáti Városüzemeltető Kft beszámolóját? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 



egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

160/2016.(XI. 3.) határozata 

A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tájékoztatójának elfogadásáról  

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Regio-Kom Térségi Kommunális 

Szolgáltató Kft közszolgáltatási feladatellátás helyzetéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta.  

 

A határozatról:  

1) Regio-kom Térségi kommunális Szolgáltató Kft Jászapáti 

2) Tari András polgármester 

3) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

161/2016.(XI. 3.) határozata 

Jászapáti Városüzemeltető Kft beszámolójának elfogadásáról 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jászapáti Városüzemeltető Kft a 

közszolgáltatási feladatellátás helyzetéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete 

szerinti tartalommal elfogadta.  

 

A határozatról: 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

3) Jászapáti Városüzemeltető Kft 

- értesülnek. 

 

 

 

2. napirendi pont: Adórendeletek felülvizsgálata, javaslat a módosításra 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: Igazából nem módosítani szeretnénk az adórendeletet, javaslatot sem teszünk 

rá. Már nagyon sok módosítást megért ez a rendelet. Szerkesztésileg nagyon sok benne a 

módosítási hivatkozás, az NJT-ben is bonyolult már a kezelése. A tartalma egy szóval sem 

változna. Szeretném egy új számmal, új rendeletként elfogadtatni veletek, mert szerkezetileg 

sokkal jobban kezelhető lenne. Tehát csak egyszerűsítenénk a rendelet kezelhetőségét.  

Tari András: Van-e a képviselőtestületnek ezzel kapcsolatosan kérdése? Amennyiben nincs 

elfogadjuk az adórendelet ilyen formában történő módosítását? Megállapítom, hogy 5 IGEN 

szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
6./2016.(XI. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 



 
A HELYI ADÓKRÓL 

 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény A a továbbiakban: Ht) 1.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) és 
b) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés (13) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 

Magánszemélyek kommunális adója 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: 

 

1.§ 

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 3000 Ft/év 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

Az adó mértéke: 

 

2.§ 

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az évi adómérték az adóalap 

1,5 %-a 

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként : 2000,- Ft. 

 

Az adóelőleg magállapítása és az adó megfizetése: 

 

3.§ 

 

Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Ht. 41.§. - 42.§. rendelkezései az 

irányadók. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

4.§ 

 

E rendelkezésben alkalmazott fogalmak értelmezésére a Ht. 52.§-ban foglaltak az irányadók. 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 

3/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Kelt: Jászivány Önkormányzati Képviselőtestület 2016. november 3-i ülésén.  



 

 

   Tari András      Márkus Erika 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

3. napirendi pont: Szociális célú tűzifa vásárlásról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: A szokásos éves tűzifa rendeletet maga a pályázat írja elő. A mostani 

pályázaton 49 erdei m3 mennyiségű tűzifát nyert az önkormányzat, ehhez kell megalkotni a 

rendeletet. A támogatás feltételrendszere ugyanaz, mint tavaly volt, semmit nem változtattak 

rajta. A támogatás mértékén nem módosítottam, a benyújtási határidőt nektek kell 

meghatározni, ezért tettem a kérdőjelet a rendelettervezet végére A fát február végéig ki kell 

osztani. 

Kálmán Miklós: Tavaly is csúsztattunk, először december közepe volt a beadási határidő, 

majd meghosszabbítottuk, hogy többen is tudjanak igényelni.  

Márkus Erika: Most sokkal kevesebb tűzifát tudtok kiosztani mint eddig, módosítani kell a 

jogosultak körét, lejjebb kellene vinni a jövedelemhatárokat.  

Tari András: 49 főt fog érinteni, mert 1m3-nél kevesebbet nem kellene adni. 

Márkus Erika: Aki a kérelmét beadja annak adni kell. Visszafelé nem lehet módosítani. Ha 

több lesz az igénylő saját forrásból kell a támogatást nyújtani. Az első körben megállapított 

jövedelemhatárt vissza kellene állítani.  

Kökény Gizella: A családosoknak a nyugdíjminimum 130%-a legyen az egy főre jutó 

jövedelemhatár, az egyedül élő 70 éven felülieknek 200 %. Ahol a családjában élő egyik fél 

70 év feletti nyugdíjas, ebben az esetében is a nyugdíjminimum 200%-a az egy főre jutó 

jövedelem a családban. 

Tari András: Ha kevés lesz az igénylő ezt meg tudjuk emelni bármikor.  

Szabadosi Katalin: A kérelem benyújtási ideje december 10. legyen, akkor még lesz időnk 

dönteni, ha a kérelmekből nem érkezik elegendő. 

Tari András: Ezekkel a módosításokkal el tudja fogadni a képviselőtestület a tűzifa 

kiosztásáról szóló rendeletünket? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan 

elfogadtuk.  

 

 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
7/2016.(XI. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFAVÁSÁRLÁSRÓL 

 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 
A rendelet célja 

1. § 
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület megállapítsa a szociális tűzifavásárlásra való 



szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. 
A rendelet hatálya 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott, Jászivány község 
közigazgatási területén élő személyekre. 
 

A támogatás  
3.§ 

(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra szociálisan rászorult, és jogosult 
az, akinek 

     a) a háztartásában az egy főre  jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át 
     b) 1 személyes háztartása van és 70 év feletti egyedül álló nyugdíjas és az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át.” 
     c.) a családjában élő közeli hozzátartozók közül az egyik fél 70 év feletti nyugdíjas és  
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át. 

 
 
(2) Előnyben részesül különösen 
a)   aki Szt alapján jogosult: 
aa) aktív korúak ellátására 
ab) időskorúak járadékára 
b)  az önkormányzat rendelete alapján települési támogatásra jogosult 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család . 
 
(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult. 
 
(4) A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
 

A támogatás mértéke 
4.§ 

 
 A támogatás mértéke háztartásonként 1 erdei m3, de legfeljebb 1,5 erdei m3 tűzifa. 
 

Eljárási rendelkezések 
5. § 

 
(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell 

alkalmazni. 
(2) A ellátások iránti kérelmeket a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 

Jásziványi Kirendeltségén kell benyújtani a rendelet 1. számú mellékletét képező 
formanyomtatványon. 

(3) A támogatásra való jogosultságról határozattal a képviselő-testület dönt. 
(4) A támogatás iránti igény benyújtási határideje a kérelem nyomtatványon 

meghatározott mellékletekkel együtt teljes körűen 2016 december 10. A határidő 

jogvesztő. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256


 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2017.július 30. napján hatályát 
veszti. 
 
 Tari András  Márkus Erika 
 polgármester        jegyző 
 
 

1.számú melléklet 

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ KÉRELEM 

 

Kérelmező neve: ………………………………………. Leánykori név: …………………….. 

 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási helye (értesítési címe)………………………………………………………....... 

 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………….... 

 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

 

Taj száma: ……………………….Adóazonosító száma: ……………………..……………… 

 

Telefonon elérhető vagyok: …………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő 

rész aláhúzandó). 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 

 

Név 

 

Rokoni 

kapcsolat 

 

Születési idő 

 

TAJ szám 

 

Anyja neve 

     

     

     

     

     

 

A kérelem indoklása: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Részesül-e a következő rendszeres szociális pénzbeni/természetben nyújtott támogatások 

valamelyikében? (Jelölje X-el a megfelelő választ!)  



Támogatási forma igen nem 

Aktív korúak ellátása   

Időskorúak járadéka   

Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatás 

  

Lakásfenntartási támogatás   

Gyvt-ben szabályozott HHH gyermeket nevelő család   

 

 

Jövedelmi adatok: 

    

  

  

A jövedelmek típusai 

   

  

A 

kérelme

ző  

jövedel

me 

  

Kérelm

e 

zővel  

közös  

háztartá

s 

ban élő  

házastá

rs  

(élettár

s)  

jövedel

me 

   

  

A kérelmezővel  

közös 

háztartásban élő 

egyéb rokon 

jövedelme 

   

  

  

Összesen 

   1.    Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

              

   2.    Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

              

   3.    Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó jövedelem 

              

   4.    Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 

              

   5.    A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

              

   6.    Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás [a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja] 

              

   7.    Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

              

   8.    Egyéb (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések 

stb.) 

              

   9.    Összes bruttó jövedelem               



   

10

. 

   Személyi jövedelemadó vagy előleg 

összege 

              

   

11

. 

   Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék 

összege 

              

   

12

. 

   Munkavállalói járulék összege               

   

13

. 

   A család összes nettó jövedelme 9-

(10+11+12) 

              

   

14

. 

   A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 

              

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .................. Ft/hó. 

  

 

 

 

 

NYILATKOZATOK 

(kérelmezőre/háztartásban élőkre vonatkozó rész aláhúzandó, kitöltése kötelező) 

 

1. Alulírott ………………………………………..büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy gyermekemet/imet egyedülállóként nevelem. 

 

2. Házastársamtól/élettársamtól külön élek. 

 

 

3. Alulírott ……………………………………… nyilatkozom, hogy 

…………………………………….nevű gyermekem/eim után havi 

…………………… Ft gyerektartásdíjat kapok. 

 

4. Alulírott …………………………………… (született: ……….. év ………………. hó 

…….. nap, szül. hely: …………………………… , anyja neve: 

………………………………..) lakcím: 5136 Jászszentandrás, 

………………………………… út ………… szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezem, a nem havi rendszerességből származó jövedelmem (mely a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap egyhavi átlaga): 

 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) 

bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél vagy képviselője aki rosszhiszeműen az ügy 

szempontjából jelentős valótlan tényt állít eljárási bírsággal sújtható. Tudomásul 

veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 

megemelt összegben visszaköveteli. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a Sztv. 10. § 



(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

 

 

………………………………….    ………………………………. 

 kérelmező aláírása     családban élő nagykorú aláírása 

 

A kérelemhez csatolni kell:  

 

 a kérelmező a kérelemben saját valamint és a vele közös háztartásban élő családtagok 

adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra 

vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 

szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.  

A jövedelemszámításnál az irányadó időszak –az 1993. évi III. tv. 10. §-ának 

megfelelően – havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az igénylést megelőző 1 

havi jövedelmekről munkáltatói-, egyéb jövedelmeknél az igénylést megelőző 12 

hónap NAV igazolás, nyugdíjasnál utolsó havi eredeti nyugdíjszelvény és a „zöld” 

értesítés a folyósított ellátás típusáról és összegéről szükséges. 

     A kérelmező és vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása (megelőző 1 hónap) 

 

 munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozat, vagy az együttműködésről 

szóló igazolást a területileg illetékes Munkaügyi Központtól. 

 

 

 

4. napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztés írásban mellékelve 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

Márkus Erika: A rendeletmódosítás lényege, hogy ebben az évben több pénzt kapott az 

önkormányzat szociális normatívaként, mint tavaly. A szociális ágazaton maradt pénzünk, 

ezért ha ez a pénz az idén nem kerül kiosztásra, vissza kell fizetni az állam részére. Úgy 

gondolom, meg kellene emelni a jövedelemhatárokat, és a rászorulók részére átmeneti 

támogatásokat lehetne adni. A rendelet módosításának tervezésekor jól átgondoltuk, hogy 

mekkora legyen az emelés abból kiindulva, hogy mennyien nyújtottak be eddig kérelmet, és 

milyen jövedelemmel rendelkeztek. Rendeletünkben korlátozva van, hogy maximum mekkora 

összeget lehet kifizetni kérelmezőnként egy évben támogatásként. Emelésre az egyszeri 

támogatást javasoljuk, ami adható 1000 forinttól a mindenkori nyugdíjminimum 70%-ig, 

19.950 forintig. Ez egy tól-ig-os határ.  Emelnénk a rendszeres települési támogatás, és a 

gyógyszerköltséghez nyújtott támogatás összegét is ötezer forintra. Aki ezt kapja, az már 

valóban rászorul a segítségre, és még ez a támogatási összeg sem magas. Úgy terveztük, hogy 

január 1-től lehetne emelni ennek az összegét, csak azután lesz adható, ha a mostani 

támogatásuk lejárt. Ezt a költségvetési évet már nem érinti. Természetesen, ha úgy látjátok, a 

rendeletet jövő évben megint lehet módosítani, pontosan a beérkezett igényeknek 

megfelelően. 

Tari András: Én elfogadom ezeket a számokat, legfeljebb a lakásfenntartáshoz nyújtott 

támogatás lehetne 4 ezer, a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás 6 ezer forint. 



Márkus Erika: Ahogy szeretnétek. Az egyszeri támogatást mindenképpen javaslom 

módosítani. 

Tari András: Nem lehetne egy új támogatási formát bevezetni a hulladékszállítási díj 

mértékének csökkentésével az idős emberek részére? Az idén már maradjon így, de jövőre 

próbáljuk már beletenni. 

Márkus Erika: Szociális rászorultság alapján jövedelemvizsgálat szükséges, kidolgozunk 

hozzá módosítást  

Mihályi Zoltán: Jó lenne valóban az idősek részére is valamilyen támogatást nyújtani, mert ők 

azok, akik kiesnek ebből a körből. A munkájuk után megkapják a nyugdíjukat, ami elég 

magas ahhoz, hogy az önkormányzati támogatások köréből kiessenek.  

Kökény Gizella: Nem beszélve arról, hogy elég sokan egyedül élnek, és a rezsiköltség nekik 

is annyiba kerül, mint ahol többen laknak egy háztartásban. 

Tari András: Ha a rendelet módosítási javaslat így marad, akkor ki tudjuk osztani a pénzt? 

Márkus Erika: Úgy gondolom, hogy az egyszeri segélynél megemelt jövedelemhatár alapján 

olyanok is támogatáshoz juthatnak, akiknél tovább mutat az Fht kategória. 

Tari András: Én jónak tartom ezt így, az előbbi javaslatom visszavonom. Van-e más javaslata 

a képviselőtestületnek? Amennyiben nincs, elfogadjuk szociális rendeletünk módosítását az 

előterjesztés szerint? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

Márkus Erika: Egy másik kérdésről is döntenünk kell, mégpedig, hogy a polgármester 

hatáskörébe kellene áttenni a rendszeres települési támogatás döntéseit. Már csak azért is 

fontos ez, hogy ne kelljen minden két hétben testületi ülést összehívni. Ez nem egy adható 

összegű kategória, itt le van határolva a jövedelemhatár. A jogszabályok betartása 

szempontjából is sokkal célszerűbb lenne. Természetesen lehet tájékoztatást adni a 

képviselőtestületi tagoknak, hogy milyen támogatás került kiosztásra. Döntenetek kell, át 

akarjátok-e adni a polgármesternek ezt a döntési jogot, vagy ragaszkodtok hozzá, illetve 

vállalja-e a polgármester hogy ő döntsön ezekben az ügyekben. 

Tari András: Amennyiben a képviselőtestület átadja a döntési jogot, és elfogadja hogy 

polgármesterként én döntsek a támogatásokról, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadta, és az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2016.(XI.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 4/2015.(II.26.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1.§.(2) bekezdésében, 25.§-ának (3) b). 

pontjában, 26. §-ában, és a 92.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tövény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

A rendelet 6.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 „(1) Eseti rendkívüli támogatást állapít meg a polgármester annak a személynek, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetében a 250 %-át nem haladja meg.” 

 

2. § 

A rendelet 6.§. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az eseti rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 1000 Ft-nál nem lehet 

kevesebb, legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-

ánál nem lehet magasabb.” 

 

3.§. 

A rendelet 7.§. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A rendszeres települési támogatás összege: 5.000,- Ft/hó.” 

 

4.§. 

A rendelet 9.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás összege: 5.000,- Ft/hó.” 

 

5.§. 

A rendelet 7.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7§ (1) rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg a polgármester annak a 

személynek,” 

 

6.§ 

A rendelet 9.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ (1) az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 

csökkentése érdekében gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban részesíti a polgármester 

azt a személyt, aki megfelel a következő feltételeknek:” 

 

7.§ 

Hatályát veszti a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának 

helyi szabályairól szóló 6/2009. (III.27.) Önkormányzati rendelet 5-6. §-a. 

 

 

8.§ 

(1)  E rendelet a (2) bekezdés szerinti eltéréssel a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2)  E rendelet 3-4.§-a 2017. január 1-jén lép hatályba.  

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.november 3-ai ülésén. 

 

 

 

 Tari András        Márkus Erika 

polgármester            jegyző 



 

 

 

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

- Regio-Kom Társulás 2017. évi tagdíja 

- Tájékoztató a 2017. évi villamos energia beszerzésről 

- Jászok Földjén Turisztikai Egyesület tagdíja 

 

Márkus Erika: A REGIO-KOM Társulás küldött egy levelet, mely szerint a polgármestert fel 

kell hatalmazni a társulási tagdíj elfogadására. Így szól a levél: A REGIO-KOM Társulás 

2016. szeptember 30-i ülésén tárgyalta a Társulás 2016.- évi tagdíj emelését. Az ülésen nem 

született döntés, mivel több Polgármester jelezte, hogy az emelés elfogadásához Testületi 

felhatalmazásra van szükség. A szükséges felhatalmazás megszerzéséhez a Társulás készített 

egy tájékoztatót, melyet mellékelten küldök. Tájékoztatom, hogy a REGIO-KOM Társulás 

soron következő (várhatóan 2016. november vége) ülésén újból napirendre tűzi a tagdíj 

kérdését, ezért kérjük, hogy az ülésen vegyenek részt, és a szükséges felhatalmazások 

birtokában döntsenek a tagdíjakról. A tervezet 115 Ft /lakos összegben határozza meg a 

tagdíjat, melyből 60 Ft lenne a befizetendő tagdíj, 55 Ft/lakos összeget pedig tartalékba 

kellene helyezni a társulás egyéb bevételből nem fedezhető kiadásaira. 

Tari András: Egyetért a képviselőtestület a felkéréssel? Amennyiben igen, kérem 

kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

162/2016.(XI. 3.) határozata 

Regio-Kom Társulás 2017. évi társulási tagdíj elfogadására 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Regio-Kom Társulás 2017. évi tagdíjára 

tett javaslatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja 

A tagdíj mértéke 115 Ft / lakos, melyből befizetendő tagdíj összege: 60 Ft/ lakos,  

55 Ft /lakos összeget a költségvetésben el kell különíteni a Regio-Kom Társulás egyéb bevételből nem 

fedezhető kiadásaira. 

 

A határozatról: 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek  

 

 

Tari András: A KÖZVILL megküldte a szokásos megállapodás tervezetét, 11,99 forinttal. 

Márkus Erika: Mostanában mindig egy kicsivel lejjebb viszik az áraikat. A képviselőtestület 

ebben az esetben is felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Tari András: Aki elfogadja az árajánlat tervezetet, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

163/2016.(XI. 3.) határozata 

KÖZVILL árajánlat elfogadásáról 

 

A Közvilágítási szolgáltatási feladatok ellátásáról 



 

Jászivány Község Önkormányzata a KÖZVILL Zrt villamosenergia szolgáltatóval árajánlata 

alapján szerződést köt a közvilágítási szolgáltatási feladatok ellátására. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A határozatról: 

1) Közvill Zrt Nagykanizsa 

2) Tari András polgármester 

3) Márkus Erika körjegyző 

4) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

- értesülnek 

 

 

Tari András: Jászok Földje turisztikai egyesületnek tagjai vagyunk, a szokásos tagdíjat kérik. 

Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 

egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

164/2016.(XI. 3.) határozata 

Jászok Földje Turisztika Egyesület tagdíjáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jászok Földje Turisztikai 

Egyesület részére 2016. évi tagdíját az alábbiak szerint:  

 

 2016. évben csak a félév tagdíj fizetendő. 

A település lakosságszáma alapján: 5,- Ft/lakos = 1.020,- Ft. 

A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges: 69501119 - 11021584 

 

Felelős:  Tari András polgármester 
 

 

A határozatról:  

 

1.) Tari András polgármester  

2.) Márkus Erika jegyző 

3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja 

4.) Jászok Földjén Turisztikai Egyesület  

- értesülnek. 

 

 

Mihályi Zoltán: Az utóbbi időben megsokasodó lopásokkal szemben egy kamerarendszer 

felszerelése vált szükségessé válna a településen. A lakosoknak, de elsősorban a 

nyugdíjasoknak, hogy írjanak fel minden olyan rendszámot amit gyanúsnak, idegennek 

tartanak. Figyeljenek oda az emberek jobban egymásra, a szomszédokra. 

Tari András: Csak önerőből tudjuk megoldani. 

Kálmán Miklós: Sajnos, mert a pályázataink nem nyertek.  

Tari András: Kérek árajánlatot a Nettel Trade Kft-től, A négy út felé kellene egy-egy kamera, 

hogy legyen némi elrettentő hatása. Kilenc kamerát terveztek legutóbb a pályázatunkhoz, 

rendszámfelismerőt, és területi kamerákat. 8-9 millió forintos beruházás lett volna. Fizetni 

kell az ÉMÁSZ felé, hogy az oszlopokon elhelyezhetjük,  



Márkus Erika: A rendszámfelismerős kamerák árai úgy ötszázezer forint körül kezdődnek. 

Egy oszlop engedélyezése az ÉMÁSZ-nál háromszázezer forint. Lehet saját oszlopra is 

helyezni a kamerát és vannak már napelemes rendszerű készülék is, ezzel együtt árban 

ugyanott van, és ez után nem kell bérleti díjat és áramszámlát fizetni. Kell egy központ is, 

amit a polgárőrség és a rendőrség lát majd.  

Mihályi Zoltán: Nem szükséges rendszámfelismerő kamera, vannak nagyon jó minőségű 

kamerák, amelyeknél látszik a rendszám is, mert ez így nagyon húzós összeg. 

Még egy másik kérdés: Az eladott telekkel kapcsolatban lehet tudni, hogy mit épít a 

tulajdonosa?  

Tari András: Egy 200 m2-es csarnokot, terménytárolót akar felépíteni a volt Tüzép épülete 

után, daráló nem lesz benne, mérleget szeretne. Ez szerepelt a tervben. Zajártalom nem lesz. 

Tari András: Egy másik dolog. A bolthelyiség áramhálózatára lett rákötve a reflektor és a 

külső világítás. Kértem, hogy kössék át az önkormányzatéra. Tudunk, róla, hogy ki akarja-e 

venni az érdeklődő személy a bolthelyiséget?  

Kökény Gizella: Sajnos, azóta sem érdeklődött, szerintem nem.  

Kálmán Miklós: A „fekvő rendőrrel” mi a helyzet?  

Mihályi Zoltán: Érdeklődtem, azt a választ kaptam, hogy a műanyag sebességlassítók nem 

felelnek meg a mezőgazdasági gépek általi terhelésének. A terhelés 30kg lehet mm2-ként. Ez 

mezőgazdasági gépek meghaladják ezt a súlyt, így repedhet, eltörhet. 

Kökény Gizella: Felkeresett a napokban maghalt néninek a lánya és kérte, a falugondnoki 

busz szállítási szolgáltatását a temetéshez. Mondtam, hogy a vizsgám ezen a napon lesz, nem 

tudom vállalni. A másik, a mozgássérült egyesületnek lesz Szolnokon összejövetele, oda 

szeretnék kérni a kisbuszt támogatásként. Minden évben adott önkormányzatunk támogatást 

az egyesületnek, ezt most ilyen formában szeretnék kérni. A harmadik, hogy beszéltük már a 

80 évesek, és e fölött az 5 évenkénti jubilálók felköszöntését, hogy 3-5 ezer forint értékben 

egy kis ajándékkal kedveskedjünk nekik, csak egy jelképes csomagot. Erről még nem 

döntöttünk.  

Tari András: Aki egyetért a mozgássérült egyesület támogatásának természetben történő 

nyújtásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 

egyhangúan elfogadtuk. Aki egyetért a nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenöt stb 

évesek jelképes születésnapi megemlékezéséről kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

165/2016.(XI. 3.) határozata 

A Jászapáti Mozgássérült Egyesület Jásziványi Csoportjának természetben történő 

támogatásáról 
 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évre természetbeni támogatást 

nyújt a Jászapáti Mozgássérült Egyesület Jásziványi Csoportja részére, a Falugondnoki 

gépjármű egyszeri alkalommal történő igénybevételére. 

 

A határozatról: 

1.) Kökény Gizella a Jászapáti Mozgássérült Egyesület Jásziványi Csoportjának megbízottja 

helyben 

2.) Tari András polgármester helyben 

3.) Márkus Erika jegyző helyben 

4.) Jászivány Község Önkormányzatának házipénztára 

 



 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

166/2016.(XI. 3.) határozata 

80, 85, 90, 95, 100 évesek születésnapi megemlékezéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete évente köszönti születésnapján a 80, 

85, 90, 95, 100 éves lakosait a településen. A köszöntések költségeit 5000 Ft/fő összegben 

állapítja meg.  

A köszöntés előkészítésével a Képviselőtestület megbízza Kökény Gizella falugondnokot. 

 

A határozatról: 

1) Kökény Gizella falugondnok 

2) Tari András polgármester 

3) Márkus Erika jegyző 

4.)Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltségének 

házipénztára 

- értesülnek 

 

 

Szabadosi Katalin: A Fecskeház felújítása hogyan áll? Azt beszéltük, hogy a villamos 

vezetékeket cseréltetjük, nekem azt mondta a szerelőmester, hogy az idén már nem tudják 

megcsinálni. A másik kérdésem, mi lesz a gázzal. Szeretnénk használni, mert nehezen 

száradnak a most már a nyers termékek. Még egy kérdés: Virágot vehetnénk-e a kopjafához?  

Tari András: Ezeknek utánajárok.  

Kálmán Miklós: Az urnafal tervezése hol tart?  

Tari András: Készen van a tervezet, be lett nyújtva z építési engedély iránti kérelem. 

Kökény Gizella: A Turul vendégházba jó lenne páraelszívó és kellenének még tányérok. 

Mihályi Zoltán: Az épületnek a rövid történetét be lehetne mutatni, hogy mi is volt az 

valamikor. Óvodás, iskolás képeket kellene összeszedni. 

Szabadosi Katalin: Segítség kellene. Betlehemet szeretnénk készíteni, amit a fazekas ház 

nagykapujához tennénk. Élő állatok is lehetnének, ott vannak a birkák. Lehetne adventi 

koszorú, erre a három-négy hétvégére gyertyagyújtást és hozzá kapcsolódóan programokat 

szervezni. Egyik vasárnap felléphetne a népdalkör, a következő hétvégén a gyerekek 

szerepelhetnének, a harmadikon süthetnénk valamit a kemencében, zenét hallgatunk, forralt 

bort kínálunk. Egy kicsit ki is kellene világítani, feldíszíteni a falut. Buszmegállóhoz, 

művelődési házhoz, Turul vendégházhoz, a fazekas házhoz fényfüzéreket lehetne tenni. 

Tari András: Felkérem akkor Szabadosi Katalint, hogy a települést Karácsonyra szépítse meg. 

Javaslom, hogy a feladat elvégzését százezer forint összegben támogassuk. Van-e más 

javaslat? Amennyiben elfogadja a képviselőtestület, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

167/2016.(XI. 3.) határozata 

Karácsonyi falu kialakítására 

 

- 1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. év adventi időszakára 

100 ezer forint összegű támogatást nyújt a település karácsonyi dekorációjához, és 

adventi programok szervezéséhez.  

 




