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BEVEZETÉS 

 

 

A közművelődési szakfelügyelet feladata Jászivány Község Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásának a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. 

rendeletben szereplő fejlesztendő járásban vizsgált kedvezményezett települési önkormányzat 

átfogó vizsgálata. 

 

A vizsgálat jogszabályi alapjai: 

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 88. § i) pontja (továbbiakban: Kultv.); 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 130. §; 

- az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos 

szakfelügyeletéről. 

 

A szakfelügyeleti vizsgálat a hivatkozott EMMI rendelet 3. § alapján: 

- ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, közművelődési intézmények, közösségi 

színterek és szervezetek működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását 

és a központi költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználását; 

- ellenőrzi a Kultv. alapján helyi önkormányzati rendeletben rögzített közművelődési 

feladatok megvalósulását; 

- vizsgálja a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságát; 

- értékeli a feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködést és 

javaslatot tesz az együttműködés fejlesztésére; 

- vizsgálja a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és közösségi színterek 

működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket; 

- ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési 

feltételek, foglalkoztatási előírások, valamint a közművelődési továbbképzés és minősített 

szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítését; 

- feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és hiányosságokat, azokról jelentést 

készít; 

- ellenőrzi a szakfelügyelet korábbi javaslatainak megvalósítását. 

 

A szakértő Jászivány Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó 

szakfelügyeleti vizsgálatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma 58193-2/2017/ 

KOZOSMUV számú – 2017. november 2-án kelt − megbízása alapján végezte el. 

 

A vizsgálati időszak: 2015. január 1. – a vizsgálat időpontjáig  

A vizsgálat időtartama: 2017. november 3. – 2017. november 27. 
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1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

1.1. Vizsgálati tapasztalatok, megállapítások, következtetések 

 

A Jászság legkisebb települése. Lakossága alig haladja meg a 400 főt, ez a szám évek óta 

stagnál. Nem jellemző a be-és elköltözés sem. Infrastrukturális szempontból jól ellátott (gáz, 

víz, villany, telefon). A községben több civil szervezet is működik. 

A táj szépsége, nyugodtsága vonzza a kirándulókat, pihenni vágyókat. Számukra vendégház is 

biztosított. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szó 1997. 

évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata 

a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A törvény 78. § rendelkezése alapján a 

település önkormányzatának a közművelődési feladatellátásához intézményt, vagy 

közművelődési közösségi színteret kell biztosítania. 

 

Az önkormányzat teljesítette az 1997. évi CXL. törvény 77. § szerinti kötelezettségét azzal, 

hogy elfogadta a 4/2009. (II. 15.) számú helyi közművelődési rendeletét. A rendelet szerint 

az önkormányzat a feladatellátásra intézményt tart fenn. A Művelődési Ház és Könyvtár 

azonban nem intézményként, hanem közösségi színtérként működik. A rendeletben nem 

jelölik ki a közművelődési közösségi színteret. 

A helyi kulturális viszonyok miatt a közművelődési rendeletet módosítani szükséges. 

 

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelező közművelődési tevékenységet támogató 

feladatáról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját tulajdonú épületében 

közművelődési közösségi színtér fenntartásával gondoskodik. 

 

A közművelődési közösségi színtér megfelel az 1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet s) 

pontja szerinti követelményeknek. 

 

Az önkormányzat közművelődési alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

besorolása: 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása. 

 

A közművelődési adatszolgáltatást benyújtották. 

 

A képviselő-testület rendeletet alkotott Jásziványért kitüntető díjra. 

 

 

1.2. Jogszabályi kötelezettségek és javaslatok az önkormányzat közművelődési 

feladatellátásához 

 

Jogszabályi kötelezettségek 

 

Az önkormányzat vizsgálja felül és a helyi közművelődési sajátosságok alapján módosítsa 

közművelődési rendeletét, hogy az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában felsoroltakból mit, 

milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. A felülvizsgálatnál érvényesüljenek a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt követelmények, 

teljesüljenek a közzétételi kötelezettségek a 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § szerint.  
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Az önkormányzat közösségi színtér kijelölésével tegyen eleget törvényi kötelezettségének, 

figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(3) bekezdéseire. 

 

Az önkormányzat a Kultv. 78. § (5) bekezdés a) pontja alapján határozza meg a 

közművelődési közösségi színtér használati szabályát. 

 

Javaslatok a közművelődési tevékenység fejlesztésére 

 

A közművelődési feladatok további fejlesztése, az eddigi tevékenységek maradéktalan 

teljesítése érdekében heti 40 órás munkaidőben alkalmazzák a jelenleg részmunkaidőben (heti 

30 óra) könyvtári és közművelődési feladatok végzésére közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott szakembert. 

 

Vegyék igénybe az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kulturális 

közfoglalkoztatás lehetőségét. 

 

Vegyék igénybe az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által felkínált 

támogatott továbbképzési programokat. 
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2. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

 

2.1. A helyi társadalom közművelődési vonatkozásai 

 

Jászivány teljes bel és külterülete a Bükki Nemzeti Park hatásköre alá tartozó Hevesi Füves 

Puszták Tájvédelmi Körzet részét képezi védett területként. A Jászság legkisebb települése, 

lakossága a jelenlegi adatok alapján 405 fő. Magyarok lakta, a római katolikus valláshoz 

tartozók. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata alapján az állandó 

népesség száma 408 fő, ebből nő 216 fő (51,06%), férfi 207 fő (48,94%), gyerekek, fiatalok 

69 fő, a 18 év felettiek száma 236 fő, a 60 éven felüliek száma 108 fő. Megállapítható, hogy a 

lakosság nagyobb százaléka a 18 évet és a 60 évet betöltöttek korcsoporthoz tartozik (az 

adatok a Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból valók). 

A lakosság elöregedő, nyugdíjasainak száma az összlakosság több mint 30%-a. A településen 

nincs olyan ipari termelés, amely jövedelemmel látná el a térséget. A mezőgazdaság játszik 

szinte kizárólagos szerepet, ez biztosítja a lakosság megélhetési forrását. A legnagyobb 

foglalkoztató az önkormányzat, mely elsősorban közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat. 

A lakosság elöregedésével párhuzamosan csökken a csak 8 általános, vagy annál alacsonyabb 

iskolai végzettségűek aránya. A fiatalok érettségizettek, van közöttük főiskolát végzett is. 

Zsáktelepülés, mind a tíz utcája portalanított. A község határán üdvözlőtábla fogadja a 

betérőket, a településkép rendezett. 

Több vállalkozás is működik a településen, mely munkahelyet biztosít az aktív lakosság egy 

részének (Impala Möbel Kft. bútorgyártó üzem - Jászapáti 2000 Mg Zrt. Jásziványi telepei – 

Jász Intertransz Kft. gépjárműjavító és lakatos üzem – Szilák és Fia építési vállalkozás – Tajti 

Miklós építési vállalkozó – személyi szolgáltatások fodrászat, kozmetika, varrás, kézműipari 

termékek - őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók). A lakosság ellátásához a mozgóárusok is 

hozzájárulnak. 

Az új hagyományok megteremtése mellett a település igyekszik a múlt értékeinek feltárására, 

megőrzésére is. A Tájház 2013-ban felújításra került, berendezéseit a helyi lakosok és a 

településről elszármazottak ajánlották fel és adományozták. A Tájházban a régen használt 

eszközöket, berendezési tárgyakat gyűjtötték össze és tették láthatóvá. Hagyományosan 

megrendezik a település erdeiben található szarvasgombáról elnevezett gombász napot, 

melyet már az értéktárba is felvettek. 

Van orvosi és védőnői ellátás, működik a posta is. A Turul Vendégház 16 fő számára biztosít 

szálláshelyet. A faluban több civil szervezet is működik, amelyek összefogják a lakosságot. 

Őszidő Nyugdíjasklub, helyi polgárőrség, Ifjúsági Klub, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Jásziványért Egyesület. 

A gyermekek nagy örömére 2012-ben egy LEADER pályázatnak köszönhetően új, az Európai 

Unió szabályainak megfelelő minőségű játszóteret alakítottak ki. 

 

 

2.2. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása 

 

Az 1997. évi CXL. törvényben előírt kötelező közművelődési tevékenységet támogató 

feladatáról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját tulajdonú épületében 

közművelődési közösségi színtér fenntartásával (Szoó István Művelődési Ház, 5135 

Jászivány, Turul utca 20.) gondoskodik. 
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2.2.1.  Közművelődési célú helyi dokumentumok 

 

Az önkormányzat működése idejére elfogadta gazdasági programját, van 

településfejlesztési koncepció és településképi arculati kézikönyv, és településképi rendelet 

(2017.) . 

Az önkormányzat teljesítette az 1997. évi CXL. törvény 77. § szerinti kötelezettségét azzal, 

hogy elfogadta a 4/2009. (II. 15.) számú helyi közművelődési rendeletét. A rendelet nem 

megfelelően rögzíti a községi önkormányzat helyi feladatellátás szabályait. A rendeletet 

módosítani szükséges. 

Az önkormányzat képviselő-testülete létrehozta a Helyi Értéktár Bizottságot. A bizottság 

tagjait maga a képviselő-testület alkotja. A 115/2017. (VIII. 30.) határozat alapján a jászsági 

nyári szarvasomba került be elsőként a helyi értéktárba. 

 

2.2.2.  A feladatellátás jogi, igazgatási és finanszírozási helyzete 

 

A közművelődési feladatokat Jászivány Község Önkormányzata látja el. Közművelődési 

megállapodást, támogatási szerződést nem kötött. Az önkormányzat 2013-ban elfogadott 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján az önkormányzat közművelődési 

alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 082092 Közművelődés – 

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása. Az SZMSZ az Önkormányzat 

honlapján megtalálható. 

Jászivány Község Önkormányzata a közgyűjteményi és közművelődési feladatellátásához 

állami normatív támogatásban részesült. Ez az összeg a vizsgált években 1 200 000 Ft. A 

közművelődési támogatás összegét a közösségi színtér működtetésére fordították. Az 

önkormányzat költségvetésének 5,98%-a a közművelődési feladatellátásra fordított összeg. Az 

egy lakosra jutó kulturális támogatás összege 11 193 Ft. A kulturális normatív állami 

támogatás a vizsgált években 26,27%-ban fedezte a kulturális feladatellátás kiadásait. Az 

önkormányzat kulturális feladatellátást saját bevétele terhére is finanszírozza. 

 

A képviselő-testület rendszeresen tárgyal közművelődési feladatellátás kapcsán 

előterjesztéseket, és hoz döntéseket. Egyedileg döntenek a településen megtartandó vagy csak 

támogatandó kulturális programokról is. 

A képviselő-testület 7/2011. (V. 28.) rendeletével megalkotta a „Jásziványért” kitüntető díjat, 

és döntött az adományozás szabályairól. A díjban még közművelődésben dolgozó szakember 

nem részesült. 

A képviselő-testület rendszeresen foglalkozik testületi ülésén és határozatot hoz a 

közművelődési feladatellátással kapcsolatos döntéseiről. 

 

 

2.2.3.  Területi és helyi szintű kapcsolatok; kistérségi feladatvállalás 

 

A könyvtári feladatokat a KSZR keretében látja el, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy 

Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel kötött megállapodás alapján. A könyvtár 

még szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. A jegyzékből a települési könyvtárat 

töröltetni szükséges. 

Jásziványnak kistérségi kapcsolatok terén, Jászszentandrás Jászapáti Jászberény, 

településekkel szorosabb az együttműködése. A település tagja a Jászsági Önkormányzatok 

Szövetségének, a Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulásnak, és a REGIO–KOM Térségi 

Kommunális Szolgáltató Társulásnak, valamint 2016-tól kezdődően a Jászsági Szociális 

Szolgáltató Társulásnak. 



  8 

Jászivány alapfokú oktatási-nevelési intézményellátottságát mikrotársulás keretében 

Jászszentandrás településsel közösen látja el. Jásziványhoz a területileg legközelebbi 

középfokú intézményellátást Jászapáti biztosítja. 

Az önkormányzat testvér települési kapcsolatokkal rendelkezik. Erdélyi testvértelepülései a 

Hargita megyei Siklód, és Kőrispatak. 

 

 

2.3. Az alapellátást végző szervezet bemutatása 

 

Az alapellátást végző neve, címe: Jászivány Község Önkormányzata 

             5135 Jászivány, Fő út 4. 

A szervezet jogi, gazdálkodási formája: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

Az önkormányzati hivatal közös önkormányzati hivatal. Központja Jászszentandrás. A 

polgármesteri hivatal munkatársainak feladatkörét az Önkormányzat SZMSZ-e szabályozza. 

Telefon: 06 57/448-118 

Honlap: www. jaszivany.hu 

E-mail: jaszivany@gmail.com 

Közösségi színtér címe: 5135 Jászivány, Turul utca 20. 

Elnevezése: Szoó István Művelődési Ház 

Egész évben időszakosan működő. 

A közösségi színtérnek nincs honlapja. 

 

2.3.1. A közművelődési feladatellátás adottságainak értékelése 

 

A közművelődési feladatellátás adottságainak értékelése a település nagyságára, 

közművelődési sajátosságaira figyelemmel kiemelkedő. 

 

2.3.1.1. A feladatellátás irányításának értékelése 

 

Az önkormányzat közösségi színtér biztosításával látja el a közművelődési feladatokat. A 

közművelődéssel kapcsolatos feladatokat a polgármester koordinálja és irányítja. Munkáját a 

képviselő-testület, a Jásziványért Egyesület valamint a könyvtáros segíti. A könyvtárosnak 

megjelenik a munkaköri leírásában, míg az Egyesület saját pályázati forrásaiból teszi ezt. A 

helyi rendezvények szervezésével kapcsolatos kérdésekről a képviselő-testület dönt. A 

Jásziványért Egyesület székhelye a közösségi színtér épületében található. Az egyesület részt 

vesz a kulturális közfoglalkoztatási programban, egy fő alkalmazását biztosítja. Egy-egy 

rendezvény kapcsán a lakosság az önkéntesség alapján összefog, ami mindenképpen pozitívan 

hat az egész község kulturális és társadalmi életére. Az önkéntes munka teljes önkéntességen 

alapul, ezt nem a jogszabályok alapján teszik, szerződésük nincs. 

 

A közművelődési feladatellátás irányításának értékelése a település nagyságára, 

közművelődési sajátosságaira figyelemmel kiemelkedő. 

 

2.3.1.2. Stratégiai fejlesztési irányok 

 

Benyújtotta pályázatát a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-

kedvezményezett térségek” című projektre, a jövőben is átvállalja a pályázatok önrészét, 

lehetősége szerint pályázatot nyújt be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

 

Együttműködik a helyi civil szervezetekkel, művészeti csoporttal, támogatja a településen már 

hagyományos rendezvényeket, új programokba is bekapcsolódik, teret ad a kulturális 

rendezvények megszervezésének. A kulturális hagyományok megtartása, új programokba való 
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bekapcsolódás fontos feladat az önkormányzat számára. 

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a fiatalokat a faluban tartsa. 

Ehhez telkeket mértek ki, és vizsgálják annak lehetőségét, hogy hogyan tudják ezt pályázati és 

egyéb támogatási forrásokból fejleszteni gáz, víz, villanyvezetékekkel. 

 

 

2.3.1.3. Emberi erőforrások elemzése 

 

Az önkormányzat részt vesz a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban. 2015 óta 

folyamatosan egy főt foglalkoztat. A településen a közművelődési feladatok elvégzésével 

közalkalmazott jogviszonyban foglalkozatott könyvtáros foglalkozik. Jelenleg nyelvvizsga 

hiányában nem rendelkezik főiskolai végzettséggel. Informatikus-könyvtár szakon végezte 

tanulmányait. A Polgármesteri Hivatalban nincs olyan személy, akinek a munkaköri leírása 

tartalmazza a kulturális feladatok ellátását, koordinálását. A közművelődési tevékenységek 

szervezését a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a hivatal dolgozói, a közalkalmazotti 

jogviszonyban álló könyvtáros valamint a Jásziványért Egyesület végzik. 

A rendezvények megvalósítását önkéntesek segítik. Egy-egy rendezvény kapcsán a lakosság 

összefog. A település közművelődési feladatellátására jellemző az önkéntesség. 

 

2.3.2. Létesítményi, tárgyi, gazdálkodási feltételek 

 

2.3.2.1. A feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei 

 

A közösségi színtér épülete (5135 Jászivány, Turul utca 20.) eredetileg is kulturális célra épült 

1965-ben, amelyet legutóbb 2013-ben újított fel az önkormányzat. Nyílászárók cseréjét, 

fűtéskorszerűsítést, klímabeszerelést és a külső homlokzat felújítását valósították meg, kb. 

19 000 000 forintból. Az egyszintes épület teljes alapterülete 318 m2. Egy nagyterme kb. 200 

fő befogadására alkalmas. A nagyteremben található színpad, illetve alapvető berendezési es 

amelyek lehetővé teszik közösségi rendezvények szervezését (hangosítás). Számítástechnikai 

eszköz nincs, de beszerzését a jövőben tervezik. Az épületben található csoportszoba, előtér, 

aula, raktár, iroda és van melegítőkonyha is. Az itt található eszköz mennyisége (tányér, 

pohár, abrosz) kb. 100 fő kiszolgálására elegendő. A civil szervezetek, magánszemélyek is 

igényt tartanak a művelődési ház tereire, ide szervezik programjaikat. Az épület előtt szépen 

rendezett parkoló és tér van, hasznosítható kertjében tűzrakó hely is található. Az épület 

akadálymentesített. 

A létesítményi feltétel a település nagyságára, közművelődési sajátosságaira, a szakmai 

tevékenység minőségi elláthatóságára, a korszerűség követelményeire, a cél szerinti, 

gazdaságos működésre, a munkavégzéséhez kapcsolódó feltételekre figyelemmel kiválóan 

megfelelő. 
 

2.3.2.2. Gazdálkodási mutatók, eredmények 

 

A községi önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához állami normatív támogatást 

kapott. A normatív állami támogatás összege 2015-ben 1 200 000, 2016-ban 1 200 000, 2017-

ben 1 200 000 Ft volt. A település önkormányzata az állami normatív támogatásnál többet 

fordít a kulturális feladatainak ellátására. Ez az összeg az önkormányzat költségvetésének 

5,98%-a volt a vizsgált utolsó teljes évben. Az egy lakosra jutó kulturális támogatás összege 

11 193 Ft. Személyi jellegű kifizetés a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti 

jogviszonyban álló szakember béreként jelenik meg. A közművelődés pénzügyi feltételei 

kiválóak. Ez az önkormányzat finanszírozásának köszönhető. 

A normatív állami támogatás 26,27%-ban fedezte a kulturális feladatellátás kiadásait, a 

kiadások 73,73%-át saját bevétele (pl. helyi adó, egyéb bevétel) terhére finanszírozta az 
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önkormányzat. 

A közművelődést érintő költségek között nem szerepelnek személyi kiadások a vizsgált 

időszakban. A dologi kiadásokhoz könyvelt összeg kizárólag az épület fenntartási költségeket 

jelentik. Saját bevétele nem származott. 

 

2.3.3. Közművelődési tevékenységek, feladatellátás 

 

Jászivány Község Önkormányzata a vizsgált időszakban eleget tett a közművelődési 

adatszolgáltatási kötelezettségének. A statisztikai adatlapon 2015-ben és 2016-ban is a 

közösségi színtér egész évben működő. A heti nyitvatartási idő és a működés jellege 

időszakos. 

A statisztikai adatlap szerint 2015-ben kiállítás 13, művészeti és népművészeti előadás 16, 

szórakoztató rendezvény 8, közösségi rendezvény (társadalmi rendezvény, ünnep, játszóház, 

kézműves foglalkozás, vásár) 33 alkalommal volt. Tartottak ismeretterjesztő előadásokat 

(hagyományőrzés, egészségmegőrzés, könyvbemutató) és szerveztek 1 alkalommal tábort 

(Erzsébet tábor) is. Képzés nem volt. A rendezvények jellemzően települési nagy 

rendezvények. Minden évben megrendezték a „Gombásznap”-ot (szarvasgomba fesztivál), 

amely nagyon fontos program a település életében. A program kinőtte magát a megyén túlra 

is, hiszen látogatói köre már országos szintű. A tevékenységek, feladatellátás 2016-ban is 

hasonló adatokat tartalmaz. Döntöttek kolbásztöltő fesztiválon való részvételről, Aratónap 

rendezvény megtartásáról, „Karácsonyi falu” karácsonyvárás (karácsonyi dekorációk, adventi 

programok) a „Jászság dicsérete” program támogatásáról. 

 

2.3.4. A szakmafejlesztési aktivitás 

 

A képviselő-testület a helyi értékfeltárást fontosnak tarja, ezért létrehozta értéktár bizottságát. 

A település helyi fejlesztése közösségvezérelt, a különböző rendezvények megtartása mindig 

megmozgatja az egész falu lakosságát. A programok teljes társadalmi összefogással 

valósulnak meg. Szakmai Tanács, Ifjúsági Tanács nincs, ezek működtetését nem tervezik. 

A jövőben is igénybe kívánják venni a kulturális közfoglalkoztatási program alkalmazotti 

létszámát.  

 

2.3.5. A feladatellátás szakmai tevékenységének hatékonysága, kulcsfontosságú

 eredményei 

 

Az elkövetkező években is feladatuknak tekintik a közművelődési célú pályázatok keresését 

és benyújtását. Az önerő biztosítását a jövőben is vállalja az önkormányzat. 

Több saját kiadványuk van. A 2011. évi XVII. Jász Világtalálkozóra készített „Jászivány”-t 

bemutató kiadvány, és a Lóczi Melinda könyvtáros szakdolgozata alapján készült „Jászivány” 

helytörténeti kiadvány. A kiadvány több nyelven készült. 

A Jásziványért Egyesület 2012-ben önálló szórólapot jelentetett meg a LEADER Helyi 

Akciócsoport közreműködésével. 

 

 

2.4. A helyi közművelődés egyéb feladatellátóinak közművelődési tevékenysége 

 

A helyi közművelődésben aktívan részt vesz a Jásziványért Egyesület. Rendezvényeket, 

kulturális programokat szervez, ezek megvalósítására rendszeresen pályázik. Költségvetését 

pályázati és egyéb forrásokból biztosítja. Székhelye a művelődési házban van. Programjait, 

rendezvényeit az önkormányzat teljes erkölcsi és szakmai, valamint a polgármesteri hivatal, 

és a szakmai munkakörben dolgozó könyvtáros támogatásával, közös munkával valósítják 

meg. 
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2.4.1. A polgármesteri hivatal önálló közművelődési tevékenysége 

 

A Képviselő-testület a közösségi színtér működtetése mellett költségvetése terhére anyagi 

támogatást biztosít más, nem a településen működő, de a településhez is köthető vagy ott 

megvalósuló rendezvények, programok megtartására. Ilyen volt a „Jász Vágta” elnevezésű 

rendezvény, a Kolbász-töltő fesztivál megrendezése. A Képviselő-testület megválasztotta a 

helyi Népdalkör szakmai vezetőjét is. 

 

2.4.2. Közgyűjtemények, egyéb gyűjtemények 

 

A településen működik könyvtár, amely a Könyvtári Szolgáltató Rendszer tagja, ellátója a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár. A lakosság 20%-a beiratkozott olvasó. A személyi 

feltételét közalkalmazott foglalkoztatásával biztosítja az önkormányzat. Jelenleg 5902 db 

dokumentum áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, melyből 863 db. új kiadvány. 

Közösségi, közművelődési munka rendszeresen folyik (pl. gyermeknap, nyári játszóhét, anyák 

napi műsor, nemzeti ünnepek, Mikulási ünnep). A közművelődési és közösségi feladatokat 

(szemétszedés, nyári játszóhét, szarvasgomba-nap, falunap eseményeit a többnyire a 

Jásziványért Közhasznú Egyesülettel valamint a Jászivány Község Önkormányzattal közösen 

végzik. A Képviselő-testület tagjai is részt vesznek a programok szervezésében. 

 

2.4.3. Köznevelési intézmények 

 

A településen nincs nevelési-oktatási intézmény. A kevés gyermek és tanulólétszám nem teszi 

már lehetővé intézmények fenntartását. Az óvodáskorú gyermekek és az általános iskolás 

tanulók kijelölt intézménye a körzetközpontban, Jászszentandrás területén van. A gyerekek 

naponta ingáznak az intézményekbe. Az itt élő gyerekek azonban aktív résztvevői a helyi 

kulturális eseményeknek, rendszeresen fellépnek a programokon. 

 

2.4.4. Civil és egyházi szervezetek 

 

A település társadalmi, kulturális életében meghatározó szerepe van a civil szervezeteknek. A 

Jásziványért Közhasznú Egyesület székhelye a közösségi színtér épületében van. Az 

Egyesület részt vesz az Országos Kulturális Közfoglalkoztatási Programban. Van ifjúsági 

klub, polgárőrség, nyugdíjas klub, önkéntes tűzoltó egyesület. A település kicsi méretének 

ellenére szép számmal vannak civil szervezetek, akik részesei, szervezői a közösségi életnek.  

A római katolikus templomot 1930-ban építették. Nagyobb ünnepek alkalmával itt is tartanak 

körmenetet. A mise vasárnaponként van. 

 

2.4.5. Média 

 

Helyi televízió nem működik, de a Duna Word Televízió több esetben készített reklámfilmet a 

településről, amit aztán az esti híradó előtt, fő műsoridőben mutattak be. A reklámfilm 

megjelenésének támogatásáról a Képviselő-testület a 146/2015. (VI. 25.) határozatában 

döntött. 

Kiadvány, szórólap jelent meg, ezek finanszírozásáról a Képviselő-testület a 124/2016. (V. 

25.) határozatában döntött. 

A község weboldala: jaszivany.hu néven található. Az oldal folyamatosan frissül, és 

megtalálható rajta minden fontos információ. 

 

A települést ajánló kisfilmek: 
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https://www.youtube.com/watch?v=8xjd_KZCfFo 

https://www.youtube.com/watch?v=05otZAD53k4 

https://www.youtube.com/watch?v=5fXe1JNPHAA 

https://www.echotv.hu/video/112933/20160528_Gazdaforum 

 

 

2.5. Közművelődési támogatások 

 

A közművelődés támogatása elsősorban nem anyagi természetű. Egy-egy rendezvény kapcsán 

a település „maroknyi” lakossága összefogásának eredményeként kerül az asztalra a kulturális 

műsor mellett a szendvics is. Kézműves termékeket készítenek, süteményt sütnek. Nem pénzt 

adnak össze, hanem terméket. Önkéntes munkájuk példaértékű. 
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Függelék 

 

 

Táblázatok 

 

 
 

Kiadások 
 

   

A közösségi 

művelődés, 

közművelődési 

feladatellátás 

kiadásai 

Személyi jellegű 

kifizetések és 

járulékai (Ft) 

Dologi kiadások (Ft) Összesen (Ft) 

2015. 1 658 000 1 662 000 3 320 000 

2016. 0 4 567 000 4 567 000 

2017. terv 0 4 955 930 4 955 930 

1. sz. táblázat 

    

 

A közművelődési feladatellátás költségvetés szerkezete, bevételek, kiadások 

     

Bevételek 

 

    

A közösségi 

művelődés, 

közművelődési 

feladatellátás 

bevételei 

Bevételek 

összesen (Ft) 

Bevételekből 

átvett 

pénzeszközök 

összesen (Ft) 

Bevételekből a 

települési kulturális 

feladatellátáshoz 

felhasznált állami 

normatív támogatás 

összege (Ft) 

Lakónépesség (fő) 

2015. 3 320 000 460 000 1 200 000 415 

2016. 4 567 000 0 1 200 000 408 

2017. terv 4 955 930 0 1 200 000 405 
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2. sz. táblázat 

    

A település önkormányzata kulturális célra biztosított költségvetési 

támogatásai 

    

Támogatás (Ft) 2015. 2016. 2017. (terv) 

1. Közművelődési 

intézményi feladatellátás 

támogatás összesen 

0 0 0 

2. Közművelődési 

közösségi színtér működés 

támogatása összesen 

3 320 000 4 567 000 4 955 930   

3. Közművelődési 

megállapodások alapján 

nyújtott támogatás összesen 

0  0  0  

4. Közművelődési 

(kulturális) rendezvény 

támogatás összesen 

0  0  0  

5. Közművelődési 

(kulturális) célú 

közalapítvány támogatása 

0  0  0  

6. Közművelődési 

(kulturális) célú 

alapítványok támogatása 

0  0  0  

7. Közművelődési 

(kulturális) célú egyesületek 

támogatása 

0  0  0  

8. Könyvtári feladatellátás 

támogatása összesen 

0 0 0 

9. Múzeumi feladatellátás 

támogatása 

0  0  0  

Közművelődési 

feladatellátás további 

támogatása 

0  0  0  

Támogatások összesen 3 320 000  4 567 000  4 955 930  

Egy lakosra jutó 

kulturális támogatás 

(Ft/fő) 

8 000 11 193 12 236  

Az önkormányzat kiadási 

főösszege 

100 436 000  76 268 000   86 807 000  

A költségvetésből a 

közösségi, közművelődési 

területre jutó támogatás 

(%)  

3,30  5, 98 5,70 
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3. sz. táblázat 

     

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege és felhasználása 

      

Év 
Felajánlott 

önrész (Ft) 

Elnyert 

támogatás (Ft) 

Felhasznált 

önrész (Ft) 

Tényleges 

ráfordítás 

(Ft) 

Megvalósult (2017-

ben tervezett) 

fejlesztés 

2015. 250 000  210 000  250 000  498 000  0  

2016. 0  0  0  0  0  

2017. terv 0  0  0  0  0  

Összesen 250 000  210 000  250 000  498 000  0  

4. sz. táblázat 

     

A közösségi művelődéssel, közművelődéssel kapcsolatos pályázatok száma 

szervezetenként 

     

A településen közösségi művelődési, közművelődési feladatellátást végző szervezetek 

száma: 0 (db) 

Szervezet neve 
 

Év 

Benyújtott 

pályázatok száma 

(db) 

Nyertes pályázatok 

száma (db) 

Elnyert pályázati 

támogatás összege 

(Ft) 

Pályázati önrész 

összege (Ft) 

2015. 0  0  0  0  

2016. 0  0  0  0  

2017. részadat 0  0  0  0  

Összesen 0  0  0  0  
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5. sz. táblázat 

     

Közösségi művelődési, közművelődési tevékenységek, 

feladatellátás 

       

Közösségi művelődési, 

közművelődési 

tevékenység 

2015 2016 2017. részadat 

Csoport/ Létszám/ Csoport/ Létszám/ Csoport/ Létszám/ 

alkalom látogatók száma alkalom látogatók száma alkalom látogatók száma 

Ismeretterjesztés 9  517  4  792  3  700  

Képzés 0  0  0  0  0  0  

Kiállítás 13  1511  10  2052  10  2000  

Közösségi szolgáltatás 23  62  47  2870  30  2000  

Művelődő közösség 7  151  6  139  6  120  

Rendezvény 59  4827  42  3649  40  3500  

Tábor 1  278  0  0  0  0  

Származtatott 

szolgáltatás 

0  0  0  0  0  0  
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6. sz. táblázat 

       

A települési önkormányzat kulturális feladatainak ellátására megállapított emelt összegű (1,2 M Ft) támogatás és a kulturális 

feladatellátásra fordított önkormányzati kiadások egymáshoz viszonyított aránya 

 

  

A települési 

önkormányzat 

kulturális 

feladatellátásra 

kapott normatív 

állami támogatás 

bevétele összege 

2015.  

(Ft) 

A települési 

önkormányzat 

kulturális feladat 

ellátásra fordított 

összes kiadása 

2015. (Ft) 

A települési 

önkormányzat 

kulturális 

feladatellátásra 

fordított összes 

kiadása a kapott 

kulturális normatív 

állami támogatás 

hány %-a volt 

2015-ben 

A települési 

önkormányzat 

kulturális 

feladatellátásra 

kapott normatív 

állami támogatás 

bevétele összege 

2016.  

(Ft) 

A települési 

önkormányzat 

kulturális feladat 

ellátásra fordított 

összes kiadása 

2016. (Ft) 

A települési 

önkormányzat 

kulturális 

feladatellátásra 

fordított összes 

kiadása a kapott 

kulturális normatív 

állami támogatás 

hány %-a volt 

2016-ban 

A települési 

önkormányzat 

kulturális 

feladatellátásra 

kapott normatív 

állami támogatás 

bevétele összege 

2017.  

(Ft) 

Összesen 1  200 000 3 320 000  36,14 1 200 000 4 567 000 26,27 1 200 000 
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7. sz. táblázat 

          

A települési önkormányzat kulturális feladatainak ellátására megállapított emelt összegű normatív állami támogatás 

felhasználása szakmai feladat és kiadási jogcím szerint 

          

  2015. 2016. 2017. 

  

Közművelődési 

szakmai feladat 

(Ft) 

Könyvtári 

szakmai 

feladat (Ft) 

Múzeumi 

szakmai 

feladat (Ft) 

Közművelődési 

szakmai feladat 

(Ft) 

Könyvtári 

szakmai 

feladat (Ft) 

Múzeumi 

szakmai 

feladat (Ft) 

Közművelődési 

szakmai feladat 

(Ft) 

Könyvtári 

szakmai 

feladat (Ft) 

Múzeumi 

szakmai 

feladat (Ft) 

Személyi 

juttatások 0  0 0  0  0  0  0  0  0  

Munkaadókat 

terhelő járulékok 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Dologi kiadások  1 200 000 0  0  1 200 000 0 0  1 200 000 0  0  

- dologi 

kiadásokból 

rendezvényre  1 200 000 0  0  1 200 000 0  0  1 200 000  0  0  

Felújítási 

kiadások 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Felhalmozási 

kiadások 0 0  0  1 200 000 0  0  0  0  0  

Egyéb kiadások 0  0  0  0 0  0  0  0  0  

Kiadások 

összesen  1 200 000  0  0  1 200 000  0  0  1 200 000  0  0  
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Forrásjegyzék 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete Szervezeti- és működési szabályzatáról 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II. 16.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (II. 15.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017. (V. 9.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2019. évek gazdasági 

programja 

 

Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2009. (II.15.) rendelete Jászivány község 

közművelődéséről 

 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

„Jásziványért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól 

 

Jászivány Önkormányzata Képviselő-testületének közművelődési feladatellátásával 

kapcsolatos határozatai 

 

www.jaszivany.hu 

http://www.jaszivany.hu/









