
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. október 18-án 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 

  Kontra László képviselő 

   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

  Nahaj Ferenc körjegyző 

  Jónyer Gergely Eucalipso Kft. 

 

 

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. Kultúrházzal kapcsolatos pályázati lehetőség megtárgyalása 

2. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Kultúrházzal kapcsolatos pályázati lehetőség megtárgyalása 

Polgármester elmondja, hogy úgy tűnik, hogy lenne pályázati lehetőség a kultúrház 

felújítására. Az Eucalipso Kft. ajánlkozott a pályázat előkészítésére, megírására. 

Lebonyolítására. Megkéri a Kft jelenlévő vezetőjét, hogy adjon bővebb információt. 

Az Eucalipso Kft. vezetője Jónyer Gergely a következőket mondja el: a Kft. 2004-ben alakult. 

A cég 13-14 fővel dolgozik, mégpedig pályázatírók, építészek, tervezők. A-tól Z-ig vállalunk 

pályázatírást, lebonyolítást akár tervezéssel is. Az ÉMOP 3-1.3 pályázati kiírás kisléptékű 

településfejlesztésre szól, amibe a kultúrház is belefér. Október végén várható a pályázat 

kiírása 2 milliárd forint értékben. B.A.Z., Heves és Nógrád megyére. A támogatási arány 95 

%-os, az önrész 5 %. Vállaljuk, hogy megbízásunk  esetén a pályázatot ingyenesen 

elkészítjük, sikerdíjat nem kérünk utólag sem. A közbeszerzést, műszaki ellenőrzést, 

kivitelezést végigcsinálnánk. A pályázat elnyerésére 90%-os esélyt látok. A megyében 

Sajógalgóc, Ózd, Miskolc településeken is lesznek pályázataink. Képviselők egyetértenek 

abban, hogy megbízzák a Kft-t a pályázat elkészítésével, lebonyolításával. 

Jónyer Gergely köszöni a megbízást és távozik az ülésről. 

 

2. napirendi pont tárgyalása: Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- Leader Gömör-Tornai Egyesülettel  kapcsolatos pályázati lehetőségeket ismerteti. 

Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 3  

határozatot hozta:  

14/2011.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: pályázat benyújtása 



Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 

benyújtásáról döntött az alábbiak szerint:  

A pályázat címe: XX. Jósvafői Hagyományőrző és Művészeti Napok 

Megvalósítás helyszíne: Jósvafő belterülete 

Célterület azonosítója: 1      022 144   

Célterület megnevezése: Térségi kulturális rendezvénysorozathoz a 

Gömör-Tornai Nyárhoz kapcsolódó kulturális rendezvény       

A projekt teljes becsült költsége :        1.875.000 Ft  

Igényelt támogatás:                     1.500 000 Ft  

Önkormányzat önrésze:        375.000 Ft 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az önrész összegét a  

költségvetésében biztosítja. 

Képviselő-testület a pályázat benyújtásával a polgármestert bízza meg.  

   Felelős: polgármester 

                                    Határidő: 2011. 10.31.  

 

 

15/2011.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: pályázat benyújtása 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 

benyújtásáról döntött az alábbiak szerint:  

A pályázat címe: Egyedi értéket képviselő népi építészeti emlékek 

(vermes rakodó, színek) állagmegőrző felújítása tárgyi emlékek 

bemutatása céljából 

Megvalósítás helyszíne: 3758 Jósvafő, Dózsa Gy. u. 2.  

Célterület azonosítója: 1 022 069 

Célterület megnevezése: Helyi értékek bemutatására és hagyományőrző 

rendezvények tartására alkalmas helyiségek (Táj-szobák, Kultúr-pajták, 

História-termek, Bemutató-porták) kialakítása       

A projekt teljes költsége :                   5.100.949 Ft  

Igényelt támogatás:                    4.080.759 Ft  

Önkormányzat önrésze:              1.020.190 Ft  

A Képviselő-testület vállalja, hogy az önrész összegét a  

költségvetésében biztosítja. 

Képviselő-testület a pályázat benyújtásával a polgármestert bízza meg.  

   Felelős: polgármester 

                                    Határidő: 2011. 10.31.  

 

 

16/2011.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: pályázat benyújtása 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 

benyújtásáról döntött az alábbiak szerint:  

A pályázat címe: Fiatalok (14-24 év közöttiek) alkotó és életmód tábora    

Jósvafőn  

Megvalósítás helyszíne: Jósvafő és a Helyi akció Csoporthoz tartózó  

néhány település:Aggtelek, Szinpetri, Szögliget, Bódvaszilas.  

Célterület azonosítója:  1 022 045 

       Célterület megnevezése: Innovatív programok fiataloknak és  

                                    felnőtteknek 

A projekt teljes becsült költsége :          1.000.000 Ft  

                                    Igényelt támogatás:                          800.000  Ft  

Önkormányzat önrésze:         200.000 Ft  



A Képviselő-testület vállalja, hogy az önrész összegét a  

költségvetésében biztosítja. 

Képviselő-testület a pályázat benyújtásával a polgármestert bízza meg.  

   Felelős: polgármester 

                                    Határidő: 2011. 10.31.  

 

- temető kerítésből a farész és a felső kapu hiányzik még. Az Erdészet 1000 ezer 

forintot adott, korábban 200 ezret ígért. Az Egyház 100 ezret adott. A lakosok 112 

ezer forintot adtak össze. A fát megvettük a lécnek valót. Jóna Öcsi adott oszlopokat. 

Eddig az önkormányzat kiadása 503 ezer forint és még a faanyag  nincs kifizetve. Az 

társadalmi munka megvolt szombaton. Képviselők véleménye az, hogy a felső kapu is 

lehet drótból.  

- Kódexpress újra bíróságra megy.  

- ÖNHIKI pályázati kiírást ismerteti. Javasolja a pályázat benyújtását. 

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

hozta:  

   17/2011. (X.18.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe lévő helyi  

    önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó  

    igény benyújtásáról 

 

1. Jósvafő község  Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről  szóló 2010 évi CLXIX.. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

 

2. Jósvafő Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

 

 I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő alatti,  

és az Aggtelek székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 

      5000 ezer Forint összegű bevételt tervez. 

 

           III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 4518 ezer forint összegű 

                 működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

 IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az  

                  Ötv. 88.§.(2). bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.  

 

           V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint  kötelező könyvvizsgálatra nem  

                kötelezett. 

 Felelős:  

 Határidő:  

 

- Munkaügyi Központ 2012 évben indítható Start-programot ismerteti. A bérköltségeket 

100 %-ban támogatja a program, Minden 1 forintot bérköltséghez 1 forint dologi 

kiadást lehet számolni a tervek szerint. Előzetesen jeleztük igényünket 

kazánprogrammal és vízelvezető árokkal kapcsolatban. Lesz-e elég emberünk rá , ezt 

kell végig gondolni.  



- ÉMÁSZ adott árajánlatot a 2012. évi áramszolgáltatással kapcsolatban. A jelenlegi 

szolgáltató az ELMIB megírta, hogy jövőre nem vállalja a szolgáltatást. Képviselők 

véleménye, hogy az ÉMÁSZ árajánlatát kell elfogadni. 

- Pénzügyi ügyintéző Miskolcra megy dolgozni a Kincstárba. Átcsoportosítással lesz 

megoldva a feladat elvégzése. Az önkormányzatnál  4 órában a művelődésszervezői 

feladatokat ellátó dolgozó fogja ellátni a másik 4 órában a pénzügyi feladatokat. A 

dolgozó búcsúztatása csütörtökön lesz ajándékozással, vendéglátással. Képviselők 

jelzik, hogy ők is hozzájárulnak a költségekhez.  

- Segélycsomag lesz osztva a lakosságnak. Kb. 8 kg-nyi adományt fognak kapni a 

rászorulók. 

- B.A.Z Megyei Vízműnek a képviselője kereste meg az Önkormányzatunkat, hogy az 

ÉRV-től menjünk át hozzájuk szolgáltatóváltással. Képviselők véleménye, hogy 

egyenlőre nem váltunk szolgáltatót. 

Tárgy: Kistérség 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének megtárgyalása.  

Körjegyző ismerteti a Kistérség által összeállított 2012. évi  belső ellenőrzési terv 

Jósvafőre vonatkozó részét. 

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

      határozatot hozta:  

   18/2011. (X.18.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Kistérség 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének  

    megtárgyalása 

    Jósvafő község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

   Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Jósvafő Községi  

   Önkormányzatra vonatkozó 2012.évi belső ellenőrzési munkatervét és 

   azt elfogadja. 

   A jóváhagyott 2012.évi belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét 

   képezi. 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Tárgy:Képviselői javaslat 

Maurnyi István alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzat rendszeresen szokott 

koszorúzni március 15-én, október 23-án. A jósvafői háborús hősöket nem szoktuk 

koszorúzni, pedig nekik is van emléktáblájuk. Ők se önszántukból mentek a háborúba, 

ahonnét nem tértek haza.  

Garan Béla polgármester elmondja, hogy egyetért a javaslattal. A hősök napja hivatalosan 

május utolsó vasárnapján van. Tudjuk-e méltósággal csinálni ezen a napon vagy másik 

alkalommal kössük össze. 

Képviselők egyetértenek abban, hogy az október 23-ai ünnepséggel kell összekötni a 

háborús hősök megkoszorúzását egy szerény megemlékezéssel. 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

   Garan Béla      Nahaj Ferenc 

   Polgármester     körjegyző 

 


