
Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. február 8-án 15.00 

órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 

 

 

Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Kálmán Miklós  képviselő 

Kökény Gizella  képviselő 

Szabadosi Katalin  képviselő 

 

   Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a testület 

határozatképes. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirendi pontok meghatározásával, 

kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat 5 

IGEN szavazattal egyhangúan megtárgyalásra elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

40/2017.(II. 8.) határozata 

Az ülés napirendi pontjainak elfogadására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett 

javaslatot megtárgyalásra elfogadja. 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont: - Javaslat az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzügyi 

tervének IV negyedévi módosítására 
Előadó: Tari András polgármester 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

- Javaslat a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 

Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének 

módosítására 

    Előadó: Tari András polgármester 

    Előterjesztés írásban mellékelve 

 

- Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének módosítására 



    Előadó: Márkus Erika jegyző 

    Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Van-e a napirendi ponthoz valakinek hozzáfűzni valója? Ami szembetűnő dolog, 

hogy az iparűzési adó megnövekedett, így szép pénzmaradványunk van. Amennyiben nincs, 

elfogadásra javaslom. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal, egyhangúan 

elfogadtuk.Elfogadásra javaslom a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosítását 

is. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal, egyhangúan ezt is elfogadta a képviselőtestület. 

Az Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás anyagát is megkaptuk előterjesztésként. 

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, elfogadja a képviselőtestület a 

módosításról szóló előterjesztést? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal elfogadtuk.  

 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

1/2017.(II. 23.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

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

módosításáról. 

 

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

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

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

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                         101 903              ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

 

– a felhalmozási célú bevételt                             27 415               ezer Ft-ban, 

– a felhalmozási célú kiadást                             36 086               ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a beruházások összegét                             10 012              ezer Ft-ban, 

- a felújítások összegét                             25 384              ezer Ft-ban, 

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

- kölcsön                                    90              ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú bevételt                             74 488              ezer Ft-ban, 
 

- a működési célú kiadásokat                             65 817              ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a személyi jellegű kiadásokat                             28 034              ezer Ft-ban, 

- a munkaadókat terhelő járulékokat                               4 851              ezer Ft-ban, 

- a dologi jellegű kiadásokat                             26 582              ezer Ft-ban, 

- a speciális célú támogatásokat                               3 336              ezer Ft-ban, 

- ellátottak juttatása                               3 014              ezer Ft-ban, 

- általános tartalék                                     0             ezer Ft-ban, 

- céltartalék                                     0             ezer Ft-ban, 



             

– a költségvetési létszámkeretet                                    23              főben 

állapítja meg. 
 

 

 

2.§ 

 

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

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését  0  ezer Ft általános, 0  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. február 8-i ülésén. 

 

 

 Tari András sk.    Márkus Erika  sk. 

  polgármester                     jegyző 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

41/2017.(II. 8.) határozata 

Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2016. évi 

költségvetésének módosítására tett előterjesztésről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

 

51.713 ezer forint bevétellel 

51.713 ezer forint kiadással elfogadja. 

 

 

Határozatról: 

1.) Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

2.) Tari András polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

42/2017.(II. 8.) határozata 

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítására tett előterjesztésről. 



 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzügyi terve módosítására tett előterjesztést  

 

50 607 ezer Ft bevétellel 

    50 607 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

 

 

Határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

 

 

2. napirendi pont:- Javaslat az önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének 

megállapítására 

   Előadó: Tari András polgármester 

   Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Mindent beterveztünk, ami erre az évre várható, 33 millió 79 ezer forint 

összegben állapítottuk meg. Tavaly mint láttuk több volt de ez is módosulni fog a Startmunka 

és pályázatok révén. A kötelező kiadások mellett felújítási munkákra is terveztünk a 

pénzmaradványból. Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? A civil 

szervezeteknek is van tervezett támogatása, de tekintve az ő aktív munkájukat javaslom 

megemelni 20 ezer forinttal, éves szinten ez 40 ezer forintot jelent. 

Kálmán Miklós: Meg lehet emelni. 

Mihályi Zoltán: Jó ötletnek tartom, javaslom. 

Tari András: Aki a módosító javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk a módosító javaslatot.  

Márkus Erika: A köztisztviselői szférában 8 éve nincs béremelés. Ez Jásziványt nem érinti, 

Jászszentandrástól kérjük, viszont a közös önkormányzati hivatal révén a költségvetésünket 

mind a két önkormányzatnak el kell fogadnia. Ami titeket is érint, hogy a 

pluszfoglalkoztatásból adódóan plusz költség keletkezik az átmeneti időre vonatkozóan, a 

dolgozóváltást illetően. 

Tari András: Van-e valakinek más javaslata?  Amennyiben nincs, ezzel együtt elfogadja a 

képviselőtestület a hivatal 2017 évi költségvetését? Kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
 

43/2017.(II.08.) HATÁROZATA:  

              Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről. 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

 

     54 128 ezer Ft bevétellel 



     54 128 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

2. Jászivány Község Önkormányzata a feladatok átvételétől 150 000.- Ft/hó hozzájárulást 

fizet a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátási és működtetési költségeire meghatározott 

második fő ügyintéző személyi kiadásaként, mely összeg a Hivatal ügyintézői jutalmazására 

használható fel.  
 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

 

Tari András polgármester: Kérem, aki a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 

Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint el 

tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselőtestület a költségvetést 5 „IGEN” szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
 

44/2017.(II.08.) HATÁROZATA: 

               Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó  

               Társulás 2017. évi költségvetéséről. 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

     50 383 ezer Ft bevétellel 

     50 383 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester  

2./ Márkus Erika jegyző 

- értesül. 

 

Tari András: Van-e valakinek más javaslata az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban?  

Amennyiben nincs, ezzel együtt elfogadja a képviselőtestület az önkormányzat 2017 évi 

kötségvetését? Kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal 

egyhangúan elfogadtuk.  
 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2/2017.(II. 23.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. 

 

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: 

 
 



A rendelet hatálya 
1. §  

A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki. 
 

2. § 

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2017.évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét  

  33 079    ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

felhalmozási célú bevételt                     4 500    ezer Ft-ban, 

            felhalmozási célú kiadást                     5 100    ezer Ft-ban, 

ebből:  

- beruházások összegét                                  ezer Ft-ban, 

- felújítások összegét                     4 500    ezer Ft-ban, 

- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét               600    ezer Ft-ban, 

- felhalmozási célú kölcsön nyújtását                            0    ezer Ft-ban, 

- felhalmozási célú céltartalékát                            0    ezer Ft-ban, 

- felhalmozási hitel kamatát                            0    ezer Ft-ban, 

 

- működési célú bevételét                   28 579     ezer Ft-ban, 

- működési célú kiadásokat                   27 979     ezer Ft-ban, 

ebből: 

- személyi jellegű kiadásokat                    9 547    ezer Ft-ban, 

- munkaadókat terhelő járulékokat                    1 888    ezer Ft-ban, 

- dologi jellegű kiadásokat                    10 376     ezer Ft-ban, 

- ellátottak juttatásait                    1 642     ezer Ft-ban 

- a speciális célú támogatásokat                    3 566     ezer Ft-ban, 

- általános működési tartalékot                       860     ezer Ft-ban, 

- működési célú céltartalékot                       100     ezer Ft-ban, 

-  

- költségvetési létszámkeretet                             5             főben 

állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.  

 

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a 

hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik 

meg. 

Az önkormányzat bevételei 



4. §  

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 

előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

Az önkormányzat kiadásai 

5. § 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 

előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6. § 

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási 

feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

7. § 

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

8. § 

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 

9. § 

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint 

állapítja meg. 

10. § 

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait 

a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Tartalék 

 

11. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 860 ezer Ft általános, 100 ezer Ft 

működési céltartalékkal  hagyja jóvá. 

 

Több éves kihatással járó feladatok 

12. § 

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § 

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 

10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az 

adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 



Európai Uniós projektek 

13. § 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az 

önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet 

tartalmazza. 

Közvetett támogatások 

14. § 

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 

kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

15. § 

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a 

jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja 

fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a 

hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő 

rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület 

gyakorolja. 

 

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a 

polgármester hatásköre. 

(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

 

16. § 

 

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 

igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű 

módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi 

években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 

 

17. § 

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási 

ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

18. § 

A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, 

valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket 

figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

19. §  

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt 

feladatait az 1,15. számú melléklet tartalmazza. 



 

20. § 

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítést felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

21. §  

(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére étkezési hozzájárulást 

biztosít 8000 Ft/hó értékben. 

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a 

köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, a cafeteria juttatás összege a 

költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 e Ft/fő/év. 

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben 

meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben. 

 
 

22. § 

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 234.955,- Ft. 

 

(2) Művelődési Ház bérleti díja:  egész napra 20 000 Ft/nap 

                                                     vásárra alkalmanként 5000 Ft 

                                                     egyéb esetben 1000 Ft/óra 

                                                     Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes 

(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2 

 

Záró rendelkezések 

23.§ 

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

 

 

 

 

Kelt:Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 8-i ülésén. 

 

 

   Tari András sk.     Márkus Erika sk. 

   polgármester     jegyző 

 

 

 

3. napirendi pont: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

elkészítéséről 

Előadó: Márkus Erika jegyző 



Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Márkus Erika: Ez egy új önkormányzati feladat. Településképi kézikönyvet és rendeletet kell 

alkotni, elég széles társadalmi véleményeztetés kell hozzá. Pénzügyi vonzata, hogy főépítészt 

kell hozzá alkalmazni. Ezért felhatalmazást szeretnék kérni, hogy egy főépítésszel fel tudjuk 

venni a kapcsolatot, ami jogszabályi előírás. Utána rendezési tervet kell készíteni, mert annak 

is közeledik a határideje. Pár hónapja felvettük a kapcsolatot Kiszelovics Ildikó főépítésszel, 

aki elmondta, hogy a most meglévő rendezési terveket jogszabály hatályon kívül fogja 

helyezni. Szinte minden pályázathoz ki kell adni egy olyan véleményt, hogy a rendezési terv 

az adott fejlesztéssel nem ellentétes. Ha nem készül el mielőbb az új rendezési terv, akkor ezt 

hogyan adjuk ki? Így még a saját beruházásainkat is meg tudjuk akadályozni, ha nem alkotjuk 

meg időre az új rendezési tervet. Jogszabályilag megelőzi a településképi arculati kézikönyv 

elkészítése. Minden esetben egy építési eljárást meg fog előzni egy önkormányzati 

településképi eljárás. És nagyon átgondoltan kell összerendezni. 

Tari András: Tudomásom szerint a rendezési tervre nyilván lesz külön pályázati kiírás. Van-e 

kérdés, vélemény? Elfogadja a képviselőtestület a javaslatot? Kérem kézfelnyújtással 

szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

45/2017.(II. 8.) határozata 

Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet előkészítésére 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta a településképi arculati 

kézikönyv, településképi rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól szóló előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy főépítész közreműködésével 

kerüljön előkészítésre a településképi arculati kézikönyv, valamint az önkormányzat 

településképi rendelete jogszabályi határidők betartásával. 

 

Határidő: 2017. október 1. 

Felelős: Tari András polgármester 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

- értesülnek. 

 

 

 

4. napirendi pont:Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez című felhívásra beadandó pályázathoz 
Előadó: Márkus Erika jegyző 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Márkus Erika: Kidolgoztak egy újfajta programot, ez az ASP, ehhez kell csatlakozni az 

önkormányzatnak minden egyes területével. A könyvelési programmal októbertől, az 

iktatóprogrammal, a vagyonkataszterrel, stb. a jövő évtől. Minden ezen a központi programon 

fog futni. Ehhez mind a két önkormányzatnak csatlakoznia szükséges. Gépekre, 

kártyaolvasókra lehet pályázni, mert meghatározott eszközpark szükséges, és most 100%-os 

támogatottságú pályázat benyújtására van lehetőség. 



Tari András: Elfogadja a képviselőtestület, hogy pályázzon az önkormányzat az ASP 

rendszerhez csatlakozással kapcsolatos pályázatra?  Amennyiben igen, kérem, 

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

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

46/2017.(II. 8.) határozata 

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

című felhívásra beadandó pályázatra 

 

A Jászivány Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal 

székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-

16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja.  

 

Felelős: Tari András polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

Közreműködik: Márkus Erika jegyző 

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár 

 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Szabó László polgármester 

3.) Márkus Erika jegyző 

4.) Magyar Államkincstár Szolnok 

- értesülnek. 

 

 

5. napirendi pont: Közterület-használat rendjéről szóló 13/2013.(IX. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Márkus Erika jegyző 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Márkus Erika: Változott a jogszabály, ennek értelmében kellett a rendeletünket is módosítani. 

A díjtételek módosultak. Célszerűségi és kezelhetőségi okból új, egységes formában került 

beterjesztésre. 

Tari András: Elfogadja a képviselőtestület a rendeletet? Megállapítom, hogy 5 IGEN 

szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

3/2017. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 

Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú használat rendjéről. 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területre terjed ki. 

 

2.§ 

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 m
2
 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-használatiszerződés 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 használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem 

fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-

használati hozzájárulás nélkül használta 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 kárelhárítást 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. 

 

 

3.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) Hatályát veszti az Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú 

használat rendjéről szóló 10/2013. (IX.17) önkormányzati rendelete.  

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

 

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. 02. 08 -i ülésén. 

 

 

Tari András sk.                                                   Márkus Erika  sk. 

polgármester                                                             jegyző 

 
 

 

 

 

6. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
Előadó: Márkus Erika jegyző 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 



Márkus Erika: Az elmúlt évben lejárt a szerződés Káplár Attilával, megkerestük a TRV ZRT-

t, akik megígérték, hogy a szennyvíz begyűjtés feladatát el fogják végezni. Így is lenne 

logikus, de nemrég közölték, hogy mégsem tudják a feladatot vállalni. Beszéltem újra Káplár 

Attilával, elvállalja a munkát ugyanazzal a díjtétellel, tehát vele kell szerződést kötnünk. 

Tari András: Van-e más vélemény vagy javaslat. Elfogadja a képviselőtestület? 

Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

47/2017.(II. 8.) határozata 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló közszolgáltatási 

szerződés megkötésére 

 

1. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 10 év határozott időre szerződést köt 

Káplár Attila egyéni vállalkozóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX. 01.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott rendelkezések alapján.  

 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Tari András polgármestert a közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Tari András polgármester 

 

A határozatról:  

1. Tari András polgármester 

2. Márkus Erika jegyző 

3. Káplár Attila egyéni vállalkozó 

- értesülnek. 

 

 

 

7. napirendi pont: A polgármester illetményének megállapítása 

Előadó: Mihályi Zoltán alpolgármester 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Mihályi Zoltán: Nem kívánom kiegészíteni a leírtakat. Jogszabály alapján a polgármester 

illetménye 149.600,- Ft-ra módosul. Van-e kérdése valakinek, vagy hozzáfűzni valója? 

Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 4 IGEN 

szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadta a javaslatot a képviselőtestület.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

48/2017.(II. 8.) határozata 

A polgármester illetményének megállapítására 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a társadalmi megbízatású 

polgármester illetményét 2017. január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) a) pontjában és (5) bekezdésében meghatározottak 

szerint 149.600,- Ft-ban állapítja meg.  

 



A határozatról: 

1. Tari András polgármester 

2. Márkus Erika jegyző 

3. Pénzügyi osztály Jászszentandrás 

 

 

- Kökény Gizella képviselő egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt távozott az ülésről. - 

 

 

8. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt időszak eseményeiről 

Előadó: Tari András polgármester 

Előterjesztés írásban mellékelve 

 

Tari András: Van itt egy lapon felsorolva több kérdés, Kökény Gizella képviselő adta ide. A 

fecskeház tartozásai kifizetésre kerültek-e. 

Lóczi Miklósné: Néhány utólag érkezett kis összegű számla vár még kifizetésre, azóta a bérlő 

nem jelent meg a hivatalnál.  

Tari András: Az ott lévő ingóságok, ami még az előző tulajdonosé volt, meddig marad az 

ingatlanon? Itt vajon mire gondolhat? Néhány hullámpala volt az udvaron, azt már lehet 

elvitték onnan, a bútorokat a lakás megvásárlásával nekünk adták, más nincs szerintem.  

A konditerem használatából befolyt összeg mire kerül felhasználásra?  

Lóczi Miklósné: Vissza van forgatva tisztítószerekre. 

Mihályi Zoltán: Hogy van most a konditerem nyitva? 

Lóczi Miklósné: Délután 3-7 óráig. Járnak néhányan, mindig van valaki, érdeklődnek, hogyan 

lesz a továbbiakban. 

Tari András: Az albérlő tartozásai rendeződtek-e és mikor költözik ki véglegesen?  

Lóczi Miklósné: Még nincs rendezve minden tartozása. Közüzemi díj tartozásai vannak.  

Mihályi Zoltán: Mikor lettek leolvasva az órák?  

Lóczi Miklósné: Mivel nincs még visszaadva az albérlet, akkor olvastuk, amikor beköltözött.  

Tari András: Február végével megszüntethetjük számára az albérletet, számoljon el a 

tartozásokkal.  

Márkus Erika: Az általatok meghatározott időponttal ki kell menni, fel kell venni egy átadás 

átvételi jegyzőkönyvet, abba mindent felírni, kulcsot visszakérni, és felszólítani, hogy 

rendezze tartozásait.  

Tari András: Pályázatot nyújtunk be az EFOP 3.9.2-16 kódszámú felhívásra „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” címmel. Ehhez 

kérem a képviselőtestület jóváhagyását. Az előterjesztésben leírásra kerültek a célok, melyek 

megvalósulását szeretnénk. Esetleg van-e ehhez még más javaslat? Amennyiben nincs, 

elfogadja a képviselőtestület a javaslatot és hozzájárul a pályázat benyújtásához? Kérem, 

kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 4 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

49/2017.(II. 8.) határozata 

a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 

tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról 

 

 

1. A Jászivány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Emberi Erőforrás 

Operatív Program keretében meghirdetett „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek” című, EFOP 3.9.2-16 kódszámú felhívásra 

történő pályázat benyújtásával. 

 



2. A Képviselőtestület felkéri, egyben felhatalmazza Jászivány Község polgármesterét a 

pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a 

kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására. 

 

 

Erről értesül: 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

 

 

Tari András: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítani szeretné 

Társulási Megállapodását. Személyi változás és utcanévváltozás miatt módosulna a 

megállapodás. Aki a módosítási javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 4 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

50/2017.(II. 8.) határozata 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Jászivány Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM 

Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2016. december 16. napján hozott 21/2016. 

(XII.16.) és 22/2016. (XII.16.) számú határozataival jóváhagyott tartalommal - a mellékelt 

írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a 

társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar 

Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a 

helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő 

benyújtására, míg a KNORR és Társai Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) a 

törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Tari András Polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

 

Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Társulás részére. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Tari András polgármester  

 

A határozatról: 

1. Tari András polgármester 

2. Márkus Erika jegyző 

3. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 

- értesülnek. 

 

 

Márkus Erika: Megérkezett a NEFI-től megkért állásfoglalás az egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról. Ezt nekik is jóvá kellett hagyni. Ugyanakkor a háziorvostól is 

megkaptuk az állásfoglalást. Ezek alapján el lehet fogadni az erre vonatkozó 



rendelettervezetet. Írásos dokumentációt nem találtunk arra vonatkozóan, hogy 

gyermekorvosi ellátás is van a településen, így vegyes háziorvosi körzetről van szó, így nincs 

a rendeletben külön gyermekorvosi körzet feltüntetve, gyermekorvosi körzetet külön az 

önkormányzat nem hoz létre. A háziorvos közölte, hogy ő látja el túlnyomórészt a 

gyermekeket, viszont a jászapáti gyermekorvos kapja a gyermekek utáni OEP finanszírozást.  

Tari András: Amennyiben egyetért a képviselőtestület a rendelettervezettel, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 4 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.  

 

 

Jászivány Község Önkormányzata képviselőtestületének 

 

4/2017. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

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 Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

 

3.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 

keretében látja el.  

 

Jászivány község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

 

5.§ 

 

Jászivány község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási 

körzetet alkot.  

 

Záró rendelkezések 

 



6.§ 

 

Ez a  rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. február 8-i ülésén. 

 

 

 

      Tari András                       Márkus Erika 

     polgármester       jegyző 

 

 

Tari András: A háziorvosunk megkeresett, hogy a védőnőnek kellene egy kerékpár, hogy ne 

gyalog járjon a babákat látogatni. Van két biciklink, azokat ki használja?  

Szabadosi Katalin: Az egyiket a falugondnokunk használja, a másik szerintem el van téve a 

raktárba. 

Tari András: Akkor az egyik közfoglalkoztatottunk átnézi és műszakilag folyamatosan 

rendben tartja, hogy minden esetben a védőnő rendelkezésére álljon. 

15 millió forintot járdák és utak felújítására kaptunk. Útpadka felújítására kellene költenünk, 

mert azok nagyon rossz állapotban vannak. Meg kell határoznunk, hogy melyik útszakaszon 

történjen meg a felújítás. Járdát, járdaszakaszt újítsunk-e fel és hol. A templom előtti járda 

felújítása indokolt nagyon, az urnafalig kellene megcsináltatni, a kopjafa környékén is 

lehetne, esetleg a két parkban. Fontos hogy aszfaltozzunk-e, vagy térkövet rakjunk le. 

Megkérdezzük, mennyibe kerül két oldalt az útpadka felújítás, utána tervezzük meg a 

járdafelújítást. Van-e valakinek más ötlete? Egyetértetek a javaslattal? Megállapítom, hogy 

mindenki egyetért.  

Közmeghallgatást mikor tartsunk? Március első hétfőjén szoktunk, most melyik napon 

legyen? Úgy kellene, hogy az több műszakba eljáró dolgozók is részt tudjanak venni. Március 

6-a lenne a legjobb időpont, akkor mindenki el tud jönni, este 6 órakor.  

Parlagfű-mentesítési pályázaton nyertünk-e most?  

Lóczi Miklósné: Igen nyertünk, tudtunk egy fűnyírót vásárolni, el is számoltunk a pályázati 

pénzzel, ez rendben van.  

Tari András: A nyugdíjas klub szeretne egy helyiséget, ahol csak ők maguk lehetnének, 

elzárhatnák a dolgaikat. Igaz, hogy van már az önkormányzatnak sok épülete, de egyik sem 

alkalmas még arra, hogy 30-40 ember elférjen. Erre a Művelődési ház a legalkalmasabb. A 

dolgaik elhelyezésére kaptak egy helyiséget, ahová csak ők tudnak bejutni. Külön másik 

helyiséget nem tudunk biztosítani, de a Művelődési ház, egyeztetést követően mindig 

rendelkezésükre áll.  

Urnafal készítéséhez megkaptuk a hatályos építési engedélyt, de jött egy másik levél is hogy a 

szomszédos lakóház tulajdonosa keresetet nyújtott be, bírósági felülvizsgálatot kért. 

Márkus Erika: A másodfokú építési határozat jogerős, tehát mi a pénzt megkapjuk. A 

költségeket mielőbb be kell csatolni a Belügyminisztériumnak, kössük meg a szerződést, 

lássuk mi lesz a határidő, és ha nem különösebben befolyásoló tényező a bíróság döntése, 

utána lehetne elkezdeni a kivitelezést. Ez most nem jött jól a településnek, késlelteti az urnafal 

elkészülését.  

Kálmán Miklós: Ezt a közmeghallgatáson is el kell mondani, mert érdeklődnek az emberek 

hogy miért húzódik ilyen sokáig az elkészítés. 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

51/2017.(II. 8.) határozata 

A két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 




