
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. december 20-án 17 órai  

   kezdettel tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza Jósvafő 

 

Jelen vannak: Garan Béla polgármester 

  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 

  Kontra László képviselő 

   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

  Nahaj Ferenc körjegyző 

   

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. A 2012. évi adók, szolgáltatási díjak, bérleti díjak megtárgyalása  

2. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: 2012. évi adók, szolgáltatási díjak, bérleti díjak megtárgyalása 

-  Szemétszállítási díjjal kapcsolatban polgármester ismerteti az ÉHG levelét, amiben 360 Ft. +   

   ÁFA/ürítés díja 2012 évben 425 Ft./ ürítés díjra emelkedne a szolgáltatás Egy kiskuka éves 

   elszállítási költsége 28.067 Ft lenne az emelt árral 2012-ben. Képviselők egybehangzó   

   véleménye az, hogy az áremelési javaslatot nem fogadják el, az árképzésről bővebb  

   tájékoztatást és további egyeztetést kérnek. 

- ÉRV levelét ismerteti a jövő évi víz, szennyvízdíjjal kapcsolatban. Ezek szerint a vízdíj 360 Ft.  

  + ÁFA/m
3 

árról 374 Ft-ra emelkedne, a szennyvízdíj pedig nem emelkedne és maradna az 1.338 

   Ft + ÁFA/m
3
. A díjak központilag lesznek megállapítva 2012-ben. Képviselők a 2012. évi  

   díjak összegét tudomásul veszik. 

- Idegenforgalmi adó marad 200 Ft, nem emelik az összegét. 

- Kommunális adóval kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 10.000 Ft az összege. Javasolja az 

   emelést. Képviselő-testület 3 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő  

   rendeletet alkotta: 

  

 3/2011. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 

 Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 

 Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek 

 kommunális adójáról szóló többször módosított 4/2000. (II. 23.) számú rendeletét az 

 alábbiak szerint módosítja. 

1.§. 

 A rendelet 8.§-ában lévő 10.000 forint összeg 12.000 forintra módosul. 

 

2.§. 

 A módosítás 2012. január 1, napján lép hatályba 

 Felelős: körjegyző 

 Határidő: 2011. 12. 31. 

 

- Falugondnoki autó bérleti díjával kapcsolatban nem változtatnak a képviselők. 

 

 



2. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről. 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- Önhikire a 4,5 milliós pályázati igényünkre 4 millió forint támogatást kaptunk. 

- Művelődési Házra az új terveket hamarosan benyújtjuk az építésügyi hatósághoz. 

- Kecső ABC pályázatával kapcsolatban ez évben meglesz a tervek szerint a műszaki 

átadás-átvétel. 

- KÓDEXPRESS egyeztető levelét ismerteti. Képviselők egybehangzó véleménye, hogy a 

kb. 1,8 milliós követelést ismerjük el, de a többit nem. Válaszlevélben ezt meg kell írni 

nekik. 

- Házi komposztálásra beadott pályázatunk nyert. 37 db komposztálókeret lesz és 1 

aprítógép a falunak. 

-    Edelényi Kistérség Többcélú Társulása levelét ismerteti a mozgókönyvtári  szolgáltatással   

     kapcsolatban. Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a  

     következő határozatot hozta: 

  

24/2011. (XII.20.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Jósvafő Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozása 

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jósvafő 

Község  mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozását, melyhez az    

Edelényi Kistérség  Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 15/2011. (II. 10.) számú   

határozatával hozzájárult, és elrendelte a Társulási Megállapodás – feladatellátásban 

résztvevő  települések felsorolását tartalmazó – 3. számú mellékletének módosítását. 

A Képviselő-testület Jósvafő Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő 

csatlakozásához hozzájárul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Tárgy: Polgármester beszámolója az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 

munkájáról. 

 

Polgármester tájékoztatja a képviselőket az elvégzett munkáról. Képviselő-testület 3 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

25/2011. (XII.20.) Képviselő-testületi határozat 

    Tárgy: Polgármester beszámolója az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett  

                           munkájáról. 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelényi 

Kistérségi Többcélú Társulásában, valamint a Fejlesztési Tanácsban 2011. évben 

végzett munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban 

végzett tevékenységről, azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról 

szóló beszámolót és azt elfogadja. 

Határidő: 2011.12.30. 

Felelős: polgármester 

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

          Kmf. 

 

 

 

           Garan Béla     Nahaj Ferenc 

          polgármester        körjegyző 


