
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. április 26-án 15.00 órai kezdettel 

megtartott soron következő ülésén. 

 

 

Ülés helye: Jászivány, Fő út 4. /Jászivány Község Önkormányzata/ 

 

 

Jelen vannak: Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Kálmán Miklós  képviselő 

Kökény Gizella  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Mihályi Zoltán: Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Külön köszöntöm Dr. Tóth 

Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos urat és Hamar Gábor rendőr alezredes urat a Jászapáti 

rendőrőrsről. Tari András polgármester úr távollétében én vezetem az ülést. Megállapítom, hogy a testület 1 

fő hiányában is – jelen van 4 önkormányzati képviselő- határozatképes. 

 

Javaslatot teszek az ülés napirendjére a meghívóval megegyezően, az alábbiak szerint: 

 

1. Beszámoló Jászivány község közbiztonsági helyzetéről /Írásban/ 

Előadó: Jászapáti Rendőrőrs Örsparancsnoka 

 

2. Beszámoló a Jászivány Fejlesztési Kft. 2016. évi munkájáról, eredményéről, 2017. évi terveiről 

/Írásban/ 

Előadó: Ügyvezető 

 

3. Beszámoló a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, az Önkormányzat belső ellenőrzési 

tevékenységéről, illetve javaslat tétel a pénzmaradvány felosztására /Írásban/ 

Előadó: Tari András polgármester távollétében Mihályi Zoltán 

 

4. Előterjesztés az energia-megtakarítási intézkedési terv elfogadására /Írásban/ 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

5. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Tari András polgármester távollétében Mihályi Zoltán 

 

6. Előzetes tájékoztatás a készülő településképi arculatkönyvről, településképi rendeletről és 

településképi eszközökről 

Előadó: Tari András polgármester távollétében Mihályi Zoltán 

 

 

Mihályi Zoltán: Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 

képviselőtestület a napirendi pontokat 4 „igen” szavazattal egyhangúan megtárgyalásra elfogadja és az 

alábbi határozatot hozza:  



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

67/2017. (IV. 26.) határozata 

Az ülés napirendi pontjainak elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 

megtárgyalásra elfogadja. 

 

A határozatról: 

1.) Mihályi Zoltán alpolgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

Mihályi Zoltán: A napirendek tárgyalása előtt felteszem a kérdést, hogy valakinek van-e interpellációs 

kérdése? Nincs. Ezek szerint megkezdhetjük a napirendek tárgyalását. 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1./ napirendi pont: Beszámoló Jászivány község közbiztonsági helyzetéről 

 

Mihályi Zoltán: Fölkérném Hamar Gábor rendőr alezredes urat, hogy amennyiben szeretné kiegészíteni az 

előterjesztést, azt most tegye meg. 

 

Hamar Gábor: A rendőrségi törvény szabályozza, hogy hogyan, miként történik a beszámoló. A 

kapitányság vezetője az, aki jogosult a beszámolót megtenni. Ő jelölhet ki engem az előterjesztés 

kiegészítésére. Köszönöm a felkérést, de nálunk ez a hierarchia nagyon fontos. 

 

Dr. Tóth Péter: Ha megengedik, akkor átvenném a szót. Nagy örömmel köszöntöm Jászivány 

képviselőtestületét. Meg kell mondanom őszintén, hogy bizonyára az én hibámból, de sem a polgármester 

úrral, sem mással nem találkoztam még. Ezért akartam megragadni mindenképpen az alkalmat, hogy 

ideérkezzek és találkozzak Önökkel. A KMB ügyintézője a közbiztonsággal kapcsolatban nyugodt 

körülményekről számolt be nekem, illetve biztosított róla, hogy ezt Önök is így látják. Meg kell mondanom 

őszintén, hogy azért ez a jó pár bűncselekmény, ami az elmúlt évben az ENYÜF statisztikában jelentkezett, 

kicsit bántó is, de ha azt nézzük, hogy a 2015. évhez képest még így is csökkent a bekövetkező 

bűncselekmények száma, azt gondolom, hogy megnyugtató is lehet egyben ez az adat. Szeretném felkérni 

Hamar Gábor urat, hogy foglalja össze a beszámolóban leginkább figyelemre méltóbb tényeket. Főképp 

azért szeretném felkérni őt, hiszen az Önök problémáit, illetve a területnek a problémáit Ő ismeri 

mélységében. Ha megengednék, akkor most visszaadnám a szót. Kérem, hogy tegye meg a kiegészítését. 

 

Hamar Gábor: Kérek engedélyt Kapitány Úr a 2016. évről szóló beszámoló megtételére. A 2016-os évre 

jellemző volt egy olyan bűncselekményi irány, amely más település felől érkezett ide. Ez részben Jásziványt 

érintette, nagyobb részben pedig Jászszentandrást. Heves felől történt ez a vagyon elleni bűncselekmény, 

amely itt minimális számban fordult elő, a település közbiztonsága szempontjából az itt lakók számára 

azonban már ez is fájó érzést okozott. Osztályvezetői szinten egyeztetést tartottunk, amely által beindultak 

az együtt gondolkozó, együtt működő szolgálatok Heves városával, és ezt az úgymond sorozat 

bűncselekményt sikerült megállítanunk, illetve ebben az ügyben sikerült felderítést is hoznunk. A település 

nagy problémája a polgárőrség hiánya volt, mely most megalakult, bár a működését még nem kezdte meg. 

Nagyon fontos számunkra, hogy egy működőképes polgárőrség újra el tudjon indulni. A település 

közbiztonságát nézve a falunapi programok szoktak lenni, amelyek nagyobb létszámot vonzanak. Erre 

mindig próbálunk kiemelt figyelemmel lenni. Itt szoktuk megmutatni a kerékpáros rendőreinket, akik ilyen 

kis településen könnyebben tudnak intézkedést kezdeményezni. A jövőben is szeretnénk ezt fenntartani. 

Közlekedésbiztonság szempontjából nagyon jó a helyzet. Kisebb gondok szoktak lenni, ittas vezetésre már 

jöttek elő információk, hogy történtek ugyan, amiben intézkedtek is a kollégák, de a közlekedési balesetek 

száma statisztikai adatok alapján nem mutathatóak ki. A bűnmegelőzési tevékenységünk is a település 



vonatkozásában jelen van. Ha belépünk az önkormányzat ajtaján, láthatunk egy rendőr alakot, amelyen 

szórólapok, felvilágosító anyagok vannak elhelyezve. Ezen kívül még a körzeti megbízott is szokott kisebb 

csoportokat összefogva előadásokat tartani, illetve plakátokkal is szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy 

melyek azok a megelőzési területek, amelyek adott esetben még jobban csökkenthetik a regisztrált 

bűncselekmények számát. A jászság egy olyan területén vagyunk, ahol az itt élők a kapukat nyitva hagyják, 

a kerékpárokat a házak előtt hagyják éjszaka letámasztva. Jó eső érzés, hogy az embereknek van egy 

ilyenfajta biztonságérzetük, azonban ez egy nagyon szép táptalajt tud adni a bűnözőknek. Egy héten több 

alkalommal is járőrözünk ezen a településen. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolgokat összefoglaltam, 

ha esetleg lenne kérdésük, akkor szívesen válaszolok rá. 

 

Mihályi Zoltán: Nincs kérdés. A polgárőr egyesülettel kapcsolatban szeretnék annyi megjegyzést tenni, 

hogy 2017. március 18. nappal megalakultunk. 2017. április12. napon adtam be a szükséges papírokat és 

már csak annyi a teendők, hogy várjuk, hogy megkezdhessük működésünket. Egymás munkáját segítve, 

illetve a falunapon való részvételünkkel mi is hozzá tudunk akkor majd tenni a közbiztonság fenntartásához. 

Ha pedig esetleg autóra is tudnánk pályázni, akkor Heves felé is tudnánk járőrözni. 

 

Dr. Tóth Péter: Egy nagyon rövid hozzászólást szeretnék még megejteni. A polgárőrség megalakulásának 

nagyon örülök, illetve a rendőrség is üdvözli köreiben e szervezetet. Ez egy kis falu, a források zárosak, de 

én úgy gondolom, hogy a legjobb befektetés napjainkban a közbiztonság, így a kamerák telepítését tartanám 

a legcélszerűbbnek. Olyan kamerarendszerre gondolok, amellyel esetlegesen az éjszakai mozgást 

megfelelően lehet rögzíteni. Meggyőződésem, hogy az az egy-két alkalom, amikor ezt fel tudnánk használni, 

megakadályozná az olyan rosszindulatú és bűnelkövetésre készülő embereket, akik máshonnan a községbe 

érkeznek. El kell mondanom, hogy az elmúlt évhez képest majdnem a felére tudtuk csökkenteni a 

kiérkezésünk idejét, tehát a bejelentéstől az intézkedés megkezdéséig tartó időintervallumot, és ha ezt így 

sikerülne tartanunk, akkor bízhatnak benne, hogy minden egyes alkalommal időben ideérnek az intézkedésre 

kész rendőrök. Köszönöm szépen, és kérem támogatásukat az elkövetkezendő években a közbiztonságnak a 

fenntartásához. 

 

Mihályi Zoltán: Mi is köszönjük a rendőri jelenlétet a faluban. A beszámolóhoz van-e még hozzászólás, 

javaslat? Nincs. Megkérem a képviselőtestületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a beszámoló 

elfogadásáról. 

 

A képviselőtestület a beszámolót a Jászivány község közbiztonsági helyzetéről 4 „igen” szavazattal, 

egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

68/2017. (IV. 26.) határozata 

Jászivány község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzata a Jászivány község közbiztonsági helyzetéről tett beszámolót a 

jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Hamar Gábor rendőr alezredes  

-értesül 

 

 

2./ napirendi pont: Beszámoló a Jászivány Fejlesztési Kft. 2016. évi munkájáról, eredményéről, 2017. évi 

terveiről 

 

Mihályi Zoltán: Felkérem Mihályiné Balla Zseraldinát, aki Jászivány Fejlesztési Kft. ügyvezetőjének 

megbízásából van jelen, hogy tartsa meg nekünk a beszámolóját. 

 



Mihályiné Balla Zseraldina: Az előterjesztés írásban mellékelve lett, a könyvelőtől kértem írásos 

beszámolót. Tudomásunkra hozta, hogy a bolt végett, ami már nem üzemel még mindig veszteségesen 

állunk, viszont önmagában a Kft. már nyereséget prezentált. 

Mihályi Zoltán: Úgy látom, hogy van egy javaslat a bérleti díj és a terembérlet díjának megemeléséről. 

Ezzel kapcsolatban is szeretnénk tájékoztatást kapni. 

 

Mihályiné Balla Zseraldina: A gázszámla összege megemelkedett az előző évhez képest, többek között 

ezért is szerettem volna felvetni ennek a lehetőségét. A kondi terem és a vendégház fűtése is hozzánk 

tartozik. Idén télen többen vették igénybe a kondi termet is, illetve többen kértek nálunk elszállásolást is. 

 

Mihályi Zoltán: Ezzel egyidejűleg úgy gondolom, hogy a művelődési ház terembérleti díját is meg kellene 

emelni. 

 

Kökény Gizella: 10.000 Ft-ot ideális összegnek gondolnék rá. 

 

Mihályiné Balla Zseraldina: Szoktak lenni vendégeink viszonylag szép számban és már előjegyzések is 

vannak. 

 

Mihályi Zoltán: Úgy gondolom, hogy a döntéshozatallal meg kellene várnunk polgármester urat. 

 

Kökény Gizella: Ezzel egyetértek. A következő testületi ülésen vitassuk meg. 

 

Mihályi Zoltán: A beszámolóval kapcsolatban van valakinek további javaslata, esetleg hozzáfűzni valója? 

Amennyiben nincs, kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról 

kézfelnyújtással. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan, 4 „igen” szavazattal a Jászivány Fejlesztési Kft. 2016. 

évi munkájáról, eredményéről, 2017. évi terveiről tett beszámolóját elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

69/2017. (IV. 26.) határozata 

Jászivány Fejlesztési Kft. 2016. évi munkájáról, eredményéről, 2017. évi terveiről tett beszámoló 

elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Jászivány Fejlesztési Kft. 2016. évi munkájáról, 

eredményéről, 2017. évi terveiről tett beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Mihályi Zoltán ügyvezető 

-értesül 

 

 

3./ napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, az Önkormányzat belső 

ellenőrzési tevékenységéről, illetve javaslat tétel a pénzmaradvány felosztására 

 

Mihályi Zoltán: Az előadó én lennék, viszont szeretném a szót átadni Márkus Erika, jegyző asszonynak, ha 

lehetséges. 

 

Márkus Erika: A belső ellenőrzési terv kötelező, hogy a beszámolóhoz hozzá legyen csatolva. Jásziványnál 

nem volt semmilyen probléma, amit az ellenőrzés alatt meg lehetett volna állapítani, tehát belső ellenőrzés 

alapján minden rendben van. A beszámolóban szereplő pénzmaradványt célszerű tartalékba helyezni. ez a 

13.000.000 Ft, előre nem lehet tudni, hogy esetlegesen milyen pályázati önerőkre lesz szükség, illetve 

címkézetten hova lesz még rá szükség. A beszámoló többi része a tavalyi év összefoglalója. Az 



államháztartási törvény feketén-fehéren megmondja, hogy a zárszámadási rendeletnek mit kell tartalmaznia, 

milyen mellékleteknek kell mellette lennie és hogyan kell az egészet összeállítani. Ez egyértelműen az 

államháztartási törvény és annak a végrehajtási rendelete alapján van összerakva. Látható, hogy úgy zártuk 

le az évet, hogy elég sok pénzünk maradt, bár ezt már a költségvetéskor is láthattuk. Végigvezettük, hogy 

mire, milyen feladatellátásra mennyi pénzbevételünk keletkezett, illetve hogyan gazdálkodtatok belőle. Azt 

hiszem, ez megint egy jó évzárás volt. Április 30-ig kötelezően el kell fogadniuk az önkormányzatoknak az 

előző év zárszámadását. A Magyar Államkincstár felé pedig jelentéstételi kötelezettségünk van. Szeretném 

felhívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzati hivatal és a Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

előterjesztése is mellette van. A táblázatok tartalmazzák mind a két részre vonatkozó adatokat. 

 

Mihályi Zoltán: Van valakinek további javaslata, esetleg véleménye? Nincs. Kérem a képviselőtestületet, 

hogy szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról kézfelnyújtással. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan, 4 „igen” szavazattal elfogadja a rendeletet. 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

6/2017. ( V. 9.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 

2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

101 668 e Ft bevétellel 

  76 268 e Ft kiadással 

  25 400 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 2016. 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 17. 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 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 

gondoskodni köteles. 

 

(6) Az önkormányzat és intézmények 2016.évi pénzeszköz változását a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. §  

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet szerinti 

vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 274 723  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 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

7. § 

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

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 

 

2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló  

3 /2016.(V.09.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

 

Kelt: Jázivány  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.április 26-i ülésén. 

 

 

 

 

 

Tari András sk.        Márkus Erika sk. 

    polgármester         jegyző 

 

 

Mihályi Zoltán: Felteszem a kérdést, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló előterjesztéséhez? Nincs. Arra kérem a 

képviselőtestületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan a képviselőtestület elfogadja az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

  



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

70/2017. (IV. 26.) határozata 

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetési zárszámadását  

bevétel: 49.638 e Ft 

kiadás: 48.773 e Ft 

maradvány:      865 e Ft 

összeggel elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

3./ Márkus Erika jegyző 

-értesül 

 

Mihályi Zoltán: Felteszem a kérdést, hogy szeretne-e valaki hozzászólni Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési tervezetének előterjesztéséhez? Nem. 

Arra kérem a képviselőtestületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan a képviselőtestület elfogadja az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

71/2017. (IV. 26.) határozata 

Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési 

zárszámadásról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 

Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési zárszámadását: 

bevétel: 51.539 e Ft 

kiadás:  51.528 e Ft 

maradvány:        12 e Ft 

összeggel elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

3./ Szabó László társulási tanács elnöke 

-értesül 

 

 

4./ napirendi pont: Előterjesztés az energia-megtakarítási intézkedési terv elfogadására 

 

Mihályi Zoltán: Felkérem Márkus Erikát, amennyiben szeretné kiegészíteni az energia-megtakarítási 

intézkedési terv előterjesztését kiegészíteni, akkor ezt most tegye meg. 

 

Márkus Erika: Egy-két dolgot szeretnék kiemelni az előterjesztésből. Az önkormányzatnak új feladatainak 

körébe tartozik, hogy energia-megtakarítási intézkedési tervet készítsen minden olyan intézményre, ami 

kötelező feladatellátást biztosít. Jásziványon az önkormányzat épülete  és a művelődési ház tartozik ezeknek 

a körébe. A tervnek az elkészítési határideje március 31. volt. Jászivány településén azzal kellett kezdeni a 

feladat elvégzését, hogy az energetikai tanúsítványát, illetve a terv dokumentációját kellett elkészíttetni a 

művelődési háznak, hiszen csak az önkormányzat épülete rendelkezett ilyen alapdokumentációval. A 

művelődési ház energetikai-megtakarítás szempontjából rendben van, viszont az önkormányzatnál teljes 



körű korszerűsítésre lenne szükség, mint például szigetelni kell, illetve kicserélni a nyílászárókat. A végső 

cél afelé tendálódik, hogy legyen teljes korszerűsítés, esetlegesen födémszigetelés, tetőcsere, sőt akár 

valamilyen megoldást lehetne keresni a takarékosabb fűtési rendszer kialakítására is, akár napelem 

felszerelésével. Úgy gondolom, hogy ami most nem megvalósítható a terveink közül, azokat pályázatok 

segítségével tudjuk a későbbiekben kivitelezni. 

 

Mihályi Zoltán:  Kérdés, vélemény? Aki elfogadja az energia-megtakarítási intézkedési terv előterjesztését 

kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület az intézkedési tervet 4 „igen” 

szavazattal, egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

72/2017. (IV. 26.) határozata 

Az energia-megtakarítási intézkedési tervről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete az energia-megtakarítási intézkedési terveket a 

jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2 / Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

-értesül 

 

 

5./ napirendi pont: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

Mihályi Zoltán: A Medicopter Alapítvány támogatásáról kell döntenünk. Támogatjuk idén őket? Ha igen, 

akkor milyen összeggel? Polgármester úrral úgy beszéltük, hogy idén 30.000 Ft-tal támogathatnánk őket. Ez 

így mindenkinek megfelel, vagy valakinek van más javaslata esetleg? 

 

Kökény Gizella: Legyen 30.000 Ft, szerintem ez megfelelő összeg. 

 

Mihályi Zoltán: Ha nincs más javaslat, akkor szavazzunk arról, hogy a Medicopter Alapítványnak a 2017. 

évben a támogatásként felajánlott összeg 30.000 Ft legyen.  

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan a képviselőtestület elfogadja a 30.000 Ft-ot 

támogatási összegnek a Medicopter Alapítvány számára és az alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

73/2017. (IV. 26.) határozata 

A Medicopter Alapítvány támogatására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete elhatározza, hogy a Medicopter Alapítvány részére 

a 2017. évben 30.000 Ft támogatást biztosít. 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Medicopter Alapítvány 

3./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

-értesül 

 

Mihályi Zoltán: A képviselőtestület előzetesen  egyeztetett Ádám Mihályné foglalkoztatásáról. Kérdezem, 

hogy valakinek van-e véleménye a foglalkoztatással kapcsolatosan, illetve javaslata? Nincs. Szeretném kérni 

a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzunk Ádám Mihályné takarítóként történő alkalmazásával 

kapcsolatban.  

Megállapítom, hogy  4 „igen” szavazattal, egyhangúan a képviselőtestület elfogadja és az alábbi határozatot 

hozza: 



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

74/2017. (IV. 26.) határozata 

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./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

- értesül 

 

Mihályi Zoltán:  A Start program keretében beállított erőgépnél polgármester úr egy jobb, erősebb gépet 

javasol megvásárlásra, amely azonban kicsit többe kerül annál az összegnél, mint amennyi a pályázatba be 

van állítva A traktor különbözet kifizetéséről határoznunk kell, amely 127.000 Ft összegű, továbbá a 

szállítási költség. 

 

Kálmán Miklós: A szállítási költség gondolatom szerint 100.000 Ft lehet. 

 

Szabadosi Katalin: És hol tart ez a folyamat? 

 

Kökény Gizella: Ha minden igaz, akkor a napokban fog megérkezni. 

 

Mihályi Zoltán: Valaki szeretne hozzáfűzni valamit? Ha nem, akkor szeretném kérni a képviselőtestület 

tagjait, hogy szavazzunk a traktor összegének kifizetéséről, vagyis a szállítási költséggel növelt összegről. 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan a képviselőtestület elfogadja a traktor pályázatba be 

nem állított költségeinek kifizetését és az alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

75/2017. (IV. 26.) határozata 

Traktor beszerzéshez önerő biztosítására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Start munkaprogram keretében 

beszerzésre kerülő traktor erőgép megvásárlásához 127.000.- Ft összeg önerőt és a szállítási díjat 2017. évi 

költségvetéséből biztosítja 

 

Határozatról: 

1./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

3./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jászszentandrás 

- értesül 

 

Mihályi Zoltán: A falu- és a családi nap pontos időpontjának meghatározása lenne a következő feladatunk. 

A családi nap megtartására 2017. május 27. lenne a legjobb időpont. A falunap pedig 2017. évben május 19. 

jó lenne-e? 

 

Kökény Gizella: A május 19. nap tökéletes. 

 

Mihályi Zoltán: Ki legyen Bánfalvi Ferenc helyére felvéve közalkalmazotti jogviszonyba? 2017. május 10-

én előnyugdíjba megy és helyette mást kell keresnünk. 

 

Mihályi Zoltán: Pályázatot nyújtottunk be a járda felújításával kapcsolatban. Erre kb. 2.000.000 Ft összeget 

szánunk, ha ez mindenkinek megfelel így. A pályázatból mintegy 1.500.000 Ft összeget kapnánk, önerőből 



pedig 498.348. Ft összeget fizetnénk mi. Ezzel kapcsolatban van valakinek javaslata, esetleg véleménye? 

Nincs. Arra kérem a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai a határozati javaslatot egyhangúan, 4 „igen” szavazattal 

elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

76/2017. (IV. 26.) határozata 

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:      498 348 Ft.  

Támogatás összege:   1 495 044 Ft. 

 

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./ Mihályi Zoltán alpolgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

Márkus Erika: A tegnapi nap folyamán kaptunk levelet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A 

Dékány Márta tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a finanszírozást és az egészségügyi ellátást minden 

területen a Jászapáti önkormányzattal valamikor nagyon régen megkötött együttműködési megállapodás 

alapján látja el Jászivány, melynek dokumentumai nem állnak rendelkezésre. A háziorvosi ellátást Jászivány 

község területére a Dr. Völgyi és Társa Bt. látja el, a fogorvosi feladatokat Dr. Gyenei és Társa Bt. látja el, a 

védőnői feladatok Jászapáti 3. számú védőnői körzetén belül látják el. Tehát minden területen Jászivány 

Önkormányzata Jászapáti Önkormányzatának meghatározott körzeteivel együtt, megállapodás alapján 

biztosítja az alapellátást. Az orvosok nem szeretnének módosítani a jelenlegi finanszírozási szerződéseiken, 

Völgyi doktor úr körzetében változik a feladatellátás vegyes körzetre, amelyet Jászapáti Város 

Önkormányzata elfogadott. A fogorvos, védőnő és háziorvos körzetének megállapításával kapcsolatban kell, 

hogy az elfogadott rendeletünket módosítsuk. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében javasolom új számmal 

elfogadni a módosított rendeletet. 

 

Mihályi Zoltán: Van-e a rendelet-tervezettel vagy a megállapodással kapcsolatban kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el. 

Megállapítom, hogy a határozat javaslatot a képviselőtestület 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja és 

az alábbi határozatot hozza: 

  



Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77 /2017. (IV.26.) határozata 

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 

együttműködési megállapodása háziorvosi, fogorvosi és védőnői alapellátás biztosítására. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Mihályi Zoltán: Aki a rendelet-tervezettel egyetért kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy a rendelet-

tervezetet 4 „igen” szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Jászivány Község Önkormányzata képviselőtestületének 

 

7 /2017. ( IV. 28.) önkormányzati 

 

r e n d e l e t e  

 

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. 

 




