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Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. június 7-én 17 órai  

   kezdettel tartott nyilt üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza Jósvafő 

 

Jelen vannak: Garan Béla polgármester 

  Maurnyi István alpolgármester 

  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 

  Vargáné Darai Piroska képviselő 

  Kontra László képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

  Nahaj Ferenc körjegyző 

  Pogányné Farkas Renáta 

 

 

Garan Béla polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes mivel az 5-ből 5 képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a 

napirendre. Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND 

 

1. „Tiszta patakot határok nélkül” szlovák-magyar közös rendezvény 

megbeszélése 

2. Falunapok előkészítése 

3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: „Tiszta patakot határok nélkül” szlovák-magyar közös rendezvény megbeszélése 

 

Polgármester a következőkről tájékoztatja  a képviselőket: 

A „Tiszta patakot határok nélkül” szlovák-magyar közös rendezvénnyel kapcsolatban  Kecső 

polgármestere azt mondta, hogy nagy az érdeklődés, kb. 300 fő körül számolnak. Aggtelekről 

36 gyerek + 10 felnőtt, Jósvafőről 10 felnőtt várható. A szlovákok vállalták a főzést 3 üstben, 

1 üstben pedig mi főznénk. Jósvafőn a Kúlturházban lenne a vendéglátás. ÉHG 50 ezer forint 

támogatás adott, Erdészet 1 süldőt a főzéshez. A résztvevők kapnak pólót, emléktáskát, 

ivólevet és egyéb apróságokat, amit a szlovák szponzorok biztosítanak. Szlovák oldalon az 

ottani Nemzeti Park fog tartani előadást. Magyar oldalon a Babot –kútnál lesz előadás az 

Aggteleki nemzeti Park részéről. Frissítőt is kapnak a résztveveők. Jósvafőn a Tájházat, 

templomot tudják megnézni. Ebédhez egyszerre 100 főre terítünk mert , nem egyszerre hanem 

folyamatosan fognak érkezni a résztvevők. Vargáné Darai Piroska és Kontra László 

képviselők vállalják, hogy bodza limonádét készítenek a résztvevőknek. Az Önkormányzat 2 

gombóc fagyit biztosít minden résztvevőnek a 2011. június 11-i rendezvényhez. 

 

2. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Falunapok előkészítése 

Polgármester következőket mondja el: Két napra tervezünk. A falunapok barlangi 

megnyitójára egyre kevesebben mennek. Elég lenne egy ingyenes barlangtúrát szervezni 



helyette, akár fellépővel, köszöntővel. Majorett, fúvósok kellenek, akik a falun belül  

menetelnek, 3 helyszínen műsort adva, ami a tájházi találkozóhoz vezetné a vendégeket. 

Képviselők egyetértenek az elhangzott javaslattal. Sportpályán a fiatalok szabadtéri bált 

rendezhetnek, ha vállalják annak megszervezését. Holdviola együttes helyett a Rackajam fog 

fellépni. A tűzijátékot péntekre javasolják a képviselők. Vasárnapra sportrendezvény legyen-e 

a sportpályán ez még nincs eldöntve. A strandröplabda pálya is körbe van  kerítve, halót kell 

venni hozzá. Sakkverseny szervezését vállalta Boldog Sándor. Ugrálóváras jönne, ha 

helypénzt nem kell fizetni. További egyeztetések még később lesznek.  

 

3. napirendi pont tárgyalása:Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket. 

- Közfoglalkoztatásra egész évre szóló tervet készítettünk. 8 embert 3 hónapra 

osztottunk be, A betervezett emberek közük voltak akik közben elmentek máshová 

dolgozni. Későbbre nem engedi a Munkaügyi Központ áttenni az ütemezést. Fűvágás, 

patakmeder kirakás a mostani nagyobb munka. Óvodához kisegítőknek szeptembertől 

adjuk majd a kérelmet a munkaügyi Központ felé. 

- Belső festés az önkormányzatnál holnap befejeződik. 

- Közösségi terem használatával  sok gond volt az utóbbi időben. A billiárd dákót 

összetörték, falon lábnyomok vannak. A billiárd asztal szövetét újra kell húzatni, mert 

felszakították több helyen. Most be van zárva a helyiség, de igény van rá. Kamerát 

lehetne felszerelni számítógéphez kötve. Képviselők a javaslattal egyetértenek.  

- Önkormányzat pénzügyi helyzetét ismerteti. Egy vállalkozóval jelentősebb elmaradása 

van az iparűzési adónál, akinek a felszólítást kiküldtük. 

- Kecső ABC felújítására megnyertük a pályázatot. 6.426.355 forintos támogatást 

adnak. Árajánlatot fognak kérni. Szeptemberben kezdődhetne a kivitelezés a tervek 

szerint. Valószínűleg meg lehet addig oldani úgy, hogy a felújítás alatt csak kb. 1 hetet 

fog bezárni a bolt, a többi munkát lehet úgy szervezni, hogy nyitva lehessen.  

- Az ANP működésével , a készülő világörökségi törvénnyel kapcsolatos véleményeket 

, javaslatokat tartalmazó levél tervezetét ismerteti. A levél az ANP részére is 

megküldésre kerül majd. Képviselők a levél tartalmával egyetértenek. 

- Az ÉRV a bérleti szerződéseket egyezteti a közkutakra, amelyek nincsenek nyitva. 

Fecskéné kéri, hogy legyen előtte megnyitva. Képviselők egybehangzó véleménye az, 

hogy csak ott legyen megnyitva a közkút, ahol  a lakosoknak nincs bevezetve a víz. A 

nyomókart le kell szerelni a nem működő közkutakról. 

- Gömör-Tornai Nyár programsorozattal kapcsolatban Várnagy Dávid levelét ismerteti. 

Társulás létrehozását javasolja EGY uniós forrásra való pályázás érdekében. 

Képviselők egybehangzó véleménye, hogy nem lehet világosan átlátni a dolgokat, 

ezért egyenlőre nem lépünk be a társulásba. 

- Bodolai István és felesége levelét ismerteti, amiben a korábban általuk megvásárolt 

földterületet visszaadnák az Önkormányzatnak 1 millió forintért. 

- Polgármester elmondja, hogy a területet Bodolaiék 1999-ben vásárolták meg az 

Önkormányzattól. Építeni nem lehet az ingatlanra. Képviselők egyhangúlag 

egyetértenek abban, hogy nem vásárolják vissza az ingatlant.  

- Bak Albertnek a hátsó drótkerítése megsérült a szennyvízberuházás munkálatainál. 

Javítottunk a kerítésen és oszlopot cseréltünk. A szomszédainak nincs kerítés. 

Egyeztetek vele, hogy milyen igénye van még.  

- Rendőrkapitányság támogatást kérő levelét ismerteti. Képviselők véleménye az, hogy 

költségvetési hiány miatt nem tudnak adni támogatást.  



- Bódva-völgyi tűzvédelmi pályázattal kapcsolatban a támogatást kérő levelet ismerteti. 

Képviselők véleménye az, hogy költségvetési hiány miatt nem tudnak adni támogatást.  

- B.A.Z. megyei Tanya és Falugondnoki Egyesület küldte a megállapodást az éves 20 

ezer forintos támogatással kapcsolatban. Költségvetésbe beterveztük az összeget, 

javaslom a megállapodás aláírását. Képviselők a támogatás nyújtásával egyetértenek.  

- Simonné júliusban lesz 100 éves. Képviselők egyetértenek, hogy az önkormányzat 

részéről köszönteni kell. Egyeztetni kell az ügyben a családdal. 

 

Tárgy: Gazdasági program megtárgyalása 

Körjegyzőség ismerteti a gazdasági program megtárgyalásával kapcsolatos jogszabályi 

előírásokat, majd pedig a 2007-2010 évekre elfogadott gazdasági programot. 

Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

5/2011. (VI.7.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Az Önkormányzat 2011-2014 időszakra szóló gazdasági  

                                               Programja 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és  

   elfogadta az Önkormányzat 2011-2014 időszakra szóló gazdasági  

   programját. Az elfogadott gazdasági program a jegyzőkönyv  

   mellékletét képezi. 

   Felelős: polgármester, körjegyző 

   Határidő: folyamatos  

 

Tárgy: SZMSZ felülvizsgálata 

Körjegyző ismerteti az SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályi előírásokat. 

Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   6/2011. (VI.7.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: SZMSZ felülvizsgálata 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta 

   az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát és úgy  

   határozott, hogy nem változtat rajta. 

   Felelős: körjegyző 

   Határidő: 2011.VI.30. 

 

 

 

Több tárgy nem volt. 

 

Polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

polgármester       körjegyző  

 

 

 



 


