




Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

….../2017. (…...) határozat tervezete 

Ádám Mihályné munkaviszony létesítésére 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy Ádám Mihályné 

Jászivány út szám alatti lakost a Jászivány Községi Önkormányzatnál a  Mt. szerint 

foglalkoztatja takarító munkakörben 2017.04.01. naptól kezdődően határozatlan időre. 

Megbízza a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az alkalmazási okiratot 

készítse el. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Ádám Mihályné 

3./ Pénzügyi csoport 

- értesül/ 

 

 





Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2017. (…...) határozat tervezete 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat 

benyújtásáról 

 

Jászivány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c.) 

pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot 

nyújt be belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

A beruházás bekerülési költsége: 1 993 392 Ft. 

Saját erő összege: 498 348Ft. 

Támogatás összege: 1 495 044Ft. 

 

A pályázathoz szükséges önerőt 498 348Ft-ot azaz négyszázkilencvennyolcezer-

háromszáznegyvennyolcforintot, Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. évi 

költségvetéséről szóló2/2017. (II.23.) rendeletében biztosítja.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, nyertes 

pályázat esetén a Támogatási Szerződést írja alá. 

 

A határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 



Jászivány Község Önkormányzata képviselőtestületének 

 

7 /2017. ( IV. 28.) önkormányzati 

 

rendelet tervezete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. 

§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Jászivány község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra. 

 

Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

Jászivány község Önkormányzata a háziorvosi alapellátást Jászapáti Városi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás alapján látja el a Jászapáti Városi Önkormányzat 1. sz. vegyes 

háziorvosi körzet. Székhely: 5136 Jászszentandrás Kossuth L. út 127.szám. 

 

3.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében 

látja el.  

 

4.§ 

 

Jászivány község Önkormányzata a védőnői alapellátást Jászapáti Városi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás alapján látja el a Jászapáti Városi Önkormányzat 3. sz. védőnői 

körzet. Székhely: 5130 Jászapáti István király út 17. szám. 

 

5.§ 

 

Jászivány község Önkormányzata a fogorvosi alapellátást Jászapáti Városi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás alapján látja el  a  Jászapáti Városi Önkormányzat 1. és 2. számú 

fogorvosi körzet. Székhely: 5130 Jászapáti Petőfi S. út 4-6. szám. 

 

 

 



Záró rendelkezések 

6.§ 

(1) Hatályát veszti  az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4 /2017.  

(  II.23.) önkormányzati rendelet. 

 

 (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

 

Kelt: Jászivány Önkormányzata képviselő-testületének 2017.április 26-i ülésén. 

 

 

 

 

 

 

Tari András     Márkus Erika 

     polgármester     jegyző 
 
















