
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. május 21-én 18.00 órai 

kezdettel tartott nyílt ülésről. 
 
Az ülés helye: Községháza Jósvafő 
 
Jelen vannak:  Garan Béla polgármester 
  Maurnyi István alpolgármester 
  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 
  Kontra László képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Nahaj Ferenc jegyző 
             Pogányné Farkas Renáta pü. ügyintéző 
     
Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a 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 és ismerteti a 
meghívóban kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint. 
 

 
NAPIREND 

 
1. Falunapok előkészítése 
2. Szőlőút javítására társadalmi munka tárgyalása 
3. Hollőkői kirándulás megbeszélése 
4. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 
5. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 
Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

1. Falunapok előkészítése 
2. Szőlőút javítására társadalmi munka tárgyalása 
3. Hollőkői kirándulás megbeszélése 
4. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 
5. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 
 
 
1. napi rendi pont tárgyalása 
Tárgy: Falunapok előkészítése 
Polgármester elmondja, hogy a falunapok július 26-27-re péntekre, szombatra van tervezve. 
Az Alapítvány 300 ezer forintjára és a mozgókönyvtár után kapott pénzre lehet számítani. 
Kisköltségű falunapot kell tartani a szűkös költségvetés miatt. Péntek estére vagy szombat 
estére kéne színvonalas, megfizethető programot. A csoltóiaknak van többféle zenekaruk. 
Zubogyi Macskazaj is jó volt tavaly. 
Hozzászólások: 
Kontra László: A tavalyi forgatókönyvet kéne alapul venni. 
Simonné: A tűzzsonglőr is tetszettek mindenkinek. 
Pogányné: A tűzzsonglőrök a Vaga-bandával együtt csinálják. 
Garan Béla: Tábortűz is lehetne.  
Kontra László: a szlovák vállalkozóval beszélek, hogy ökörsütést vállalna-e. 
Garan Béla: Szendrői majorettek korábban is jól szerepeltek, őket is meg lehet hívni.  

        A Tájházba Péter akar-e valamit, meg kell tőle kérdezni. Az általános iskolás    
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         gyerekek néptánccal felléphetnének, ezt az iskolával kell egyeztetni. Vetítést is át  
         lehet gondolni a régi rendezvényekről készített felvételekből. 

Kontra László: Ingyenevést, ingyenívást át kell gondolni, másképp kell megszervezni. 
Garan Béla: Vetélkedő, patakfutás, tűzzsonglőr, Vaga-banda szerintem legyen. 
Pogányné: Sakk verseny lenne most is. Hírmondó, hogy legyen-e azt el kell dönteni. 
Garan Béla: A Hírmondóhoz úgy hallom, hogy szponzor nincs, ezért most elmaradhat. 
Pogányné: Ökörsütés alatt, tábortűznél énekes lehetne a Dobi házaspár. Legutóbb az öregek 
estjén jó hangulatot csináltak. 
Jelenlévők egyetértenek, hogy további egyeztetések szükségesek még a falunapok 
megszervezéséhez. 
 
2. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: Szőlő út javítására társadalmi munka megtárgyalása 
Polgármester elmondja, hogy a Szőlő felé vezető út javításra szorul, amit társadalmi 
munkával szokott rendbe tenni a lakosság. Szükségessé vált újra társadalmi munka 
szervezése. 
Szombatra gondoltam megszervezni a társadalmi munkát, de az elmúlt napokban esős 
időjárás volt és az előrejelzés szerint hétvégére is esős időt mondanak. Képviselő egyetértenek 
abban, hogy későbbi időpontra kell megszervezni a társadalmi munkát. 
 
3. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: Hollőkői kirándulás megbeszélése 
Polgármester elmondja, hogy Hollőkő és Jósvafő önkormányzatai közötti jó kapcsolat 
eredményeként kölcsönösen vendégül látjuk egymást. Legutóbb a hollókői gyerekeket láttuk 
néhány napra vendégül. Most jósvafőiek mennének Hollőkőre. Képviselők megbízzák a 
polgármestert, hogy egyeztessen a hollőkői kirándulással kapcsolatban.  
 
4. napirendi pont tárgyalása. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásból való kiválás 
Polgármester elmondja, hogy Jósvafő település a Putnoki Járáshoz került 2013. 01.01. 
napjától. Emiatt szükségessé válik az Edelényi Kistérségi Társulásból való kilépés, amit 2013. 
december 31. napjától kell kérni, de erről a határozatot fél évvel korábban meg kell hozni. 
Ismerteti az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.  
Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
   12/2013.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 
   Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásból való kiválása. 
   Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
   Jósvafő Község Önkormányzata 2013. december 31. napjával kiválik az  
   Edelényi Kistérség Többcélú Társulásból. 
   A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy ezen határozatot  
   2013. május 24. napjáig küldje meg az Edelényi Kistérség Többcélú  
   Társulás Társulási Tanácsa elnökének. 
   Felelős: Polgármester 
   Határidő: 2013. május 24. 
 
 
Tárgy: Önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyása 
Polgármester elmondja, hogy Putnokon a járás településeinek  megbeszélés volt azzal 
kapcsolatban, hogy a járás területén lévő önkormányzatok 2014. január 1 –től önkormányzati 
társulást hozzanak létre. Mindegyik polgármester elfogadta az erre vonatkozó 
szándéknyilatkozatot, amit részletesen  végig beszéltek Putnokon. Ezt a szándéknyilatkozatot 
kell jóváhagynia a testületnek. Ismerteti a szándéknyilatkozatot. 
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Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

13/2013.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 
   Tárgy:Önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó  

szándéknyilatkozat  jóváhagyása. 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a putnoki  
járáshoz tartozó települések önkormányzati társulás létrehozására  
vonatkozó szándéknyilatkozatát jóváhagyja.    

 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy ezen határozatot  
küldje meg Putnok város polgármesterének. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 24. 

 
- Parabola szolgáltatással  kapcsolatban polgármester ismerteti a szolgáltatást ellátó 
vállalkozó válaszát. A kultúrházban lévő parabolaközpont áram fogyasztását elismeri, ezt 
korábban telefonon is megerősítette. Két hónapra kifizetik a bérleti díjat és közben keresik a 
megoldást. Képviselők egyetértenek abban , hogy a 25 ezer forintos bérleti díjat be kell szedni 
a vállalkozótól, a bérleti szerződést meg kell kötni.  
- Önkormányzat pénzügyi helyzetét ismerteti a polgármester az egyes számlákon lévő 
pénz összegek felsorolásával, a kifizetett és ki nem fizetett tartozásokkal együtt. Az 
elmondottakból kitűnik, hogy a forráshiány egyre jobban érződik a költségvetésen. 
- Start közmunkaprogramba a Pogányféle ház felújítására be van tervezve nyílászáró is 
kb. 800 ezer forint értékben. A Mónusz Kft.  le tudja gyártani a megfelelő méretben a 
nyílászárókat a betervezett összeg erejéig. A számlát a Start program kiadásainál el tudjuk 
számolni a Munkaügyi kirendeltséggel való utólagos elszámoláskor. 
 
5. napirendi pont tárgyalása. Egyebek , indítványok, javaslatok 
Tárgy: Vagyongazdálkodási terv megtárgyalása 
 Jegyző ismerteti a terv elfogadásának jogszabályi szükségességét, majd ismerteti a közép-és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. 
Képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

14/2013.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Vagyongazdálkodási terv megtárgyalása 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Jósvafő Község Önkormányzata közép-és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét. 
Az elfogadott terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Felelős: jegyző 
Határidő: 2013.06.30. 

    
 
Több tárgy nem volt. 
Polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
  
 
   Garan Béla     Nahaj Ferenc 
   polgármester          jegyző 
 
 

 3 


