
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. február 16-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 

   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

  Nahaj Ferenc körjegyző 

  Pogányné Farkas Renáta pénzügyi üi.   

 

 

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. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása  

2. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Tárgy: Pogányné ismerteti a költségvetés tervezetét 

Képviselő-testület 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkotta: 

 1/2012. (II.16.) Önkormányzati rendeletet 

 Tárgy: Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

 Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

 Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló rendeletét. Az elfogadott rendelet a 

 jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Felelős: polgármester, körjegyző 

 Határidő: folyamatos 2012. 12. 31-ig 

 

2. napirendi pont tárgyalása: Egyebek indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- Művelődési Házzal kapcsolatban benyújtott pályázatunkat elutasították, mert 2008-

ban volt egy ÉMOP-os pályázatunk.  

- Leaderes pályázatunknál, ami rendezvénnyel kapcsolatos olyan hiánypótlásokat 

kérnek, amiket nem tudunk teljesíteni. A pályázat egyébként is utófinanszírozott. 

Mindezek miatt célszerű visszavenni a pályázatunkat. Képviselők a pályázat 

visszavonásával egyhangúan egyetértenek.  

- Kódexpressnek megküldtük az ajánlatunkat, hogy milyen összeget fizetnénk ki. 

Telefonáltak, hogy elfogadják az összeget és az ezzel kapcsolatos megállapodást majd 

hozzák. 



- Farsangra, szombatra kb. 160 fő jelezte a megjelenését. A szlovák oldalról 5 

polgármester jelezte, hogy jönni fog. A kivitelező részéről 10-15 fő várható, a többiek 

pedig helyiek. A Kultúrháznál a disznóvágás a hátsó udvaron lenne. A kisboltnál az 

átadási ceremóniát megoldjuk. Ha jön országgyűlési képviselő, akkor a szalagot 

átvághatja, ha nem jön, akkor pedig Kecső polgármesterére bízzák a Kecső ABC 

átadását. A Kossuth-barlangnál forralt bor, fánk, tea lenne. Játszóház meg lesz tartva. 

Aggteleki iskola támogatására támogatói jegyet lehet majd venni. Kb. 80 liter leves 3 

üstben fog készülni. Hurkát 24 kilót tervezünk. Pecsenye is lesz. Reggelire a vért és az 

eszét elkészítjük. Tepertőt is csinálunk majd. Szombat reggel 7 órakor szúrjuk le a 

disznót. Képviselők az elhangzottakkal egyetértenek. 

- A vízdíj 2012. évben 368 Ft./m
3 

+ ÁFA lesz, a szennyvíz pedig 1338 Ft./m
3 

+ ÁFA a 

közületnek, a lakosoknak pedig 502 Ft./m
3 

+ ÁFA. A díjak központilag kerültek 

megállapításra. A lakossági kedvezményes díjak megállapításához támogatási igényt 

kell benyújtani. Ismerteti a határozat tervezetét.  

 

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

határozatot hozta: 

    1/2012. (II.16.) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Támogatási igény benyújtása a lakossági ivóvíz- és  

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

 Jósvafő Község Önkormányzata 2012. évre vonatkozóan  a 

lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás  ráfordításainak 

csökkentésére támogatási kérelmet kíván  benyújtani a 

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

  Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt  Önkormányzati 

Nyilatkozat aláírására.  

 Felelős: Garan Béla polgármester 

    Határidő: 2012.02.29. 

 

      

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

          Kmf. 

 

 

 

           Garan Béla     Nahaj Ferenc 

          polgármester        körjegyző 

 

 


