
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. január 3-án  17.00 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 
 
Lakosság részéről megjelent: Bak László 
     
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. Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos megállapodás  
megtárgyalása 

2. 2013.évi ivóvíz szerződés megtárgyalása 
3. Egyebek indítványok, javaslatok 
 

1. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
Polgármester elmondja, hogy tavaly decemberben Ragályon 7 település jött össze a közös 
Önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban. Jósvafő Önkormányzat részéről ketten 
voltunk jelen a képviselők közül, ezért nem voltunk határozatképesek. 
A települések egyetértettek a közös hivatal létrehozásával. A székhely település 
kiválasztásánál volt ellentét, mert 3 település Aggtelek, 4 település Ragály mellett szavazott. 
A megállapodást és az alapító okiratot végigbeszélték és elfogadták az önkormányzatok. 
Aggtelek Önkormányzata utólag úgy nyilatkozott, hogy visszavonja korábbi döntését. 
Aggteleken holnap ül össze a testület ezzel kapcsolatban. A közös hivatal akkor tud létrejönni 
ha Aggtelek is csatlakozik, ha nem akkor nincs 2000 fő. Ha 2013. márciusáig nincs 
megállapodás a kormányhivatal fog dönteni, hogy melyik hivatalhoz tartoznak a települések. 
A döntést Aggtelek fogja holnap kimondani a holnapi ülésen. Jósvafő részéről javaslom az 
elfogadását a megállapodásnak és az alapító okiratnak. Ha Aggtelek holnap mégsem fogadná 
el akkor úgy sem tud életbe lépni a megállapodás és az alapító okirat.Egy Aggtelek székhelyű 
hivatal nagyobb biztosítékot jelentene Jósvafőnek. 
 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

1/2013 (I.3.) Képviselő-testületi határozat 
   Tárgy:  Közös Önkormányzati hivatal létrehozása 
               Jósvafő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  

megtárgyalta  az Aggtelek, Imola, Jósvafő, Kánó, Ragály, Szuhafő, 
Trizs községek önkormányzatai által létrehozni tervezett közös 
Önkormányzati hivatalról szóló megállapodást és Alapító Okiratot.  



A Képviselő-testület  a megállapodást és az Alapító Okiratot elfogadja. 
Felelős: körjegyző 

   Határidő: 2013.01.15. 
 
2. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: 2013.évi ivóvíz szerződés megtárgyalása 
Polgármester az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban ismerteti a bérleti üzemeltetési szerződés 
tervezetét, valamint a hozzá megküldött tájékoztató levelet. Elmondja, hogy a Barcika Vízmű 
kft-be korábban az Önkormányzatok által apportált vagyont visszaadják az önkormányzatok 
tulajdonába. Kétfajta szerződés tervezetet küldtek amiből választhat az önkormányzat. Az 
egyik szerint a vagyonkezelést az Önkormányzat végzi az ivóvíz szolgáltatás mellett. A másik 
szerint a szolgáltató cég végzi a vagyonkezelést is és a használati díjat visszaforgatja a 
vízellátórendszerre. Az önkormányzatok egyedileg kötnek szerződést a szolgáltatóval. Az 
ÉRV az ajánlata szerint a 2012-es áron szolgáltatna 2013-ban is. Képviselők egyetértenek 
abban, hogy az ÉRV szolgáltasson és a vagyonkezelést is végezze. 
 
3. napirendi pont tárgyalása. Egyebek, indítványok, javaslatok 
Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 
- Szemétszállítással kapcsolatban ismerteti az ÉHG levelét. A 2012.évi szemétszállítási díj 
426 Ft + ÁFA ürítésenként. A 2013-as évre 510 ft/ÁFA/ürítési díjat szeretnének 
megállapítani. Telefonon egyeztettünk velük, hogy a számlát nem a megfelelő összegről 
küldték, mert nem vették figyelembe a 60 literes kukák beállítását, amiről korábban 
megegyeztünk. Kérte az ÉHG, hogy a szeptemberi számlát ezért küldjük vissza, hogy javítani 
tudják. Visszaküldtük és azóta még nem kaptuk meg az új számlát. Nemrégiben kerestem őket 
telefonon, hogy küldjék a számlát. 
 A díjemeléssel a képviselők egyhangúlag nem értenek egyet, további egyeztetést javasolnak 
az ÉHG-vel.  
- Önhiki pályázat elbírálásra került, aminek eredményeképpen 1.058 ezer forintot kapott az 
önkormányzat. 
- Jelenleg 4, 3 millió forint van a számlánkon. 
- Idegenforgalmi adó kiegészítésre kapott támogatásból utca névtáblákat fogunk készíteni, 
amivel el kell majd számolni a minisztérium felé. 
- az Általános iskolát Aggteleken átvette az állam. Aggteleken és Ragályon is megmarad az 
iskola. Az óvodát Aggtelek és Jósvafő együtt viszi tovább.  
- kiskocsmával kapcsolatban ismerteti a bérlő levelét. Ismerteti a bérleti díj elmaradás 
összegét. Elmondja, hogy jelenleg nincs nyitva tartva az üzlet. A bérlővel beszéltem 
korábban, hogy engedjék le a vizet a rendszerből, nehogy elfagyjon. Képviselők egyetértenek 
a bérleti díj hátralék beszedésével, a bérleti szerződés felmondásával. Egyetértenek abban is, 
hogy ha az épület megüresedik meg kell hirdetni hasznosításra pályázati úton. 
 
 
 
Több tárgy nem volt.  
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.  
 
 
     Kmf.  
 
 
 
 
 Garan Béla      Nahaj Ferenc 
          polgármester                                                        körjegyző 



 


