
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február06-án 15.00 órai 

kezdettel megtartott soron következő ülésén. 

 

Ülés helye: 5135.Jászivány, Fő út 4. /Jászivány Község Önkormányzata/ 

 

Jelen vannak: Tari András   polgármester 

   Mihályi Zoltán  alpolgármester 

Szabadosi Katalin  képviselő 

Kökény Gizella  képviselő 

 

   Márkus Erika    jegyző 

 

 

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

képviselők közül 4  fő megjelent az ülésen, így a testület határozatképes. 

 

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

 

1. Javaslat az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének 

módosítására/Írásban/ 

Előadó: Tari András polgármester 
 

2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

megállapítására/Írásban/ 

Előadó: Márkus Erika jegyző 

 

3. Javaslat a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetésének megállapítására /Írásban/ 

Előadó:  Tari András polgármester 
 

4. Javaslat az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének megállapítására/Írásban/ 

Előadó: Tari András polgármester 
 

5. Előterjesztés a központi orvosi ügyelet szolgáltatási díjának emelésének 

témájában/Írásban/ 

Előadó: Tari András polgármester 
 

6. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről /Írásban/ 

Előadó: Tari András polgármester 
 

7. Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására/Írásban/ 

Előadó: Márkus Erika jegyző 
 

8. Zárt ülés: Előterjesztés önkormányzati képviselő megbízatásának megszüntetésére 

Előadó:  Márkus Erika jegyző 
 

 

 

 



Tari András:Mindenkinek megfelel-e így, vagy van valakinek esetleg hozzáfűzni valója ezzel 

kapcsolatban? 

 

Márkus Erika:Nekem lenne annyi észrevételem, hogy a Helyi Választási Bizottság 

felülvizsgálatáról készült előterjesztést nem látom a napirendi pontok között felsorolva, ezért kérem, 

ezt az előterjesztést a napirendi pontok közé vegyük fel a nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként. 

 

Tari András: Rendben, akkor a nyolcadik napirendi pontunk helyére lépett a Helyi Választási 

Bizottság felülvizsgálatáról készült előterjesztés. Ki az, aki így elfogadja a napirendi pontokat, 

kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat 4 „igen” szavazattal egyhangúan 

megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

4/2018. (II.06.) 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. 

 

 

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:Javaslat az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének 

módosítására 

 

Tari András:Szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy mindenki megkapta-e az anyagot? 

 

Kökény Gizella: Megkaptuk. 

 

Tari András:Átolvastam és mindent rendben találtam. A képviselő tagjai közül van-e valakinek 

hozzáfűzni valója, vagy esetleg kérdéseaz önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzügyi tervének 

módosításárakapott előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Ebben az esetben kérem a képviselő 

testület tagjait, hogy aki egyetért az önkormányzati hivatal költségvetésének módosítására tett 

előterjesztéssel, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A képviselőtestület az előterjesztést 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja és az alábbi 

határozatot hozza: 



Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

5/2018. (II.06.) 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 

55 792 ezer Ft bevétellel 
55 792 ezer Ft kiadással elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport 

-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 pénzügyi tervének módosításának elfogadásában. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadtuk a pénzügyi terv módosítást és az 

alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

6/2018. (II.06.) 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 

57762 ezer Ft bevétellel 

57762 ezer Ft kiadással elfogadja. 
 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport 

-értesül 

 

 

Tari András: Van-e kérdés, vélemény az önkormányzat költségvetésének módosításával 

kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki a rendelet tervezetet elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadta a rendelet 

tervezetet és az alábbi rendeletet alkotja: 

 



JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

1/2018 (II.21) 

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                          157 986            ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

 

– a felhalmozási célú bevételt                           102 441             ezer Ft-ban, 

– a felhalmozási célú kiadást 101 006               ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a beruházások összegét                            20 673              ezer Ft-ban, 

- a felújítások összegét                            79 733              ezer Ft-ban, 

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

- kölcsön 0              ezer Ft-ban, 

- felhalmozási célú céltartalék  0              ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú bevételt 55 545           ezer Ft-ban, 

 

- a működési célú kiadásokat   56 980             ezer Ft-ban, 

ebből: 

- a személyi jellegű kiadásokat                             25 222              ezer Ft-ban, 

- a munkaadókat terhelő járulékokat                               3 940              ezer Ft-ban, 

- a dologi jellegű kiadásokat                             19 760              ezer Ft-ban, 

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

- ellátottak juttatása                               3 146              ezer Ft-ban, 

- általános tartalék 0              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 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 2018. február 6-i ülésén. 

 

 

2./ napirendi pont: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

megállapítására 
 

Tari András:Ennél a napirendi pontnál van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója? 

Abban az esetben, ha nincs, akkor kérem a testület tagjait, kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megállapításáratett 

javaslatot 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

7/2018. (II.06.) határozata 

a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megállapítására 

 

1. Jászivány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

  52731 ezer Ft bevétellel 

  52731 ezer Ft kiadással 

elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi csoport 

-értesül 

 

 

3./ napirendi pont: Javaslat a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás 2018. évi költségvetésének megállapítására 

 

Tari András:Az előterjesztésben láthatjuk, hogy a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 

Intézményfenntartó Társulás bevételét a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól átvett 

pénzeszközök képezik. Az átvett összeg pedig 61.728.000 Ft. 

 



Tari András: A Társulásnak alkalmazottja nincs, dologi kiadás tervezve irodaszerre és 

bankköltségre 300.000 Ft, továbbá az Óvoda részére nyújtandó intézményfinanszírozás. 

 

Márkus Erika: A Társulás jogi személy, ezért neki is kell, hogy legyen költségvetése. A Társuláson 

keresztül kapja meg az Óvoda a támogatást. A 2017-es évben rengeteg fejlesztés volt az Óvoda 

területen. A 2018-as terveink közé tartozik az udvar területének növelése. 

 

Mihályi Zoltán: Bölcsőde esetleg lesz Jászszentandráson? 

 

Márkus Erika: Szeretnénk indítani, de még nem kaptunk a benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban 

visszajelzést.  

 

Tari András: Ki az, aki ezt el tudja fogadni? Kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A képviselőtestület aJászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetésének megállapítására tett javaslatot 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

8/2018. (II.06.) határozata 

a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 

költségvetésének megállapítására 

 

Jászivány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai 

Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

  61590 ezer Ft bevétellel 

  61590 ezer Ft kiadással 

elfogadja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Szabó László, Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 

Elnöke, 5136. Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 

4./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Csoport 

-értesül 

 

 

4./ napirendi pont:Javaslat az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének megállapítására 

 

Tari András: Itt nekem voltak észrevételeim. Erről egy kicsit többet kell beszélnünk. Az 

önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 112.018.000 Ft. 

 

Márkus Erika:Meg ne tévesszen senkit. Nem ennyi pénzt kaptok idén támogatásként az államtól, 

ebben az összegben benne vannak a folyamatban lévő pályázati pénzek. 

 

Tari András: Amint láthatjuk az állami támogatások is nőttek 5.456.000 Ft-tal a 2017-es évhez 

képest. Az előterjesztésben ez el lett írva. Nem a 2016-os évhez képest, hanem a 2017-es évhez 

képest változott így a pénzösszeg. 



 

Kökény Gizella: Itt szeretném megemlíteni, hogy a védőnő azzal a felvetéssel fordult hozzám, hogy 

1997-ben a velünk megkötött szerződésében abban állapodtunk meg, hogy a bérének a 25%-át kapja 

a Jásziványi Önkormányzattól. A keresete emelkedett, így a 25% is magasabb. 

 

Márkus Erika: A védőnőnek a papírjait a napokban néztük meg. Nincs szerződése, testületi 

határozat készült 1999-ben, amely támogatja a védőnő kijárását Jászapátiról. A határozatban fix 

összegként van a költségtérítés összege megállapítva. Ez az összeg pedig nettó 10.000 Ft. 

 

Kökény Gizella: A védőnő azzal a kéréssel fordult felénk, hogy ezen az összegen emeljünk. A 

jelenlegi bérének 25%-a 43.538 Ft. 

 

Tari András: A védőnő kap tőlünk fizetést? 

 

Márkus Erika: Nem, mi költségtérítést fizetünk neki. 

 

Mihályi Zoltán: A 10.000 Ft tényleg kevés. Viszont az sok lenne, ha egy hónapban négy 

alkalommal kijönné és majdnem 50.000 Ft-ot kapna. 

 

Tari András: Emeljünk az összegén vagy maradjon annyi, amennyi eddig is volt? Jászapátitól kap 

fizetést, amiért itt ellátja, a feladatát ehhez pedig mi hozzájárulunk a költségtérítése kifizetésével. 

 

Kökény Gizella: Én úgy gondolom, hogy duplázzuk meg a testület által 1999-ben meghatározott 

költségtérítés összegét. 

 

Mihályi Zoltán: Én is úgy gondolom. Egyetértek az előttem szólóval. 

 

Tari András:Ha mindenki egyetért ezzel, akkor szavazzunk kézfelnyújtással a védőnő 

költségtérítésének megemeléséről. 

 

Megállapítom, hogy a védőnő költségtérítésének emelését nettó 20.000 Ft-ra 4 „igen” szavazattal, 

egyhangúan elfogadjuk és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

9/2018. (II.06.) határozata 

avédőnő költségtérítésének emeléséről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 73/1999. (08.24.) 

képviselőtestületi határozatban foglalt költségtérítést megemeli. 

Oláhné Birkás Ilona védőnő részére 2018. februártól határozatlan időre bruttó 23.122.- Ft 

költségtérítést állapít meg. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Oláhné Birkás Ilona védőnő 

4./ Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Csoport 

-értesül 

 



 

Tari András: A Népdalkör megkeresett engem, hogy ruhát szeretnének vásárolni az összes tagnak. 

Ez durván 300.000 Ft. Ezt be tudjuk-e építeni még a költségvetésbe, illetve tudjuk-e vállalni? Ez egy 

olyan klubja a településnek, amely más módon nem tud bevételi forrásban részesülni, tehát nem tud 

pályázni, támogatásokat nem tud szerezni. Ez egy olyan színfoltja a településünknek, akiket csak mi 

támogatunk, mi segítjük őket, mi tartjuk az egészet még fent. 

 

Márkus Erika: Be tudjuk építeni a költségvetésbe a ruhát számukra,testület dönt. 

 

Kökény Gizella: Én támogatom, hogy adjuk meg számukra az összeget a ruha vásárlásához. 

 

Mihályi Zoltán: Támogassuk meg. 

 

Tari András: Aki úgy gondolja, hogy támogassuk meg őket, kérem, kézfelnyújtással jelezzék. 

 

Megállapítom, hogy a Népdalkör támogatását 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadjuk és az 

alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

10/2018. (II.06.) határozata 

aNépdalkör támogatásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Népdalkör számára 

maximum 300.000 Ft összegű támogatást nyújt fellépő ruha megvásárlására. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Kökény Györgyi Aranka Népdalkör Vezető 

4./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Csoport 

5./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltsége, Pénztár 

-értesül 

 

Tari András: A Polgármesteri Hivatal külső WC-jének felújítására itt be van tervezve 500.000 Ft, de 

az akadálymentesített WC-t az energetikai felújítás által nyert összegből az épület belsejében fogjuk 

kialakítani, így ezt az összeget át lehetne csoportosítani esetleg? 

 

Márkus Erika: Igen, akkor ezt az összeget át csoportosíthatnánk esetleg a művelődési ház sorába és 

ebből támogathatjuk a Népdalkört. 

 

Tari András: Így rendben lesz, úgy gondolom. 

 

Kökény Gizella: Támogatom az ötletet. 

 

 

Tari András:A közfoglalkoztatásról szeretnék még szót ejteni. 5 fővel kell elindítanunk a következő 

startmunka mintaprogramot, amely a helyi sajátosságokra fog ráépülni. Ezen felül egy 

közfoglalkoztatottat biztosan tovább kell foglalkoztatnunk fél éven keresztül. 

 



 

 Úgy gondolom, hogy Mihályiné Balla Zseraldina az a személy, akit tovább kellene 

foglalkoztatnunk, hiszen több feladatot lát el egyszerre és sokat segít számunkra. Más véleménye 

esetleg, vagy javaslata van-e valakinek. 

 

Mihályi Zoltán: Egyet értek, hogy Mihályiné Balla Zseraldinát kellene továbbfoglalkoztatnunk a 

munkatörvénykönyve alapján. 

 

Szabadosi Katalin: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Tari András: Meg kell egyezni az összegben, amit fizetni fogunk neki az ellátott munkájáért. A 

garantált bérminimumot mindenképp meg kell fizetni. Ennél többet fizethetünk, de kevesebbet nem. 

Én az ő munkájáért kevésnek találom a nettő 91.000 Ft körüli összeget, úgy gondolom, hogy 

megérdemelné a kb. nettő 100.000-105.000 Ft-ot, az bruttó 158.000 Ft. Ki hogyan gondolja? 

 

Kökény Gizella: A nettó 105.000 Ft korrekt ajánlat. 

 

Mihályi Zoltán: Én is megadnám számára a nettó 105.000 Ft-ot. 

 

Szabadosi Katalin: A nettó 105.000 Ft-ra szavazok én is. 

 

Tari András: Rendben, akkor mindenki a nettó 105.000 Ft összeget szavazta meg, ami bruttóban 

158.000 Ft. Más észrevétele, javaslata, véleménye van-e valakinek? Nincs. Kérem a testület tagjait, 

hogy kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja Mihályiné Balla Zseraldinát továbbfoglalkoztatottnak 

ezzel a bérrel. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadtuk Mihályiné Balla Zseraldina 

közfoglalkoztatott továbbfoglalkoztatását a munkatörvénykönyve alapján és az alábbi határozatot 

hozzuk: 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

11/2018. (II.06.) határozata 

Mihályiné Balla Zseraldina továbbfoglalkoztatásáról 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy Mihályiné Balla 

Zseraldina 5135. Jászivány, Petőfi utca 17. szám alatti lakost továbbfoglalkoztatja a START munka 

mintaprogram támogatási szerződésében meghatározott továbbfoglalkoztatási kötelezettség alapján 

2018. március 01-től 2018.augusztus 31-ig a munkatörvénykönyve alapján napi 8 órában, 

munkabérét bruttó  158.000. –Ft/ hó összegben állapítja meg  

 

 2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Mihályiné Balla Zseraldina; 5135. Jászivány, Petőfi út 17. 

4./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály 

-értesül 

 

 



Tari András: Erdei Zoltánnak is le fog telni a munkaviszonya 2018. február 28-án. Mit csináljunk 

vele? Szükségünk van még rá vagy az állatok eladása után már nem lesz szükségünk férfi 

munkaerőre? 

 

Mihályi Zoltán: Az állatokon kívül mivel foglalkozik még? 

 

Tari András: Karbantartást végez az önkormányzat épületeinél, nyírja a füvet, illetve fő feladata az 

állatok gondozása. A traktorhoz neki van csak jogosítvány a munkavállalók között. 

 

Mihályi Zoltán: Úgy gondolom, hogy nincs szükség a munkájára napi 8 órában, elég lenne 6 óra 

hosszában foglalkoztatni. Esetleg árajánlatot lehetne kérni a fűnyírásra, hogy össze tudjuk 

hasonlítani az árakat. 

 

Kökény Gizella:6 óra hosszában, ha felvennénk fél évre, akkor meg láthatnánk, hogy mennyire nagy 

szükségünk van az ő munkájára. 

 

Tari András: 2018. március 01-től vegyük fel határozatlan időre utána, ha elkelnek, az állatok újra 

fogjuk tárgyalni az ügyét. Megfelel így mindenkinek vagy van valakinek más javaslata? Nincs. 

Ebben az esetbe kérem a testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadtuk Erdei Zoltán Attila 

továbbfoglalkoztatását 2018. március 1-től és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

12/2018. (II.06.) határozata 

Erdei Zoltán Attila továbbfoglalkoztatásáról 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy Erdei Zoltán Attila 

5135. Jászivány, Szabadság utca 14. szám alatti lakost 2018. március 01-től határozatlan időtartamra 

a  munka törvénykönyve alapján napi 6 órában foglalkoztatja. 

 

2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Erdei Zoltán Attila; 5135. Jászivány, Szabadság u. 14. 

4./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Csoport 

-értesül 

 

 

Tari András: A testület tagjai közül van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy esetleg kérdése az 

önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének megállapításárakapott előterjesztéssel kapcsolatban? 

Nincs. Ebben az esetben kérem a képviselő testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet tervezetet az önkormányzat 2018. évi pénzügyi 

tervének megállapítására 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 



 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

2/2018. (II.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az önkormányzat 2018. 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 2018.évi költségvetésének bevételi 

és kiadási főösszegét  

  112 018    ezer Ft-ban, 

ezen belül: 

felhalmozási célú bevételt                     69 943    ezer Ft-ban, 

felhalmozási célú kiadást                     73 943    ezer Ft-ban, 

ebből:  

- beruházások összegét                     29 800    ezer Ft-ban, 

- felújítások összegét                     44 543    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                   42 075     ezer Ft-ban, 

- működési célú kiadásokat                   37 075     ezer Ft-ban, 

ebből: 

- személyi jellegű kiadásokat                    15 841    ezer Ft-ban, 

- munkaadókat terhelő járulékokat                      2 879    ezer Ft-ban, 

- dologi jellegű kiadásokat                  11 650    ezer Ft-ban, 

- ellátottak juttatásait                     3 554     ezer Ft-ban 

- a speciális célú támogatásokat                     3 151     ezer Ft-ban, 

- általános működési tartalékot 900     ezer Ft-ban, 

- működési célú céltartalékot 100     ezer Ft-ban, 

 

- költségvetési létszámkeretet 9      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 2018. 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 900 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 2018. 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, 

illetőlegkövetkezményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a 

köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafetéria juttatásra a törvényben 

meghatározott minimum összegben. 

 

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, az 

illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a költségvetési törvényben 

meghatározott cafeteria juttatás összege 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 236.950,- 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 2018. február 6-i ülésén. 

 

 

   Tari András sk.        Márkus Erika sk. 

     polgármester                     jegyző 

 

 

5./ napirendi pont: Előterjesztés a központi orvosi ügyelet szolgáltatási díjának emelésének 

témájában 

 

Tari András: Átolvasta mindenki az előterjesztést? 

 

Kökény Gizella: Igen, én elolvastam. 

 

Mihályi Zoltán: Én is végigolvastam. 

 



Tari András: Van valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a testület 

tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadtuk a központi orvosi ügyelet 

szolgáltatási díjának emelését és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

13/2018. (II.06.) határozata 

a központi orvosi ügyelet szolgáltatási díjának emeléséről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Központi Orvosi ügyelet 

szolgáltatási díjának emelését - 38 Ft/lakos összegről 68 Ft/lakos összegre- 2018. január 1-től., 

jóváhagyja. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Jászapáti Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály 

4./ Emergency Service Kft.  

5./ Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály 

-értesül 

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

 

Tari András:A közmeghallgatás időpontjáról kell döntést hoznunk. 

 

Mihályi Zoltán: Március elején szoktuk általában tartani. 

 

Tari András: Pócs János, országgyűlési képvisel is jelen tudjon lenni, ezért február 27. lenne jó 

időpont idén. 

 

Szabadosi Katalin: Nekem megfelel ez az időpont. 

 

Tari András: Más javaslat, esetleg vélemény? Nincs. Ebben az esetben kérem a testület tagjait, 

kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadtuk a közmeghallgatás időpontját és az 

alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

14/2018. (II.06.) határozata 

közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2018. évi 

közmeghallgatás időpontját 2018. február 27. napra tűzik ki. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 



-értesül 

 

 

Tari András: Az aratónap idén nálunk kerül megrendezésre. Erről már többször is beszéltünk. Július 

első hetében lehet-e már aratni? Hogyan gondoljátok? 

 

Márkus Erika: Aratható állapotban lesz már akkor, tehát kalászos lesz. 

 

Mihályi Zoltán: A búza aratását június végén, július elején legkésőbb már el szokták kezdeni. 

 

Kökény Gizella: A Világtalálkozó június végén lesz, a Csángó Fesztivál augusztus elején szokott, 

ezért jó ötletnek tartom, hogy július első hétvégéjére tervezzük nálunk az Aratónapot. 

 

Tari András: Július 7. szombati nap mindenki szerint jó lenne? Esetleg van más javaslata valakinek? 

 

Szabadosi Katalin: Július 7-én jó lesz, én úgy gondolom. 

 

Tari András: Tavaly Karcagon nagy sátor volt felállítva. Hozzánk kell sátor? Úgy gondolom a sátor 

minden szempontból jó, akkor is ha erős napsütés van, illetve akkor is ha szakad az eső. 

 

Mihályi Zoltán: Úgy gondolom, hogy mindenképp legyen. Az emberek be tudjanak ülni enni is 

valahová vagy csak beszélgetni. Műsorvezetőre is szükségünk lesz, aki végigvezeti az eseményt. 

Karcagon még díjazás is volt, ami nálunk is lehetne. 

 

Tari András:Támogatásokat szívesen elfogadunk. Mindenkinek megfelel így, esetleg valakinek van 

bármilyen további javaslata? Kérem a testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadtuk az Aratónap időpontját és az alábbi 

határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

15/2018. (II.06.) határozata 

az Aratónap időpontjának kitűzéséről 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2018. évi Aratónap 

időpontját 2018. július 7. napra tűzik ki. 

 

2./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az 

Aratónap előkészületeivel. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

-értesül 

 

 

Tari András: Érkezett hozzánk kettő darab kérelem, rendezési terv módosítására. Az egyik kérelmet 

Szilák Attila, Jásziványi lakostól kaptuk. Szeretné, ha a 0143/41 hrsz.-ú külterületi ingatlana LF1-

LF2 besorolásba kerülne. Abból az okból kifolyólag lenne erre szükség, hogy falusi turizmust, 



vendéglátást végezhessen ezen a területen a jövőben. Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, esetleg 

véleménye? Abban az esetben, ha nincs, kérem a testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom 3 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazattal a testület elfogadta a besorolás módosítását és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

16/2018. (II.06.) határozata 

Szilák Attila kérelmére rendezési terv módosításához 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szilák Attila kérelmét tárgyalva úgy 

döntött, hogy támogatja a fejlesztési igényt,a készülő településrendezési tervben a 0143/41 hrsz-ú 

külterületi ingatlan MÁ1 övezeti besorolását a fejlesztésnek megfelelően módosítani kell  

Kiszelovics Ildikó tervezővel egyeztetve. 
 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Kiszelovics Ildikó tervező 

4./ Szilák Attila, Jászivány Fő út 39.szám alatti lakos 

-értesül 

 

 

Tari András: A másik kérelem pedig Hárskuti Manó, Jásziványi lakostól érkezett. A testület 

támogatását kéri ahhoz, hogy a 0157/10 hrsz.-ú és 0157/6 hrsz.-ú külterületi ingatlana más 

besorolásba kerüljön. A 0157/10 hrsz.-ú ingatlanából mintegy 5-6 ha KI1 övezet jelenleg, a maradék 

pedig MÁ2 besorolásban van. Ezeken a területeken építkezéseket tervez, amelyeket a jelenlegi 

övezeti besorolás mellett nem tud megvalósítani. A 0157/6 hrsz.-ú külterületi ingatlan ugyancsak KI1 

besorolású övezet, amely területnek a megengedett beépítettség mértéke 7-8%, amely számára nem 

elegendő. Van valakinek kérdése, esetleg javaslata, véleménye ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem a 

testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadta a testület a besorolás módosítására tett 

javaslatot és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

17/2018. (II.06.) határozata 

Hárskuti Manó kérelmére rendezési terv módosításához 

 

1./ Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Hárskuti Manó kérelmét tárgyalva úgy 

döntött, hogy támogatja a fejlesztési igényt, a készülő településrendezési tervben a 0157/10 és 

0157/6hrsz-ú külterületi ingatlanok KI1 és MÁ2 övezeti besorolását a fejlesztésnek megfelelően 

módosítani kell  Kiszelovics Ildikó tervezővel egyeztetve. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

3./ Kiszelovics Ildikó tervező 



4./ Hárskuti Manó 

-értesül 

 

 

Tari András: A Jászberényi Rendőrkapitányságtól érkezett egy levél, amely arról szól, hogy ha 

szeretnénk adományt felajánlani, akkor 2018. november 15-ig kell megküldeni a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

 

Kökény Gizella: Az előző években támogattuk őket? 

 

Tari András: Tavaly fűszerpaprikát ajánlottunk fel számukra. 

 

 

Tari András: A gyengénlátók és látássérültek érdekképviseletében érkezett hozzánk egy 

együttműködési kérelem. 

 

Kökény Gizella: Nálunk esetleg gyengénlátók vannak. 

 

 

Tari András: E-mailben megkaptuk a jelentést Jászivány Község Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról. Ebben Lóczi Melinda, könyvtáros 

munkaidejének hosszabbítását tanácsolják 6 órából 8 órába. 

 

Kökény Gizella: Nincs szüksége a könyvtárnak hosszabb idejű nyitva tartásra. 

 

Szabadosi Katalin: Elegendő ez a munkaidő, ennek a munkamennyiség elvégzésére. 

 

Tari András: Érkezett egy levél a GlaxoSmithKline vállalattól. 

 

Márkus Erika: Igen, ez egy gyógyszert gyártó cég. Felkeresett bennünket, hogy gyerekeknek 

támogassunk olyan védőoltásokat, amelyeket az állam nem támogat. A HPV megelőző védőoltás az 

egyik, amelyet támogathatunk, de ez az oltás a 7. osztályosak számára ingyen jár már. Ezen kívül 

még lehet támogatni a bárányhimlő és a rotavírus elleni védőoltást. Én személy szerint, ameddig a 

szülők nem kérik tőlünk, hogy támogassuk meg nekik ezeket a védőoltásokat, addig nem 

támogatnám meg a gyógyszergyárat ezzel az összeggel. A védőnő szerint a védőoltásokkal 

kapcsolatban több eltérő szakmai  vélemény van. 

 

Tari András: Lehetőséget meg lehet adni a szülőknek, ha kérik tőlünk. 

 

 

Tari András: Van valakinek még hozzáfűzni valója a két ülés között eltelt időszak eseményeivel 

kapcsolatban? 

 

Kökény Gizella: Ádámné Vágó Krisztina gyógytornász felkeresett engem, azzal a céllal, hogy 

kérdezzem meg a testületet, hogy Jásziványon szeretnénk-e, ha gyógytornát tartana minden héten a 

pénteki napokon. Pénteki nap nem a legjobb számunkra. 

 

Mihályi Zoltán: Időseknek? 

 

Kökény Gizella: Időseknek is, illetve, akinek valamilyen problémája van. 



 

 

Kökény Gizella: Ismét lesznek a községünkben szülinaposok, akik a 80., illetve 90. születésnapjukat 

fogják ünnepelni. 

 

Mihályi Zoltán: Az ajándékokat vásárold meg nekik és ki fogjuk hordani számukra. 

 

Tari András: Ezen kívül van még valami a két ülés közötti események között, amiről beszélnünk 

kell? Nincs. Ebben az esetben kérem a testületi tagokat, hogy szavazzunk kézfelnyújtással. 

 

Megállapítom, hogy 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadtuk a két ülés között eltelt időszak 

eseményeit és az alábbi határozatot hozzuk: 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

18/2018. (II.06.) határozata 

a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy elfogadja a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről a tájékoztatást. 

 

Határozatról: 

1./ Tari András polgármester 

2./ Márkus Erika jegyző 

-értesül 

 

7./ napirendi pont:Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Tari András: Megkérem Márkus Erikát, amennyiben szeretné, egészítse ki az előterjesztést. 

 

Márkus Erika: Nem szeretném kiegészíteni. Abban az esetben, ha másnak van kérdése, javaslata 

ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok, vagy meghallgatom. 

 

Kökény Gizella: Kéréssel fordultak hozzám, hogy a gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban 

részesítettek körében az egyedül élők vagy gyermeküket egyedül nevelők körön kívül esők esetében 

a havi rendszeres gyógyszer költsége kevesebb százaléka legyen az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének. Utánaszámoltam és én támogatom ezt a javaslatot. Jelenleg 30%,-ot  25%-ra 

gondoltam, hogy csökkenthetnénk. 

 

Szabadosi Katalin: Rendben, támogatom. 

 

Tari András: Mindenki el tudja így ezt fogadni, vagy valakinek esetleg van más véleménye? Nincs. 

Ebben az esetben kérem a testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzunk. 

 

Megállapítom 4 „igen” szavazattal, egyhangúan elfogadtuk at módosítással együtt a rendelet 

tervezetet és az alábbi rendeletet alkottuk: 

 
 



JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018.(II.22.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban: Sztv.) 1.§.(2) bekezdésében, 25.§-ának (3) 

b). pontjában, 26. §-ában, és a 92.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tövény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„ (1) Az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése 

érdekében gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban részesíti a képviselő-testület azt a személyt, 

aki megfelel a következő feltételeknek: 

 

a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében, ha az egy főre számított havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át 

és a havi rendszeres gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 20 %-át, 

 

b)  egyéb igénylő esetében, akinek ha a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át és a havi 

rendszeres gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25 %-át, 

 

és alanyi- vagy normatív közgyógyellátásban nem részesül. „ 

 

 

2.§ 

 

A rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellélete szerint módosul.  

 

 

3.§ 

E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 06-i ülésén. 

 

 

Tari András        Márkus Erika 

polgármester                                 jegyző 

 

 

8./ napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság felülvizsgálatáról 

 

Tari András:Átadom a szót Márkus Erikának. 




