Jegyzőkönyv

Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 29-án 15
órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.
Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány
Jelen vannak: Tari András
Mihályi Zoltán
Bugyiné Kökény Gizella
Kálmán Miklós
Szabadosi Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Márkus Erika jegyző
Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom, hogy a testület
határozatképes. A napirendi pontoknál szeretném a 2. napirendi pontba tenni a falugondnoki
busz pályázati lehetőségét. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirendi pontok
meghatározásával, és a módosítási javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom,
hogy a képviselőtestület a napirendi pontokra tett javaslatot 5 IGEN szavazattal
megtárgyalásra elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
118/2015.(IV. 29.) határozata
Az ülés napirendi pontjainak elfogadására
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett
javaslatot megtárgyalásra elfogadja.
Határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika jegyző
- értesül.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
- beszámoló az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről
- javaslat a pénzmaradvány felosztására

Előadó: Tari András polgármester
Előterjesztés írásban mellékelve
Tari András: Minden a terv szerint zajlott. Az úttal kapcsolatban fizettünk még 1 millió
forintot, hogy vastagabb borítást kapjon, és az útpadka is rendben legyen. Volt egy nem
tervezett kiadásunk, megvettük a telket a vízmű körül, ami az ivóvízminőség-javító projekthez
szükséges volt.
Márkus Erika: Az összes pénzmaradvány 33 millió forint. A 31 millió forint be van tervezve a
költségvetésbe, 1.800 ezer Ft a szabadon felhasználható, amit tartalékba javaslunk tenni, ez
bármire felhasználható. Az Áht. módosítása értelmében be kellene csatolnunk a Kincstár
ellenőrzési beszámolóját is, de ilyen anyagot a Kincstár még nem küldött, helyette a
Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján becsatoltuk részetekre a Kincstár részére
megküldött éves költségvetési beszámolót tájékoztatásul.
Tari András: Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs
kérem kézfelnyújtással szavazzunk, ki fogadja el így az első napirendi pontot, a
rendeletet,ezen belül a belső ellenőri jelentést és az éves költségvetési beszámolót tudomásul
veszi? Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2015. (V. 11) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
105.663 E Ft
72.280 E Ft
33.383 E Ft

bevétellel
kiadással
maradvánnyal

jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. számú melléklet szerint
fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú
pénzeszközátadás kiadásait a 6.,7, és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §

(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi létszámát, Európai Uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9., 11. 14 számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 13 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14/b. számú mellékletnek megfelelően
engedélyezi.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő
átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet
szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 163 737 E Ft-ban állapítja meg.
5. §
(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet
szerint.
6. §
Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 17. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló 7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 29-i ülésén.
Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk
jegyző

2. napirendi pont
Tárgy: A tanyagondnoki busz pályázata
Előadó: Tari András polgármester
Tari András: Arról döntöttünk, hogy pályázni kívánunk az idén is a tanyagondnoki buszra,
amennyiben lehetőség van rá. Most nem volt annyira kötött a pályázati kiírás, így lehetett
bármilyen buszra árajánlatot kérni. Abban maradtunk, hogy egy Ford Custom-ot választunk.
A Jászberényi és a Gyöngyösi Ford márkakereskedések adtak árajánlatot. A jászberényiekkel
az is megoldható, ha el akarjuk adni a mostani autót segítenek az adás-vételben. Annyit róla,
hogy egy ülést ki kell majd venni, mert kerekesszék rögzítési lehetőséget kell majd
biztosítanunk. Ezt előírja a pályázati dokumentáció, és ezzel együtt lesz 9 személyes a
kisbusz. Ezen kívül még nagyon sok műszaki paraméternek meg kell felelnie. Maximum 8

millió Ft-ra pályázhatunk, ezen belül van az árajánlat. 6 927 244 Ft a nettó, ehhez 1.820 406
Ft önerő szükséges és a teljes bekerülési költség 8 747 650 Ft. Kérdezem a képviselőtestülete
pályázhatunk-e ennyi bekerülési költséggel a falugondnoki autóra, és ha nyerünk ezen a
pályázaton vállaljuk-e az önerő költségét? Kérem kézfelnyújtással jelezzük. Megállapítom,
hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk a Fordulat 2005 Kft árajánlatát, és
benyújtjuk a pályázatot.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
119/2015. (IV.29.) határozata
A „Jászivány falugondnoki szolgálat fejlesztése” című pályázatról, saját erő
biztosításáról, előfinanszírozásról.
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbiak szerint határoz:
1. Egyetért a „Jászivány falugondnoki szolgálat fejlesztése” című, bruttó 8 747 650,- Ft
(igényelt támogatás ill. nettó 6.927.244,- Ft) összköltségű pályázat megvalósításával
és az erre irányuló a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiírt az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján pályázat
benyújtásával, a falugondnoki szolgáltatásfejlesztés szükségességével. A pályázat
részeként egy egyterű személygépjármű (mikrobusz, M1 gépjármű-kategória)
beszerzését tervezzük és a hozzá kapcsolódó további elszámolható kiadásokat is.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
2. A pályázat megvalósításhoz szükséges 1 820 406,- Ft saját erőt (vissza nem
igényelhető áfa tartalom), valamint az előfinanszírozást az önkormányzat a 2015.évi
költségvetésében biztosítja a pénzmaradvány sor terhére.
Határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika körjegyző
- értesül.
A pályázatíró Kovácsné Bozóki Judit kérésére a falugondnok szakmai programjának egy
mellékletét kell elfogadnia még a testületnek. A pályázati felhívás ugyanis így fogalmaz hogy
az előnyt jelentő feltételeket a szakmai program tartalmazza. Ebből adódóan a
munkanélküliségi ráta, a szervezetek, közületek és ami még előnyt jelent a pályázatnál abból
egy táblázati formát készített a szakmai program mellékleteként.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
120/2015.(IV. 29.) határozata
A Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának kiegészítéséről
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a Képviselőtestület által elfogadott
59/2012.(VI. 27.) számú határozatának kiegészítésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter
által kiírt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások

részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján a Falugondnoki Szolgálat
szakmai programját, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal egészíti ki.
A határozatról:
1)
2)
3)
4)

Tari András polgármester
Márkus Erika jegyző
Falugondnoki Szolgálat helyben
JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szolnok

3. napirendi pont
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Tari András polgármester
Tari Andás: Dr Szabó Tamás Jászberény város polgármestere a teljes Jászságot érintő
monumentális művészeti alkotás előkészítésére vállalkozik a Jászsági kórusok és táncosok
részvételével. A Jászok dicsérete munkacím alatt készülő alkotások kivitelezéséhez szükséges
anyagi források felkutatása folyamatban van, ezért a Jászságban lakókat képviselő
önkormányzatokhoz fordulnak támogatásért. Ha minden lakos részéről az önkormányzat 100
Ft-tal hozzájárul a kezdeményezéshez, akkor a teljes költségvetés 13%-a teljesül. Kérik az
önkormányzatot, hogy erőnkhöz mérten mi is csatlakozzunk a kezdeményezéshez. Mindez
nagyon szép, és támogatjuk is, de nem tudjuk a teljes összeggel amit kérnek. Javaslom, hogy
lakosonként 50 Ft-tal támogassuk ezt a nemes kezdeményezést. Egyetért-e a képviselőtestület
a javasolt támogatással? Megállapítom, hogy a testület 5 IGEN szavazattal egyhangúan
elfogadta.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
121/2015.(IV. 29.) határozata
Jászság dicsérete program támogatásáról
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászság Dicsérete címet viselő
előadó-művészeti alkotás elkészítéséhez lakosonként 50,- Ft azaz ötven forint összegű
támogatást nyújt.
A határozatról:
1. Új színházért Alapítvány Jászberény
2. Tari András polgármester
3. Márkus Erika jegyző
- értesülnek.
Tari András: Kaptunk meghívót május 6-ra a Redemptiós ünnepségre. Fél 5-kor kezdődik az
emlékünnepség a Déryné rendezvényház dísztermében, utána koszorúzás a Jász emlékműnél.
Sajnos nem tudok elmenni, ezért megkérem Mihályi Zoltán alpolgármestert és Bugyiné
Kökény Gizella képviselőasszonyt hogy a koszorúzáson Jásziványt képviselje a nevemben.
A Jász Világtalálkozóra jöttek a felkérő levelek. Kerékpártúra, ezen részt veszünk,
iparművészeti kiállítás, de van-e valaki a településen aki szívesen részt venne? Ennek utána

kell érdeklődni. Kórusok bemutatkozása, erre felkérjük a Népdalkört hogy vegyenek részt,
hagyományos mesterségek utcája ide bármilyen rési mesterséggel foglalkozó kézműves,
mesterember munkáit várják, a munkafolyamat bemutatásával együtt. Jász ízek versenye,
ezen részt vettünk máskor is, erre szerintem jelentkezni kell, 3 főt kérnek. Részemről a
birkapörkölt a legjobb. Jász Virtusvetélkedő, ezen is részt vettünk az elmúlt években, öt főt
várnak. Lehetőség szerint induljunk most is.
Tari András: Szálláshelyet alakítottunk ki az óvodában.
Márkus Erika: Ki fogja üzemeltetni? A Jászivány Fejlesztési Kft azért hoztuk létre, hogy a
vállalkozói tevékenységeknek eleget tegyen. Ha a Kft-nek adjátok át üzemeltetésre és bérbe
az épületet, ő lesz a szálláshely szolgáltató, egy másik bevételi forrást teremtenétek meg. Az
engedélyt ki tudjuk adni, egyéb szálláshely kategóriának megfelel. A felszereltség megvan,
leltárt kell készíteni róla. Azt kell eldönteni, hogyan legyen az üzemeltetés. Utána ki kell
alakítani az árakat. Propagálni kell, el kell küldeni az országban az iskolákhoz, e-mailen,
minél többen tudjanak róla, hogy Jásziványon ilyen lehetőség van. Ha sikerülne felfejleszteni,
ez sokat hozhatna. Terveztetek már sok egyéb programot, ezt össze lehetne hozni a
szálláshely kiadásával. Kézműves tábor, erdei tábor a gyerekek részére stb.
Szabadosi Katalin: Reklámozást mielőbb szorgalmazni kell, hogy minél előbb had tudjanak
róla, had keressenek bennünket.
Tari András: Ki lehetne adni esküvőkre, pl születésnapi, vagy egyéb rendezvényekre.
Javaslom, hogy adjuk bérbe a Kft-nek, évi 1000,- Ft + ÁFA bérleti díjért. Egyetért-e a
képviselőtestület a javaslattal? Van-e ezzel kapcsolatosan egyéb kérdés vagy más javaslat?
Amennyiben nincs elfogadja a képviselőtestület? Kérem hogy kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy 5 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
122/2015.(IV. 29.) határozata
A szálláshely bérbeadásáról
1. Jászivány Községi Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. május 11. napjától
határozatlan időre bérbe adja a Jászivány Fejlesztési Kft részére szálláshely
szolgáltatás céljára a Jászivány Alkotmány út 10. szám alatti ingatlanát évi 1000,- Ft
+ÁFA bérleti díj összegért.
2. A képviselőtestület megbízza Tari András polgármestert a bérleti szerződés
aláírásával.
A határozatról:
1. Tari András polgármester
2. Márkus Erika jegyző
3. Kökény Anikó a Jászivány Fejlesztési Kft ügyvezetője
- értesülnek.
Ismét indul a nyári gyermekétkeztetés. Az idén pályázni kell a gyermekek étkeztetésére. 12
főt tudunk 53 napon keresztül egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Ehhez gyermekenként
maximum 440,- Ft, összesen 279 840,- Ft támogatási összegre pályázhatunk, de a szállítás
költségét az önkormányzatnak kellene állnia. Ugyan a pályázat megengedi, hogy a szállítási
költséget beépítsük a pályázatba, de a vállalkozó nem tudja 440 Ft-ból az ebédet és a szállítást
is megoldani. Az ebéd és a szállítás költsége 480,- Ft /adag. 40,- Ft/adag a szállítási költség

ami összesen 25.440,- Ft. Javaslom a nyári gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásként a
szállítási költség átvállalását. Egyetért-e a képviselőtestület hogy az önkormányzat a szállítás
költségeihez hozzájáruljon? Kérem kézfelemeléssel jelezni. Megállapítom, hogy 5 IGEN
szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
123/2015.(IV. 29.) határozata
A nyári gyermekétkeztetési pályázathoz önerő költségeinek vállalásáról
Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározta, hogy pályázatot nyújt be
az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben - meghirdetett, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására, 2015. június 16 és augusztus 28 közötti időszakra.
Támogatás összege:
Saját erő összege (szállítási költség):
Az étkeztetés teljes költsége:

279 840,- Ft
25.440,- Ft
305.280,- Ft

Az ebéd szállátásának költségét 25.440,- Ft-ot azaz huszonötezer-négyszáznegyven forintot
Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.
16.) rendeletében biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, nyertes
pályázat esetén a Támogatási Szerződést írja alá.
A határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika jegyző
3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya
- értesülnek.
Tari András: A családi napnak hogyan áll a szervezése?
Lóczi Miklósné: Jön a planetárium, közös nyársalás, játékos versenyek gyerekeknek,
felnőtteknek, van olyan előadó, aki még nem jelzett vissza. Folyamatosan érdeklődünk felőle.
Tari András: A pályázatokkal kapcsolatosan lehet-e már tudni valamit?
Lóczi Miklósné: Sajnos még nem, annyit közöltek, hogy befogadásra került, a tanács elnöke
előtt van, és a szerződés elküldésével egy időben tájékoztatnak az eredményről, ami május
végére, június elejére várható.
Tari András: Az összegyűjtött vasat kell még beszállítanunk a MÉH telepre, ez a jövő héten
megoldódik.
Márkus Erika: Az első napirendi pontnál lemaradt a társulás anyagának az elfogadása. Külön
szükséges dönteni róla, ez nem része a rendeletnek.
Tari András: Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 IGEN
szavazattal egyhangúan elfogadtuk a társulás zárszámadását.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
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