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

határozatképes mivel az 5-ből 3 képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a 

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

 

NAPIREND 

 

1. Tájházzal kapcsolatos jövőbeli elképzelések 

2. Falunap előkészítése 

3. 1. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

4. Egyebek, indítványok javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása: 

Tárgy: Tájházzal kapcsolatos jövőbeli elképzelések 

Polgármester elmondja, hogy a Tájház melletti Pogányféle ház adás-vételi szerződés alá lett 

írva 3 millió forintról. A Tájház tulajdonosát Szablyát Pétert megkérem, hogy a jövőbeni 

elképzelésekről tájékoztassa a testületet.  

Szablyár Péter: 63 éves vagyok. A Tájház sorsát hosszabb távon szeretném megoldani. 

Gyermekeim nem fognak ide jönni. A tájház országos gyűjteményként van nyílvántartva, 

felszámolni nem lehet. Nyugdíjas éveimet itt szeretném tölteni Jósvafőn. Foglalkoznék 

továbbra is a Tájházzal, Az Önkormányzat kezében látnám jónak a Tájházat._Helyiek adták 

össze a nagy részét a gyűjteménynek. Szeretném csinálni amíg bírom. El lehetne cserélni a két 

szomszédos ingatlant. A két kertet össze lehetne nyitni addig is. A gyermekeim a Pogány féle  

háza is örökölhetnék. A pince tetőterében a hely kell az iratoknak. Értékbecslés kéne a két 

ingatlanra. 

Garan Béla: Mit kéne felújítani a Pogány- féle házon ezt kéne egyeztetni Pályázni a felújításra 

tudnánk-e? Másik lehetőség, hogy közmunkásokkal felújítani az épületet, így csak az 

anyagköltségbe kerülne.  

Szablyár Péter:Járható mindkét  út számomra. 



Simonné Ilonka Erzsébet: Köszönet illeti Szablyár Pétert amit eddig tett a Tájház érdekében. 

Ez nagyon nagy munka volt, létrehozni a Tájházat. 

Képviselők megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat megtervezteti a Pogány féle 

épületet Szablyár Péter  véleményének a figyelembe vételével. 

Az ügyben  további egyeztetések szükségesek a jövőben. 

A lakosság részéről megjelent Bak László ezt követően távozik az ülésről. 

 

2.napirendi pont tárgyalása: 

Tárgy: Falunap előkészítése 

Polgármester a következőket mondja el: 

Többektől pozitív visszajelzés  jött a Falunapokkal kapcsolatban. A kistérséggel való 

együttműködés kicsit döcögött egyes programoknál, de ezúttal is köszönjük az 

együttműködésüket. Majorett felvonulás jobb volt a faluban, mintha a barlang felé lett volna. 

A tűzijáték elmaradt, esős volt az idő. A felnőtt vetélkedőn elég sokan voltak. Az esti 

vendéglátás jól sikerült. A megnyitóra a hidegtálat Kontra László ajánlotta fel. Turisztikai 

rendezvénynek a Falunapot nem nagyon lehet nevezni, kevés volt az idegen. Át kell gondolni  

ezért a rendezvényt. Magunknak, a falusiaknak kell megszervezni. Vissza kell térni a 

kezdetekhez, az alapokhoz. 

Szablyár Péter: Vissza kell térni az alapokhoz szerintem is. 

Pogányné ismerteti a Falunapokkal kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. 

Garan Béla: Színjátszók jó lenne, ha lennének megint, Népdalkört össze lehetne szedni újra. 

Ha mindenki megáénak érezi akkor jó lesz. Patakparti büfét fellehetne állítani , mint az 1 

falunapon. Az információs sátort a parókiához kell tenni, hogy ők is lássák a programokat. 

Pólókat fellehetne venni a Falunaposakat régieket.  

Képviselők felvetik, hogy a régi falunapok videóit lelehetne vetíteni jövőre. 

Garan Béla:Össze kell szedni az anyagokat azoktól az emberektől akik készítették. 

Digitalizálni kell, akár cd-n eladni.  

Több hozzászólás nem volt. 

Ezt követően Pogányné távozik az ülésről. 

 

3.napirendi pont tárgyalása: 

Tárgy: 1. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Rencsiné ismerteti az Önkormányzat, körjegyző pedig a Körjegyzőség 1. féléves költségvetési 

beszámolóját. 

Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

   12/2011. (VIII.16.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: 1. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

   Jósvafő község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

   elfogadta az Önkormányzat és a Körjegyzőség  2011. évi 1. féléves 

   költségvetési beszámolóját. Az elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv 

   mellékletét képezi. 

   Felelős: polgármester, körjegyző 

   Határidő: 2011.08.31. 

 

4. napirendi pont tárgyalása: Egyebek, indítványok javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket. 

- Temető kerítéshez az anyag meg van véve. 382 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat. 

Lakosság részéről 70 ezer forint hozzájárulás volt. Az egyház 100 forintot fog adni. A 



kapukat az Erdészet ígérte faanyaggal együtt. Jövő hét szombat, vasárnap , augusztus 27-28-ra 

szerveznénk társadalmi munkát. Zsíroskenyér, hagymát tudunk adni. A kerítés nyomvonalat a 

fiúkkal addig kitakaríttatom. A társadalmi munkáról a meghívó mindenházhoz eljutatjuk és a 

hirdetőre is kitesszük.  

- A Nemzeti Parkkal, világörökségi helyszínnel kapcsolatban írt közös levélre, amit Aggtelek 

Önkormányzatával együtt küldtünk el, személyesen kijöttek ketten a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériumából. Polgármester ismerteti az írásos emlékeztetőt, majd a miniszter levelét.  

- A pénzügyi ügyintézőn október 21-ig dolgozik itt, mert meg utána Miskolcra  a Kincstárba 

dolgozni. El kell dönteni hogyan legyen elvégezve a feladat. 

Képviselők egyetértenek abban, hogy az Önkormányzatnál 4 órában dolgozó 

művelődésszervetzőt meg kell kérdezni, hogy vállalná-e 4 órában a pénzügyi ügyintézői 

feladatok ellátását.  

- Kódexpress Kft-vel kapcsolatban a bírósági eljárás lezárult, a bíróság elutasította a 

Kódexpress kérelmét.  

- Szüret időpontját kell megbeszélni. Képviselők október 8. napját határozzák meg a szüreti 

rendezvénynek. 

- Önkormányzat pénzügyi helyzetét ismerteti.  

- Óvodába szeptembertől 10 fő lesz, ebből 8 jósvafői. 2 gyereke várható még, hogy esetleg 

ideköltözik. A bérletet, étkezést továbbra is biztosítjuk a gyerekeknek. 

 

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

polgármester       körjegyző  

 

 


