
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án 17 órai 

kezdettel tartott nyílt ülésről. 

 

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 

            Pogányné Farkas Renáta művelődés szervező  

            Berecz Béla Jósvafőért Alapítvány képviselője 

 

Lakosság részéről megjelent: Szablyár Péter Tájház vezetője  

 

Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a 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. Falunapok értékelése 

2. Féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása  

3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása   

Tárgy: Falunapok értékelése 

Pogányné Ismerteti a Falunapok pénzügyi elszámolását, a bevételeket, kiadásokat. 

Polgármester a következőket mondja el:  

Az országos tendenciát látva nehéz lépést tartani a többi rendezvénnyel. Hatékonyabb kell 

felhasználni a pénzt. Nagyon kevesen voltak az elején, de estére kialakult a létszám. Jó 

hangulatú, családias légkör volt. Az itt élő, ide kötődő kört kell megtartani. Nem kell abba 

hagyni a falunapokat. Van cél amiért össze kell fogni a közösségnek. Közösségformáló 

haszna van. Új célt, keretet kell meghatározni, amit anyagilag is tudunk vállalni, hogy a 

méltósága maradjon meg a rendezvénynek. Már most  el kell kezdeni a szponzorok 

felkutatását. Kis összegeket is meg kell becsülni a szponzorokból ebben a gazdasági 

helyzetben. Felnőttek a gyerekeink a 20 év alatt lassan ők lesznek olyan korban mint amikor 

mi indultunk. 

Hozzászólások:  

Simonné: A közösség összetartó erő nagyon fontos. Sok helyen hazajöttek a gyerekek. Ezért 

kezdtük el az első falunapot. Sokaknak az tetszett, hogy nem volt tömeg. Nekem nem 

hiányzott a neves fellépő a műsorokból. 

Szablyár Péter: A településre annyi vendéget célszerű hívni, ahányan  laknak ott, ezt mondják 

a szociológusok. A mostani falunap ehhez közelített. A bódvaszilai falunapon az 1120 

lakosból 30 ült a megnyitókor. A következő évek kísérleti évek lehetnek. Nem kell erőlködni. 



Fiatalokat kéne jobban aktiválni a szervezésbe, rendezésbe. Jó volt szerintem ez a falunap. Ezt 

kell folytatni időben elkezdve.  

Kontra László: A fellépési díjak már nagyon elszaladtak.  

Berecz Béla: A kiadási végösszegen elszörnyűlködtem, pedig nem volt százezres fellépő. Az 

1%-okból ősszel derül ki, hogy mennyi fog érkezni az Alapítványhoz. Az identitás volt ami 

miatt elkezdtük 20 évvel ezelőtt a falunapokat. Búcsú nem volt mert református a falu. A 

Gömör-Tornai Fesztiválnál az volt a cél, hogy turisztikai rendezvény legyen. A nagy 

fesztiválokkal nem tudunk versenyezni, neves, drága fellépőket nem tudunk hívni. 

Visszajutunk a kiinduló ponthoz, az identitáshoz. Mindig törekedtünk, hogy a helyieknek is 

szóljanak programok. A turisztikai vonzereje a rendezvénynek idejét múlt.  

Simonné: Jó ebédhez szól a nóta c. programnál pl. régen a helyiek voltak a legkevesebben.  

Berecz Béla: Maradhat csendes nyugodt, falusias hangulat, aki ezt szereti az jöjjön hozzánk. 

ANP-vel  valami közöset jó lenne összehozni. Utolsó programnál a falunapon már unott 

fáradt volt mindenki.  

Garan Béla: Ha van előtte felvezetés lehet, hogy jobb lett volna a kedv. Egy újabb 

videogyűjtést lehetne csinálni a magánembereknél lévő felvételekből. 

Vargáné: Az ívó kutak nagyon jók lettek. 

Garan Béla: Hasonló ötleteken gondolkodni kell. Akár milyen köztéri alkotással vetekszik az 

ívó kút.  

Simonné:  Jósvafőnek az összefogás az erőssége. Ezt a környező települések irigyelték.  

Pogányné: Az elmúlt 20 év Falunapi Hírmondóját digitalizálta Zsóka és kérte, hogy adjuk át a 

képviselőknek.  

Pogányné szétosztja a DVD-ket. elmondja, hogy bárkinek tudunk másolni, akinek szükséges. 

Garan Béla: Zsóka sokat költött a kiadványra. Ő a motorja a Hírmondónak. Jövőre a 

programokban a helyi fellépőket minél jobban előtérbe kell helyezni. Egy csapatnak egy 

műsorszerkezetet ki kell találni jövőre. Tűzzsonglőr  jó volt, valami fény ponttal kell zárni a 

napi programokat. A péntek este jobban felvolt építve  záráskor.  

Több hozzászólás a napi rendhez nem volt. 

Szablyát Péter és Berecz Béla megköszönve a lehetőséget távozik az ülésről.  

 

2. napirendi pont tárgyalása   

Tárgy: Féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Az önkormányzat féléves költségvetési beszámolóját ismerteti Pogányné. 

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

hozta: 

 11/2012.(VIII.16.) Képviselő-testületi határozat 

 Tárgy: Féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

 Jósvafő Község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 1. 

 féléves költségvetéséből készített beszámolót. Az elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv 

 mellékletét képezi.  

 Felelős: körjegyző, polgármester 

 Határidő: 2012.08.31. 

 

3. napirendi pont tárgyalása: Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban  lévő ügyekről.  

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket. 

- Kecső ABC pályázatával kapcsolatban megjött az utólagos finanszírozás kb. 5, 3 

millió forint. Kb. 700 ezer forintot levontak a támogatásból. 

- Kistraktorra nyertünk 2.364.440 forintot. Egy 40 lóerős traktort pályáztunk  meg, ami 

bruttó 3.022.600 forintba kerülne. Veszprémi cég  beszámítaná a régi traktort. 



Alapgépként a traktort + hóekét tudnánk eladni, amiért 800 ezer forint körüli árat 

kérhetnénk. Veszprémből kijönnek  felértékelni a kistraktort, hogy mennyit ér. A 

mostani traktor 19 lőerős. Ha fülkét akarunk venni az új traktorhoz az bruttó 755 ezer 

forintba kerülne. Van 29 lőerős 3 hengeres és 40 lőerős 4 hengeres traktor. 

 A 29 lőerős bruttó 2.730.000 forint. Szeptember végére a 40 lőerőset tudná szállítani. 

 A  régi traktorra tavaly 350 ezer forintot költöttünk, tavaly lett vizsgáztatva, még 4 

 évig jó a vizsga.  

 Képviselők egyetértenek abban, hogy a régi traktort meg kell hirdetni eladásra, újként 

 pedig a 40 lőerőset kell megvenni fülke nélkül.  

- Ravatalozó tetején a deszka festésre szorul. Trinát univerzális alapozót és  olajfestéket   

      javasolnak rákenni. Kb. 300 m2 a festendő felület, aminek a költségvetése 150 ezer  

      körül várható. Képviselők egyetértenek abban, hogy a festést meg kell oldani. 

- Parabola szolgáltatójával  bérleti szerződést kötöttünk. A bérleti díj a villanyszámla  

      összegével egyező. 

- közkutak lezárásáról már volt szó korábban. Tavaly télen 7 közkút órája fagyott szét,  

 ami az önkormányzatnak 150.000 forintjába került. Polgármester ismerteti a közkutak  

 adatait. 

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

hozta: 

 12/2012.(VIII.16.) Képviselő-testületi határozat 

 Tárgy: közkifolyók lezárása 

 Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közkifolyók lezárásáról, 

 leszereléséről döntött. A Döntés értelmében leszerelésre kerülnek a korábban már 

 lezárt és nem használt, illetve újonnan lezárandó közkifolyók.  

 A leszerelés a következő közkifolyókat érintené: 

1. Rákóczi F. u. 1. szám alatti ingatlan előtt  

2. Rákóczi F. u. 15. szám alatti ingatlan előtt 

3. Rákóczi F. u. 21. szám alatti ingatlan előtt 

4. Dózsa Gy.u.1. szám alatti ingatlan előtt 

5. Kaffka P. u. 14. szám alatti ingatlan előtt 

6. Kaffka P. u. 19. szám alatti ingatlan előtt 

7. Fenyves út 12. szám alatti ingatlan előtt 

8. Petőfi S. u. 6. szám alatti ingatlan előtt 

9. Kossuth L. u. 7. szám alatti ingatlan előtt 

  

 Leszerelésre nem került, de a vízóra kiszerelése miatt nem használható majd a Béke u. 

 3. szám alatti ingatlan előtti közkifolyó. 

 A közkifolyók leszerelését követően az alábbi  közkifolyókat lehet majd használni:  

 

1. Szabadság u. 3. szám alatti ingatlan előtt 

2. Petőfi S. u. 29. szám alatti ingatlan előtt 

3. Kaffka P. u. 13. szám alatti ingatlan előtt 

4. Petőfi S. u. 6. szám alatti ingatlan előtt 

5. Petőfi S. u. 49. szám alatti ingatlan előtt 

 

A közkifolyók leszereléséről szóló döntésnél az Önkormányzat figyelembe vette azt, 

hogy 150 méteres távolságon belül  a közkifolyót használó lakosok részére elérhető 

legyen az ívóvízhez való hozzájutás.  

 Felelős: körjegyző 

Határidő: 2012.09.30. 



- Falugondnok továbbképzésre fog menni 40 kreditpontosra 15 ezer forintért. 

- Pogányféle háznál az ács fölmérte a munkákat. A 2 csűr , istálló, lakóépület, 

szénatároló 539 ezer forint lenne. Plusz a munkadíj 540 ezer forint. Pirity Attila 

tervezi a felújítást, átalakítást. Tűzfalasra akarják a lakóépületet. A tervek hamarosan 

elkészülnek.  

- Kultúrházra 2500 db használt cserepet vettünk 87.000 forintért. Egyfülűt is adtak 

néhány százat. Az anyagszükséglete 17 db/m2, ami kb 160 m2-re elég. A belső oldal 

kb. 266 m2. az ács 1.000 Ft/m2 áron dolgozik. Megbízási szerződéssel is felvehetünk 

ácsot. Stablon is le van csúszva hátul. Van most a tondachnál 50%-os cserép akció 368 

Ft helyett 168 forintért, aminek 10 db/m” az anyagszükséglete. A teljes tető kb. 650 

m2. Új cserép hozzá 1.066 ezer forint lenne. Átlecezéssel, munkadíjjal 2-2, 5 millió  is 

lehetne a végösszeg és abban hogy régi cserepekkel kell kijavítani a tetőt a legolcsóbb 

módon.  

- Szemétszállítással kapcsolatban elmondja,hogy az ÉHG –vel sokadik tárgyalása volt 

már. A legutolsó variáció az, hogy 60 literes kukákat veszünk az 1 fős háztartásoknak 

és akkor a díj 70%át kell fizetni az ÉHG felé. Az egyedül élők kukája után. A 60 

literes kuka 31 házhoz kéne. Fél év alatt kihozná a használt kuka árát a megtakarítás. 

Régi kukákból köztéri szemetest lehetne csinálni ízléses faburkolással. 

- Képviselők egyhangúlag egyetértenek a használt 60 literes kukák megvásárlásával az 

egyedül élők részére. 

- ÉMÁSZ ajánlatát ismerteti, mely szerint 1, 5 évig nem emel díjat, ha most kötünk vele 

szerződést. Képviselők egyhangúlag egyetértenek a szerződéskötéssel.  

- Startmunka program 2013. évi felmérését ismerteti. Képviselők egyetértenek abban, 

hogy a létszámot fel kell mérni és a Pogány féle ház felújítását kell megpróbálni a 

program keretén belül. 

- Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás levelét ismerteti a határozat tervezettele 

együtt.  

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

hozta: 

 13/2012.(VIII.16.) Képviselő-testületi határozat 

 Tárgy: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  

  gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása 

      Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Sajó-Bódva Völgye 

      és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodásához szükséges új  

      841382 területfejlesztési és területrendezési területi feladatokra- szakfeladat felvételét. 

 Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja kiegészül. 

 Törvényi hivatkozás: 56/2011.(XII.31.)NGM rendelet.  

     Felelős: körjegyző 

Határidő: 2012.09.30. 

 

 

- Szüreti rendezvény időpontjának 2012. október 6 szombati napot határozzák meg.  

- Csehi István kérelmét ismerteti a fagyizó felújításával kapcsolatban. Képviselők 

egyhangú véleménye az, hogy jövőre a startmunka programban meg kell próbálni 

beletenni a külső felújítást.  

- Andó Enikő zártkörű rendezvénnyel kapcsolatos kérelmét ismerteti. Képviselők 

egyetértenek a Művelődési Ház ingyenes odaadásával. 

- Étkeztetési térítési díjakkal kapcsolatban  ismerteti a jelenlegi helyzetet, a támogatások 

mértékét az óvodai, iskolai és munkahelyi étkezések esetében is. Képviselők 



egyetértenek abban hogy az Aggteleken alkalmazott díjjal legyen egyforma a díj, meg 

kell nézni az ottani összegeket. 

 

Több tárgy nem volt.  

Polgármester köszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Garan Béla        Nahaj Ferenc 

 polgármester          körjegyző 

 

 


