JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. április 26-án 17 órai
kezdettel tartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza Jósvafő
Jelen vannak: Garan Béla polgármester
Maurnyi István alpolgármester
Vargáné Darai Piroska képviselő
Kontra László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Nahaj Ferenc körjegyző
Pogányné Farkas Renáta gazdálkodási üi.
Lakosság részéről megjelent: Bak László
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.
2.
3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója
Falunapok előkészítése
Egyebek, indítványok, javaslatok

1. napirendi pont tárgyalása:
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója
Pogányné ismerteti a 2011. évről készített beszámolót.
Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
2/2012. (IV.26.) Önkormányzati rendelet
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
beszámolóját.
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2012. 05. 01.
2. napirendi pont tárgyalása:
Tárgy: Falunapok előkészítése
Polgármester elmondja, hogy a 20. falunap lenne az idei, ami július utolsó hétvégéjén lenne
megtartva. A tavalyi műsorszerkezetre nincs pénzügyi fedezet. Pályázati lehetőség nincs.
Mindezek miatt vissza kéne térni az alapokhoz, a kezdetekhez és nosztalgia jelleggel
megtartani. Kisebb költségben kell gondolkodni. Szponzorra, kevésre számíthatunk. A Baráti
Kört majd külön egyeztetésre összehívjuk a falunapokkal kapcsolatban. A falunap 2 napos,
elég lenne pénteken és szombaton július 27-28-án. A sportpályán is lehetne programot
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szervezni. Nagynevű fellépőt nem tudunk megfizetni. A tűzijátékot úgy tűnik, el lehet
felejteni.
Pogányné ismerteti a 2011-es falunapok bevételeit, kiadásait. Hírmondóra 2012-ben a 250
darabra 147.000 forintos árajánlat érkezett.
Polgármester felveti a kérdést, hogy az esti főműsorok helyébe, ami a legköltségesebb, milyen
műsort tegyünk. A sportpályán péntek este lehetne diszkó, ha van rá igény. Pénteken a
majorettekkel kéne kezdeni, utána Tájházi találka jó lenne. Főzőversenyt lehetne hirdetni
önkormányzatoknak, a sportpályán.
Hozzászólások:
-Maurnyi István: Gyereknapra lehetne a sportpálya megnyitót megcsinálni.
-Garan Béla: Templomi koncertet a gyerekeink adhatnának. Díszpolgár helyett Jósvafőért
Emlékérem lehetne. Emléktárgyat lehetne csináltatni minden családnak a XX.
falunap alkalmából. Régi falunapok képeiből, videóiból vetítést lehetne.
Összefoglaló CD-t csinálni és azt adni a családoknak. Az ivó kutat jó lenne
megcsinálni addig, mind a kettőt és az átadást betenni a programok közé. Az
ivó kutak kőből lennének kirakva. Az ÉRV-vel egyeztetünk az ivó kutakról.
-Kontra László: Retró partit lehetne tartani diszkóssal. Más önkormányzatok hátha tudnak
hozni fellépőket, népdalkört, táncosokat. Mozgószínpadot is ki lehetne vinni a
focipályára, hogy egy helyen legyen minden.
-Garan Béla: Parókia udvarán is meg lehet tartani a főzőversenyt.
Képviselők egyetértenek abban, hogy a Baráti Körrel további egyeztetések szükségesek a
falunapokkal kapcsolatban. Képviselők egyetértenek abban, hogy pünkösd szombatján
gyereknap, családi nap legyen megtartva. Gulyáslevest lehet csinálni, lehet focizni,
gyerekeknek vetélkedőt szervezni, este pedig szalonnasütéssel zárni.
3. napirendi pont tárgyalása: Egyebek, indítványok, javaslatok
Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről
Polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket:
- Leaderes pályázataink, amik a rendezvényre, kultúrpajtára, hollókői gyerekek
táboroztatására lett beadva, nem nyertek.
- Kistraktor cseréjére lenne pályázati lehetőség, amit ismertet a beszerzett árajánlatokkal
együtt. Pályázati úton maximum 2,4 milliót lehet kapni. Képviselők egybehangzó
véleménye az, hogy 40 lóerős kistraktort kell megpályázni, aminek az ára bruttó
3.058.160 Ft. + vizsgadíj.
- KEOP pályázattal kapcsolatban ismertet energia hatékony felújításra vonatkozót, amit
az óvodánál lenne célszerű megvalósítani szigetelésre, nyílászáró cseréjére. Plexpert
nevű cég ajánlatát ismerteti, akik ingyenes felmérést, ingyenes konzultációt
biztosítanak. Képviselők az ingyenes konzultációval egyetértenek.
- Fejlődés útján című kézikönyvbe 2 oldalas megjelenés + 10 könyv ára lenne 57.000
Ft. Képviselők nem igénylik a megjelenést és a könyvet.
- RTL Klub reklámajánlatát ismerteti, ahol 1 perc 100.000 Ft. + ÁFA. Képviselők nem
igénylik.
- Gömör-Tornai Határon Átnyúló Egyesület szervezi a Gömör-Tornai Nyár
rendezvénysorozatot. Turisztikai rendezvényként a falunapokkal részt kíván-e benne
venni Jósvafő, ezt kell eldönteni. Képviselők egybehangzó véleménye az, hogy a
2012.es falunapok nem turisztikai, hanem helyi rendezvény lesz, ezért nem kíván részt
venni a település.
2

-

-

-

-

-

-

Étkeztetéssel kapcsolatban az önkormányzat hozzájárulása egyre nagyobb. Az
önkormányzat által adott támogatásokat át kéne nézni. Képviselők egyetértenek abban,
hogy iskolakezdésig, szeptemberig átnézik a támogatásokat.
Barcika Vízmű Kft. taggyűlése lesz hamarosan. A taggyűlésen dönteni kell az osztalék
felhasználásáról, hogy szétosztásra kerüljön-e az önkormányzatok között. A
legnagyobb tulajdonos a Kft.-ben Kazincbarcika Önkormányzata, aki szeretné, ha
szétosztásra kerülne a pénz és az apportált vagyont is visszakapnák az
önkormányzatok a tulajdonukba. Képviselők egyhangúan egyetértenek az osztalék
szétosztásáról és az apport vagyon visszaadásával.
Berecz Béla által benyújtott 2012. évre szóló fejlesztési javaslatokat ismerteti.
Képviselők egyetértenek abban, hogy a Malom háta mögött a korlátot szakemberrel
meg kell csinálni, amihez a faanyag már megvan.
Idegenforgalmi 4 db tábla hamarosan ki lesz téve.
Tájházzal kapcsolatban Szablyár Péter küldött kimutatást a 2011-es évi 100 ezer
forintos önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban. Polgármester
ismerteti a kimutatást. Képviselők egyhangúan az elszámolást elfogadják.
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás levelét
ismerteti a KEOP-7-1-1-1/17 „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” pályázattal kapcsolatban. A költségek kb. 20%-kal növekednének, ha a
tervek megvalósulnak. Képviselő-testület egyhangúan nem fogadta el a Társulás
javaslatát.
ÉRV levelét ismerteti az üzemeltetési szerződés meghosszabbításával kapcsolatban.
Képviselők felhatalmazzák polgármestert a szerződés aláírására.
Szemétszállítással kapcsolatban az ÉHG levelét ismerteti. A szemétszállítás 2012. évi
díját Jósvafő Önkormányzata nem fogadta el 2011 végén. Közben díjstopot vezetett be
a kormány, amit részlegesen feloldottak utólag. 650 Ft. nettó összeg erejéig emelhető a
díj. Tavaly 360 Ft. + ÁFA volt 1 ürítés díja, ebben az évben 425 Ft. + ÁFA lenne
ürítésenként május 1-től a javaslat szerint.

Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2012. (IV.26.) Képviselőtestületi határozat
Tárgy: Hulladékszállítás díjának emelése
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az ÉHG. Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. ajánlatát, ami
szerint a 2011- es 360 Ft. + ÁFA ürítésenkénti díj 425 Ft. + ÁFA díjra
emelkedne. Az emelés mértékét nem fogadja el a Képviselő-testület.
Kéri a szolgáltatót, hogy a 120 literes kuka helyett tegye lehetővé 60
literes kuka használatát az igénylők részére. A településen ugyanis sok
az üresen álló, valamint üdülés céljára szolgáló ingatlan, valamint az
olyan ingatlan, ahol 1 személy lakik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. 07. 31.
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Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása
Körjegyző ismerteti, hogy törvénymódosítás miatt szükségessé vált az idegenforgalmi adó
rendeletből a szabálysértést érintő rész hatályon kívül helyezése.
Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet hozta:
3/2012. (IV.26) Önkormányzati rendelet
Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 1/1990 (II. 13.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A rendelet 6.§-ának f. pontját hatályon kívül helyezi.
2.§.
A módosítás 2012.05.01. napján lép hatályba.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2012.05.01.
Több tárgy nem volt.
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

Kmf.

Garan Béla
polgármester

Nahaj Ferenc
körjegyző
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