
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. július 14-én 17 órai  

   kezdettel tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza Jósvafő 

 

Jelen vannak: Garan Béla polgármester 

  Maurnyi István alpolgármester 

  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 

  Vargáné Darai Piroska képviselő 

   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

  Nahaj Ferenc körjegyző 

  Pogányné Farkas Renáta műv. szervező 

 

 

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

határozatképes mivel az 5-ből 4 képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a 

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

 

NAPIREND 

 

1. Falunapok előkészítése 

2. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Falunapok előkészítése 

Pogányné ismerteti a tervezett programokat. Polgármester javasolja, hogy az elkészült 

sportpályát lehetne felavatni versenyekkel, főzéssel, zenével. Vagy másik időpontban is meg 

lehetne szervezni a pályaavatót. Jelenlévők egyetértenek abban, hogy egy  másik időpontban 

kerüljön sor a pálya felavatására. 

Jelenlevők a tervezett falunapi programokkal egyetértenek. 

 

2.napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről  

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- Temető kerítés építésével kapcsolatban az erdészeti igazgató faanyagot adja és 100 

ezer forintot ígért még. Az egyház is ad valószínűleg 100 ezer forintot. A lakosokat is 

megkérdezzük, hogy hozzájárulnak-e. Betonoszloppal és drótkerítéssel lenne 

megoldva a nagy része. Ismerteti a beszerzett árajánlatokat a betonoszlopra, 

kerítésdrótra, feszítőhuzalra vonatkozóan. Megrendeljük az anyagot és augusztusban 

szervezzük rá társadalmi munkát. 

- Pénzügyi helyzetről nyújt tájékoztatást, ismerteti a számlákon lévő összeget. 

- Strandröplabda háló lett véve felnőtt és gyermekméretben a foci pálya mellé a 

strandröplabda pályához. Ugyanitt a szalonna sütő építését kezdtük el.  

- Tanácskozó teremhez a Községházán kamera beépítése számítógépre kb. 40 ezer 

forint lenne. 



- Az adóügyi dolgozó  számítógépét le kell cserélni, mert a szükséges programokat mát 

nem viszi. A költségvetésbe be is lett tervezve. A gép beszerzésér elindítjuk. 

- Szablyár Péter a tájházzal kapcsolatban kereste meg az Önkormányzatot. Szeretné ha 

megmaradna a tájház. A gyerekei nem biztos, hogy folytatják azt amit Ő csinál. Az 

Önkormányzatnak feltételekkel átadná a tájházat. A tájház melletti Pogány féle ház 

megfelelne neki cserébe felújítva. Ennek a tulajdonosai 6/8-ad arányban Jónyer 

Csabáék, a maradék 1/8 1/8-ad rész pedig egy testvérpáré. Jónyerék 2 millióért 

eladnák a részüket. A két testvér pár 600-600 ezret kérne érte, de próbáljuk meg 

lealkudni 500-ra. Falusi turizmus címen tudna később az önkormányzat pályázni az 

ingatlanra. Utána megbeszélnénk a cserét feltételekkel. 

Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   7/2011. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Ingatlan vásárlása 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testület 

   megvásárolja a Jósvafő, Dózsa Gy. u. 2 szám alatti 217 hrsz-ú ingatlant. 

   Az ingatlan vételára 3 millió forint. Képviselő-testület meghatalmazza a 

   polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.   

   Felelős: polgármester 

   Határidő: 2011.08.31. 

 

- Simonnét 100 születésnapja alkalmából vasárnap 11 órakor fogja köszönteni a testület. 

Tortát, virágot, köszöntő emléklapot viszünk. 

- Diszkót szeretne rendezni Jóna Gábor augusztus 13-án a művelődési házban, amit 

biztonsági emberek felügyelnének. Adjuk oda a helyiséget ingyenesen, aminek a 

fejében a jósvafőiek ingyenesen mehessenek be. Képviselők a javaslattal egyetértenek. 

 

3.napirendi pont tárgyalása. Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos határozatok meghozatala. 

Körjegyző ismerteti a meghozandó 2 határozat tervezetét. 

 

Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   8/2011. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

    Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának  

     módosítása 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 

   Társulási Megállapodás módosítását a 2009.évi CIX. Tv. 22 §-a szerint. 

   Határidő: 2011.07.31. 

   Felelős: körjegyző 

 

Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   9/2011. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

    Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

   Bánréve, Boldva, Borsodszirák  



   Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

   Társuláshoz való csatlakozását. 

   Határidő: 2011.07.31. 

   Felelős: körjegyző 

 

Tárgy: KECSŐ ABC épületének környezetbe való illesztése című pályázatra érkezett 

kivitelezői ajánlatok elbírálása 

Polgármester elmondja, hogy az ajánlatkérési felhívásra 3 pályázatot nyújtottak be. 

Megmutatja a felbontatlan, sértetlen borítékokat. Polgármester elmondja, hogy a pályázati 

kiírás szerint a legolcsóbb ajánlatot tevőt kell nyertesnek kihirdetni. 

Képviselők előtt a borítékok felbontásra kerülnek.  

A következő ajánlatok kerültek benyújtásra: 

BÓDVA.ÉPSZER Kft.  7.488.179 Ft bruttó 

BORSODSZER Kft.   7.760.371 Ft bruttó 

MÓNUSZ Kft.   7.170.129 Ft bruttó 

Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   10/2011. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: KECSŐ ABC épületének környezetbe való illesztése című  

    pályázatra érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása 

   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecső ABC 

   épületének környezetbe való illesztése című pályázat munkáinak  

   kivitelezésével a legjobb ajánlatot  benyújtó Mónusz Kft-t bízza meg 

   bruttó 7. 170.129 forint összegért.  

   Felelős: polgármester 

   Határidő: 2011.08.31. 

 

 

 

Több tárgy nem volt. 

 

Polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

polgármester       körjegyző  

 

 

 


