
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. augusztus30-án 15.00 órai 

kezdettel megtartott soron következő ülésén. 

 

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

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Kálmán Miklós  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

Kökény Gizella  képviselő 

 

   Márkus Erika    jegyző 

 

Tari András: Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a 

megválasztott 5 tagból 3 testületi tag jelen van, később csatlakozni fog hozzánk még egy képviselő 

tagunk, de a testület 2 fő hiányában is határozatképes. 

 

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

1. Beszámoló a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás intézménye, a Gyermekvilág Óvoda 2016. évi munkájáról, a társulás 

tapasztalatairól, a 2017/2018 tanév előkészületeiről, elképzeléseiről, indításáról. 

Előadó:Holló Anikó intézményvezető 

Előterjesztés írásban mellékelve 
 

2. Előterjesztés a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előadó: Tari András polgármester 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Tari András polgármester 

Előterjesztés írásban mellékelve 
 

4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének I. félévi 

végrehajtásáról 

Javaslat az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének módosítására 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

Előterjesztés írásban mellékelve 
 

5. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról 

Előadó: Nagy Miklós egyesület vezetője 

Előterjesztés írásban mellékelve 
 

6. Beszámoló a falugondnoki szolgálat működéséről 
Előadó: Kökény Gizella falugondnok 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

7. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Tari András polgármester 



Tari András:Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 

hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat 3 „igen” szavazattal egyhangúan megtárgyalásra 

elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

107/2017. (VIII.30.) határozata 

Az ülés napirendi pontjainak elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 

megtárgyalásra elfogadja. 

 

A határozatról: 

1.) Tari Andráspolgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

Tari András: 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 a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás intézménye, a Gyermekvilág Óvoda 2016. évi munkájáról, a társulás tapasztalatairól, a 

2017/2018 tanév előkészületeiről, elképzeléseiről, indításáról 

 

Tari András:Az első napirendi pont előadója Holló Anikó, a Gyermekvilág Óvoda 

intézményvezetője, aki sajnos nem tudott eljönni a testületi ülésre. Kérdezem a testületi tagokat, 

hogy mindenki megkapta-e időben és sikerült-e átolvasnia a beszámolót? Van valakinek hozzáfűzni 

valója? Amennyiben nincs, kérem a tisztelt testületi tagokat, hogy szavazzunk a beszámoló 

elfogadásáról. 

 

A képviselőtestület a beszámolót 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

108/2017. (VIII.30.) határozata 

A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás intézménye, a 

Gyermekvilág Óvoda 2016. évi munkájáról, a társulás tapasztalatairól, a 2017/2018 tanév 

előkészületeiről, elképzeléseiről, indításáról 

 

Jászivány Község Önkormányzata a Gyermekvilág Óvoda2016. évi munkájáról, a társulás 

tapasztalatairól, a 2017/2018 tanév előkészületeiről, elképzeléseiről, indításáról tett beszámolóját a 

jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Holló Anikó Gyermekvilág Óvoda vezetője 

-értesül 



2./ napirendi pont: Előterjesztés a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Tari András: A közterületeink most lettek rendbe téve, járdák lettek felújítva, illetve padkák 

feltöltve. A közút állagának megóvása érdekében és a közbiztonság védelmének szempontjából úgy 

gondolom, hogy szükséges lenne leszabályozni a közterület használatának a rendjét. A rendelet 

megszegője közösség elleni magatartást követ el, ezért úgy gondolom, hogy őket bírsággal kellene 

büntetnünk. 

 

Szabadosi Katalin: Ezt nagyon jó ötletnek tartom. Ezzel a szabályozással sokat javíthatnánk a 

közösségi együttélésen is. 

 

Kálmán Miklós: Meg kell óvnunk a közutak állagát és a lakosok biztonságát és ehhez szükségünk 

van a rendeletek módosítására. Egyetértek a bírságolással. 

 

Tari András: Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatosan, illetve véleménye? Abban az esetben, 

ha nincs, akkor kérem a testületi tagokat, hogy szavazzunk a közterület-használat rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a rendelet tervezetet a közterület-

használat rendjéről és az alábbi rendeletet hozzuk: 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

12/2017. /IX.12./ 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A közterület-használat rendjéről. 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített környezet átalakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében valamint a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) E rendelet hatálya Jászivány község közigazgatási területére terjed ki: 
 

a) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területre. 

b) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett belterületi földrészletekre. 

 

Ilyenek: utcák, terek, gyalogjárdák, parkok, utakhoz, járdákhoz kapcsolódó füvesített, parkosított, 

fásított zöldterületek. 

 

2. § 

A közterület-használati engedély 

 

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a polgármester engedélye szükséges. 



(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdetőberendezés, cégtábla elhelyezésére, 

b) Árusító és egyéb pavilon /pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány 

árusítására szolgáló bódé, pavilon/ elhelyezésére, 

c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára, 

e) közterületen végzett szolgáltatásokra, 

 

(3) Nem kell közterület-használati engedély: 

a) Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag /pl.: költözködés során bútorok és 

egyéb háztartási felszerelések feltéve, hogy a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést 

nem akadályozza./ 

b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb 

időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja. 

c) közmű- és egyéb vezetékek /elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb./ halasztást nem tűrő 

hibaelhárítása esetén. 

d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a 

gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja 

e) Az Önkormányzat Intézményeinek hirdetési célra felhasznált területre. 

 

(4) Nem engedélyezhető közterület- használat: 

a) a temetők ingatlan-nyilvántartásban rögzített telekhatárától számított 50 m-en belüli közterületen 

virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk forgalmazására 

b)sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális), valamint 

munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására 

c) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú – tehergépkocsi, mezőgazdasági vonatató,(nyerges 

vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – közterületen történő tárolására, 

d) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására 

e) műemléki szempontból védett területeken,parkolókban, a község parkjaiban. 

 

(5)A község főútvonalához tartozó közutak mentén engedély közrend, közúti biztonság és községi 

környezet védelme figyelembe vételével adható ki. 

 

(6) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény 

a) közparkban 

b) középületek falain 

c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon /pl. buszváró, pad/, kivéve 

villanyoszlop 

d) emlékműveken 

e) szobrokon. 

 

(7) A kampánytilalom ideje alatt tilos politikai agitációra utaló hirdetményt a szavazóhelyiség 

területén, épületén elhelyezni. A korábban elhelyezett hirdetményeket a kampánytilalom kezdetére el 

kell távolítani 

3. § 

Az engedélyező hatóság 

 

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz a rendelet 

4. paragrafusában előírtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe 



tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
 

(3) Közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. 
 

(4) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 

 

4. § 

Az engedély iránti kérelem 

 

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, személyi igazolványa számát, 

b) állandó lakóhely, székhely címét, 

c) közterület-használat célját, időtartamát, 

d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-ben/, az engedélyhez használt utca- 

berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus, stb./, 

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát. 

 

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, községrendezési 

tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági szabályokat. 

 

(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell írni: 

Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok, 

átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen történő 

helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás 

előtti feltakarítását. 

 

5. § 

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása 

 

(1) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére 

– kérelmére – máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 
 

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és 

módrahasználja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem 

tesz eleget. 
 

(3) A választási hirdetmény elhelyezője a választás befejezését követő 8 napon belül köteles a 

hirdetményt eltávolítani és az eredeti állapotot a saját költségén helyreállítani. 

 

(4) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást tanúsítani, 

hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a közerkölcsöt ne sértse. 

 

 

6. § 

A közterület-használati díj 

 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni a mellékletben meghatározott 

díjtáblázat szerint. 



 

(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény közterületre 

eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén hirdetési felületét kell 

számításba venni. 

 

(3) A közterület-használati díj beszedését az Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltsége végzi. 
 

(4) A polgármester a díj fizetése alól kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat a következő 

esetekben: a közterület használatában az engedélyest elháríthatatlan külső ok huzamosabb időn át 

akadályozza. 

 

7. § 

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása 

céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-

használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő- 

testületi hatásköröket az önkormányzat a polgármesterre ruházza át. 

 

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb 

parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára 

történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. 

 

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 

két hetet. 

 

(5) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező vállalja a 

következő feltételek teljesítését a hatósági szerződésben: 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 

tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról, 

e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 

 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

 

(7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg 

kell tagadni. 

 

(8) A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági 



szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(9) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a 

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes 

közterület- használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági 

szerződésétől eltérően 

szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki 

a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a 

közterületet. 

 

(10) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli természeti 

események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – a 

forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára. 

 

(11) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli 

körülmények megszűnését követően az esetleges kárelhárítás és helyreállítást követően újra 

biztosítani kell. 

 

(12) A filmforgatás célú közterület-használat díjaként az Mgtv. 3. mellékletben meghatározott 

díjtételeket kell alkalmazni. 

 

(13) Mentes a közterület-használati díj alól: 

 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, 

d) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 

e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

 

(14) A turisztikailag kiemelt közterületek a Fő út belterületi szakasza. 

 

8. § 

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 

A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli , vagy attól eltérő használata, továbbá nem 

engedélyezhető használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat 

megszüntetésére és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti 

állapotának helyreállítására. 

 

9. § 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: önkormányzati tulajdonban álló 

közterület filmforgatási célú használat rendjéről szóló 3/2017 . (II.23. )önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 



Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. augusztus 30-i ülésén. 

 

 

 

Tari András sk.       Márkus Erika sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

3./ napirendi pont: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tari András: Szükséges a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása is. Ezzel kapcsolatosan valakinek van-e bármilyen 

felmerülő kérdése, esetleg véleménye? Nincs. Kérem a testületi tagokat, hogy kézfelnyújtással 

szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a rendelet tervezetet a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és az alábbi rendeletet hozzuk: 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

13/2017. (IX.12.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 

 

Jászivány Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a 

magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartásként határoz meg. 

 

2. § 

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás 

elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján 

indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 



 

3. § 

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás 

elkövetőjével szemben - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén 

kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a Ket. vonatkozó rendelkezései mellett 

figyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi 

viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból 

megállapíthatóak. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 

– az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül -  a határozathoz 

mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Jászivány Község 

Önkormányzata 11745114-15412586 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 

II. fejezet 
Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások 

 
Jászivány Község Önkormányzat jelképeivel kapcsolatos cselekmények 

 

4. § 

   A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
Jászivány címerének és zászlójának létesítéséről és használati rendjéről szóló 10/2004 (VIII.10.) 
önkormányzati rendelet  4.§, 6.§(2) bekezdésében meghatározott engedély nélkül Jászivány címerét, 
zászlóját előállítja, használja vagy forgalomba hozza.  

 
A hulladékgazdálkodással, a települési köztisztaság rendjével kapcsolatoscselekmények 

 
5.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a   

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a települési köztisztaságról szóló 8/2014 (IX.8.) 

önkormányzati rendelet 

a) 15.§ (2), (4) -ben az ingatlantulajdonosnak a közterület és telek tisztántartására 

b) 16.§, 19.-20 §, 22.§-ban közterületek tisztántartásával összefüggő kötelezettségekre, egyéb 

tilalomra és kötelességre 

c) 18.§-ában a síkosság mentesítésre és hóeltakarításra 

d) 12.§ (1)-(3) - ben az ingatlanhasználó kötelezettségeire 

e) 21.§-ban a hulladék közúti szállítására 

vonatkozó rendelkezéseket megszegi. 
 
 
 

Az avar és kerti hulladék égetés rendje elleni cselekmények 
6. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti 

hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2015 ( IV.14..) önkormányzati rendelet 6.- 11.§ -

ban az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat megszegi. 

 

Házszámtábla elhelyezésének rendje elleni cselekmények 



7.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, aki 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 11/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet 

11.§ -ban foglalt, a házszámtábla beszerzésére, kihelyezésére,  szükség szerint cseréjére és pótlására 

vonatkozó szabályokat megszegi. 

 
Közterület használat rendjével kapcsolatos cselekmények 

8.§ 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
a közterület-használat rendjéről szóló 12/2017. ( IX.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

 a) közterületet engedély nélkül igénybe veszi, azt az engedélytől eltérő módon használja és e 
tevékenységével a rendelet 8. §-ban meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.  
 b) hirdetőtáblát, hirdető berendezést, hirdetményt engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen 
létesít. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

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

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a Közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2015.(X.13.) önkormányzati 

rendelet. 

 

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2017.augusztus 30 -i ülésén. 

 

 

 

Tari András      Márkus Erika   

          polgármester              jegyző 

 

 

4./ napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének I. 

félévi végrehajtásáról; javaslat az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének 

módosítására 

 

Tari András: Felkérem Márkus Erikát, hogyha szeretné, egészítse ki a tájékoztatót az önkormányzat 

és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról, illetve a 2017. pénzügyi 

tervének módosításáról.  

 

Márkus Erika: A tájékoztatóban részletesen le van írva az önkormányzat, a  közös önkormányzati 

hivatal és a társulás pénzügyi tervének a 2017. évi I. félévi végrehajtásai, illetve a módosítás. 

Jelentős negatív változás az általam már jelzett nagy összegű iparúzési adó visszafizetés lesz. 

 

Tari András: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a Jásziványért Közhasznú Egyesületnek 731 ezer 

Ft került átadásra? 

 



Márkus Erika:Ez testületi határozat alapján lett megállapítva. 3 tételből áll össze, összességében 

ennyi az összeg. 

 

Tari András: Van valakinek hozzáfűzni valója még esetleg? Abban az esetben, ha nincs, akkor 

kérem a képviselő tagokat, hogy kézfelnyújtással szavazzunk abeszámoló elfogadásában. Először a 

közös önkormányzat tájékoztatóját fogadjuk el. 

Megállapítom, hogy 3„igen” szavazattal, egyhangúan el lett fogadva a közös önkormányzat 

beszámolója és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

109/2017. (VIII.30.) határozata 

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítására tett előterjesztésről. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi terve módosítására tett előterjesztést 

 

55 648 ezer Ft bevétellel 

55 648 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya 

-értesül 

 

 

Tari András: Van valakinek hozzáfűzni valója még esetleg? Abban az esetben, ha nincs, akkor 

kérem a képviselő tagokat, hogy kézfelnyújtással szavazzunk az Óvoda Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás beszámolójának elfogadásában. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadtuk abeszámolót és az alábbi 

határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

110/2017. (VIII.30.) határozata 

A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

2017. évi költségvetésének módosítására tett előterjesztésről. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi pénzügyi terve módosítására tett 

előterjesztést 

 

53 200 ezer Ft bevétellel 

53 200 ezer Ft kiadással elfogadja. 
 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 



2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya 

-értesül 

 

 

Tari András: Kérem a testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk a rendelet módosításának 

elfogadásáról. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadtuk a pénzügyi tervezetet és az alábbi 

rendeletet hozzuk: 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

14/2017 /IX.14./ 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. (II.23) 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 2017.évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                          86 807             ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

 

 

– a felhalmozási célú bevételt                            39 804               ezer Ft-ban, 

– a felhalmozási célú kiadást 39 804               ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a beruházások összegét                            15 528              ezer Ft-ban, 

- a felújítások összegét                            21 500              ezer Ft-ban, 

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

- kölcsön 0              ezer Ft-ban, 

- felhalmozási célú céltartalék                               2 176              ezer Ft-ban 

 

- a működési célú bevételt 47 003              ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú kiadásokat   47 003              ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a személyi jellegű kiadásokat                             20 210              ezer Ft-ban, 

- a munkaadókat terhelő járulékokat                               3 112              ezer Ft-ban, 

- a dologi jellegű kiadásokat                             13 728              ezer Ft-ban, 

- a speciális célú támogatásokat                               4 912              ezer Ft-ban, 

- ellátottak juttatása                               1 642              ezer Ft-ban, 

- általános tartalék                               3 399              ezer Ft-ban, 



- céltartalék 0               ezer Ft-ban, 

  

– a költségvetési létszámkeretet 15              főben 

állapítja meg. 

2.§ 

A rendelet 11.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 3 399 ezer Ft általános, 2 176 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 2017. augusztus 30-i ülésén. 

 

 

Tari András sk.       Márkus Erika sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

5./ napirendi pont: Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról 

 

Tari András: Az előterjesztés írásban mellékelve. Mivel nincs itt senki az egyesület tagjai közül, így 

kérdést nem áll módunkban feltenni. Ha valakiben mégis merülne fel kérdés, akkor telefonon vagy e-

mailben kérdezhetünk. Vélemény, illetve kérdés van-e valakinek? 

 

Kálmán Miklós: Nekem volna egy javaslatom. Lehetne-e a tűzoltó kocsit piros rendszámra 

levizsgáztatni, mivel így sokkal költséghatékonyabb lenne mindenki számára. 

 

Tari András: Nagy Miklóstól, az egyesület vezetőjétől, ezzel kapcsolatban tájékoztatást fogunk 

kérni. Másnak van még esetleg valamilyen javaslata? Amennyiben nincs, kérem a testületi tagokat, 

hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 3„igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a beszámolót és az alábbi 

határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

111/2017. (VIII.30.) határozata 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról 

 

Jászivány Község Önkormányzata azÖnkéntes Tűzoltó Egyesület2016. évi munkájáról készített 

beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 



3./ Nagy Miklós egyesület vezetője 

-értesül 

 

 

6./ napirendi pont:Beszámoló a falugondnoki szolgálat működéséről 

 

Tari András:Kökény Gizella, településünk falugondnoka később érkezik meg a testületi ülésre, 

ezért ha valakinek kérdése merülne fel a beszámolóval kapcsolatban, később nyugodtan felteheti 

neki, illetve a javaslatát megteheti számára.  

 

Tari András: Kérdés, vélemény? Nincs. Ebben az esetben kérem a testületi tagokat, hogy 

szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 3„igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a falugondnok beszámolóját és az 

alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

112/2017. (VIII.30.) határozata 

A falugondnoki szolgálat működéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata afalugondnoki szolgálat működéséről készített beszámolót a 

jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Kökény Gizella falugondnok 

-értesül 

 

 

7./ napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

Tari András: Érkezett a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság részéről 

számunkra egy levél, amelyben értesítenek bennünket, hogy a Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés című felhívásra benyújtott, TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016 

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket elfogadták. Támogatói okiratot adtak ki, 

amelyben tájékoztatnak arról, hogy a belterületi utak, hidak felújítására 1.495.044 Ft összegű 

támogatást nyertünk, amelyből a vállalandó önerő minimális összege 498.348 Ft 

 

Márkus Erika:Fontos még azt megemlíteni, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 

2018. december 31. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi 

költségvetésbe. 

 

Kálmán Miklós: Még van időnk. 

 

Tari András: A Kossuth utca felülvizsgálatával kapcsolatban milyen tájékoztatást kaptunk a 

műszaki ellenőrtől, aki nálunk járt néhány nappal ezelőtt? 

 



Márkus Erika: Felhívott engem és az mondta, hogy műszaki szempontból az út helyreállításának 

megoldása lehet, ha az út aszfaltjából több kockát kivágunk és így javítjuk, de műszaki szempontból 

még rosszabb lesz, mert a vágások mentén sokkal hamarabb tönkremegy, a víz a vágások mentén 

beszivárog, megfagy és károsítja az utat. A legjobb választásnak azt találta, ha az út újraaszfaltozása 

nem jöhet szóba, akkor így maradjon. A kompenzációt a kárért meg kell beszélni. 

 

Tari András: A legjobb megoldás mindenképpen az lenne, ha az út kapna egy új aszfalt réteget. 

 

Kálmán Miklós: Egy 5 cm-es vastagságú réteg kellene rá. 

 

Tari András: Járdafelújításra 1.500.000 Ft-ot, a turizmus fejlesztésének keretén belül a skanzen 

kialakítására pedig 20.000.000 Ft-ot nyertünk. Kérdésem lenne, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan 

minden további teendő ellátását intézzem-e én magam? 

 

Kálmán Miklós: Támogatom az ötletet. 

 

Szabadosi Katalin: Szerintem rendben van, lehet így. 

 

Tari András:Mindenki szerint rendben van ez így? Amennyiben igen, kérem a testületi tagokat, 

hogy szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a felhatalmazást és az alábbi 

határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

113/2017. (VIII.30.) határozata 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

pályázatokkal kapcsolatosan a polgármester felhatalmazásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

JNSZ Megyei Településfejlesztési Operatív Program keretében 

- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016 

- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00033 

- TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00008 

benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan: 

 

1. Támogatási szerződések aláírására. 

2. Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekhez szükséges 

előkészítési feladatok ellátására, ehhez kapcsolódó dokumentumok 

aláírására (árajánlatkérők, jegyzőkönyvek stb.), támogatásból 

finanszírozott szerződések (tervezői, projektmenedzsment, 

közbeszerzési feladatok, műszaki ellenőr stb.) megkötésére. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

-értesül 

 



 

 

Tari András sk.    Márkus Erika sk. 

polgármester            jegyző 

 

 

Tari András: A TRV Zrt. hozzájárulásunkat kérte a Jászivány, vízműtelepen üzemelő SAER 

gyártmányú S-150C 6. típusú A098415 gyári számú búvárszivattyú felújításához. Az árajánlat is 

mellékelve van. Lenne ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem, hogy a vízellátás miért akadozik? 

 

Szabadosi Katalin: Főleg az esti órákban szokott a vízellátás teljesen megszűnni. 

 

Kálmán Miklós: Ez sokak számára okoz nagy gondot. 

 

Márkus Erika: A TRV Zrt.-nek írni kell egy levelet, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 

Tari András:Ki az, aki elfogadja a búvárszivattyú felújításához való hozzájárulásunkat? Kérem 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a hozzájáruláshoz való kérelmet és 

az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

114/2017. (VIII.30.) határozata 

Búvárszivattyú felújítására 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Jászivány, vízműtelepen 

üzemelő SAER gyártmányú S-150C 6. típusú A098415 gyári számú búvárszivattyú felújításához. 

 

2./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tájékoztatást kér a TRV Zrt. részéről az 

ivóvíz ellátás akadozásának problémájának okáról és megoldásáról. 

 

Felelős: Tari András polgármester 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ TRV Zrt., Szabó Péter osztályvezető 

-értesül 

 

 

Tari András: A NEFAG Zrt. javaslatot tett számunkra a szarvasgomba Jászivány helyi értéktárába 

történő felvételére. Ki az aki támogatja, hogy Jászivány helyi értéktárába felvételre kerüljön a 

szarvasgomba? 

 

Megállapítom, hogy 3 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a javaslatot és az alábbi határozatot 

hozzuk: 

 

 

 



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

115/2017. (VIII.30.) határozata 

Szarvasgomba felvételéről a helyi értéktárba 

 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, - mint a települési értéktár bizottság - a 

jászsági nyári szarvasgombát a helyi értéktárba felveszi.  

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ NEFAG Zrt., Dégi Zoltán vezérigazgató 

-értesül 

 

 

Tari András: Kökény Gizella képviselő tag megérkezett az ülésre. 

 

Tari András: Ki az aki támogatja, hogy a megyei értéktárába felvételre kerüljön a szarvasgomba? 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a javaslatot és az alábbi határozatot 

hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

116/2017. (VIII.30.) határozata 

Szarvasgomba felvételéről a megyei értéktárba 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jászsági nyári szarvasgomba felvételét 

javasolja a Megyei Értéktárba. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ NEFAG Zrt., Dégi Zoltán vezérigazgató 

-értesül 

 

 

Tari András: A Telekomos torony Jásziványon megkapta a használati engedélyt, így remélhetőleg 

nem sokára már működni is fog. 

 

 

Tari András: A közfoglalkoztatásból a Jászivány Községi Önkormányzat költségvetés számlájának 

terhére szeretném, ha egy birkát felvásárolnánk. Ki az aki támogatja, hogy a birkát megvásároljuk? 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk a javaslatot és az alábbi határozatot 

hozzuk: 

 

 

 
 




