
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Jósvafő Község Önkormányzati képviselő- testületének 2014. február 13.- án 17 órai    
    kezdettel tartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Jósvafő, Ady Endre utca 2. 
 
Jelen vannak:  Garan Béla polgármester  
  Maurnyi István alpolgármester 
  Kontra László képviselő 
  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 
  Vargáné Darai Piroska képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Nahaj Ferenc jegyző 
            Garanné Jónyer Judit gazdálkodási ügyintéző 
 
Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes mivel az 5- ből 5 képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és ismerteti a 
meghívóban kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 
 

1. 2014. évi költségvetés megtárgyalása  
2. 2014. évi rendezvények megbeszélése/ farsang, falunapok, szüret/ 
3. Járási hovatartozás felülvizsgálata 
4. Szemétszállítási díjról tájékoztatás 
5. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 
Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
 2. 2014. évi rendezvények megbeszélése/ farsang, falunapok, szüret/ 
3. Járási hovatartozás felülvizsgálata 
4. Szemétszállítási díjról tájékoztatás 
5. Egyebek, indítványok, javaslatok 

1. napirendi pont tárgyalása 
    

Tárgy: 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
 

      Garanné Jónyer Judit gazdálkodási ügyintéző ismerteti a 2014. évi költségvetés tervezetét. 
 

Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

1/2014. /II.14./ Önkormányzati rendelet  
 
Tárgy: 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: folyamatos 2014. 12. 31.-ig 
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2. napirendi pont tárgyalása 
 
Tárgy: 2014. évi rendezvények megbeszélése/ farsang, falunapok, szüret/ 
 
Polgármester a következőket mondja el: 
 

     ―  Farsang időpontjának a február 22 lenne a jó. Bábuégetés lehetne megint a barlang előtt.    
           Kultúrházba batyus bál legyen -e ezt meg kell beszélni. A felvonulást még meg lehet szervezni.    
           Zsíros kenyér, forralt bor, tea lehetne megint a felvonuláshoz. 

     Képviselők egyetértenek abban, hogy a Baráti Kört a jövő héten hétfőn össze kellene hívni és a   
     részleteket egyeztetni. 
 
― Falunapokkal kapcsolatban el kell dönteni, hogy akarunk- e csinálni. A lovasnapokkal lenne  
     célszerű összekötni a falunapokat. Addig tisztázni kell a Nemzeti Parkkal, hogy ki mit csinálna,    
     ha közösen lenne a rendezvény megszervezve. Embereket kötöttek ide a rendezvények, szükség  
     van a rendezvényekre. Augusztus 20 körül lenne megszervezve.   
     Képviselők egyetértenek abban, hogy egyeztetni kell az ANPI-vel a közös rendezésről. 
 
― A szüreti rendezvény októberben lenne, amit már a következő testület szervezhet meg. 
     Képviselők az elhangzottakkal egyetértenek. 
 
3. napirendi pont tárgyalása 
 
Tárgy: Járási hovatartozás felülvizsgálata 
 
Polgármester a következőket mondja el: 
 
Amikor döntöttünk a járási hovatartozásról akkor azt mondtuk, hogy tanulóidő lesz az eltelt 
időszak. Ismerteti a jogszabályt, mely szerint a miniszter április 30- ig nyújtja be az igényt a 
Kormánynak. 
Putnokkal maradéktalanul nem elégedett a lakosság. Ígérték, hogy a közlekedésen javítanak. A 
lakosságot tájékoztatni kéne a váltás lehetőségéről, ki kéne kérni a véleményüket. Ha a többség úgy 
gondolja akkor léphetünk. Orvosi ügyelettel kapcsolatban Szendrőnél vagyunk továbbra is. A 
korona szépen hangzott, de nincs mögötte tartalom. Ha járást váltunk hivatalt is váltani kell. Közös 
hivatalnál igyekeztünk kompromisszum készek lenni. A mi dolgozónk nem kell, csak az kell 
Aggteleknek, hogy székhely legyen. Bódvaszilas, Perkupa lehet, hogy jobb lenne. A kettőt együtt 
kell kezelni, átbeszélni. Azt várnám, hogy partnerként kezeljék Jósvafőt, a feladatok el legyenek 
látva. Senki ellen nem irányul a dolog. Putnok a célját elérte, a járás felállt, azt nem fogják 
megszüntetni. 
Vargáné Darai Piroska: Egyetértek én is.  
Kontra László: A közös hivatal nem közös hivatal így, mindenkire rá van hagyva, hogy intézze a 
dolgát. Putnokra még nem kellett mennem, információm nincs ezzel kapcsolatban. A Földhivatal 
Ózdra került, ami még messzebb van. A közlekedéssel van a legnagyobb gond. 
Garan Béla: Az országgyűlési képviselő azt mondta korábban, hogy meg lesz oldva a közlekedés. 
Közmunkás oktatásra Ragályra se tudunk eljárni. Március 2. felében lenne célszerű a lakossági 
fórum. Edelény szívesen fogadna úgy gondolom. 
Képviselők egyhangúlag egyetértek a lakossági fórum összehívásával. 
A járási vezetőkkel egyeztetni szükséges, hogy mi az utolsó határidő amíg be lehet nyújtani a 
kérelmet. 
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4. napirendi pont tárgyalása 
 
Tárgy: Szemétszállítási díjról tájékoztatás 
 
Polgármester elmondja, hogy a Katasztrófavédelem határozattal a Cirkont Zrt-t jelölte ki 
hulladékszállítónak. A határozat szerint havi 200 ezer forinttal több lett volna a fizetendő 
szemétszállítási díj. Az ideiglenes szolgáltató 170 ingatlannal számolt. Kérelmet írtunk a határozat 
módosítása miatt. A Katasztrófavédelem a határozatát és az ürítésenkénti árát a kukáknak 347 Ft + 
ÁFA összegben határozta meg. Az ÉHG- val a lakásszámot egyeztettük és 170 helyett 130- ban 
egyeztünk meg. Ez addig fog működni, amíg az önkormányzatok által létrehozott Zöld Völgy 
Nonprofit Kft meg nem szerzi a végleges engedélyt a hulladék szállítására, kezelésére. 
Jegyző ismerteti a Kormányhivatal törvényességi felhívását a hulladékgazdálkodási  rendelet 
megalkotásának szükségességéről. Képviselő- testület megkezdi a rendelet tárgyalását. 
Képviselők úgy határoznak, hogy a következő ülésen folytatják a rendelet elfogadását. 
Jegyző ismerteti továbbá a levelet a Hulladékgazdálkodási Társulásba a tag delegálásának 
szükségességéről, a határozat meghozataláról. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

1/2014 /II.13./ Képviselő- testületi határozat 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési       
           Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
 
 Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Sajó- 
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  Önkormányzati     
Társulás Társulási Tanácsába tagként Garan Béla polgármestert 
delegálja. 
A polgármester akadályoztatása esetén Maurnyi István 
alpolgármester helyettesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014.02.28. 
 

5. napirendi pont tárgyalása 
 
Tárgy:Egyebek, indítványok, javaslatok 
 
Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket:  
― Putnoki Önkormányzati Társuláshoz a csatlakozás megtörtént. A Társulás tájékoztatta az 
önkormányzatokat az éves hozzájárulás összegéről. Az általános támogatás 100 Ft/fő/év a belső 
ellenőrzéshez pedig 130 Ft/fő/év a lakosságszám alapján. 
― A Petőfi 42. alatti épületnél a gázóra diktálós lesz, ezt kértük, hogy ne fizessük feleslegesen, 
hanem csak a tényleges fogyasztást. 
― Közhasznú foglalkoztatásnál a Start munkaprogram össze lett állítva. Bér és járulék 20%-át 
lehetett igényelni dologira. Buszmegálló építése, vízelvezető árok kiépítése a Kaffka, Fenyves 
utcákban, az Ady Endre 2 alatti épület felújítása,gyümölcsaszaló, kemence építése lett tervezve. A 
múlt héten pontosan ki kellett dolgozni a költségeket. Csak májustól indulhat december 31- ig és 
csak 5 hónapra, és a dologi 10%-át lehet csak igényelni, csak új építést lehet, ezekkel módosultak a 
program elemei. Az árok lapokkal lenne burkolva. A burkolólap előállítást be lehet tervezni, de az 
árokburkolást már nem. Májustól 7 férfi lenne 5 hónapra. Az asszonyok a virágokkal 
foglalkozhatnának. A buszmegállót lehetne csinálni. A Petőfi 42 kertjébe az aszaló és a kemence 
építése beleférne. A betonlapokat lehetne gyártani. 
 

 3 



― Bűnmegelőzési eszközöket lehet venni, erről érkezett ajánlat. Árajánlatot lehetne tőlük kérni. A 
lakosok felé is lehetne propagálni. 
― Lakosságszám 307 fő volt 2013.01.01.-én. 
 
Tárgy: Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának delegálása. 
Jegyző ismerteti a határozati javaslatot. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

2/2014 /II.13./ Képviselő- testületi határozat 
 
Tárgy: Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás    
            Társulási Tanács tagjának delegálása 
 
1. Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Putnok 
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjává 
delegálja Garan Béla polgármestert. 
A polgármester akadályoztatása esetén Maurnyi István 
alpolgármester helyettesíti. 
2. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatot 
2014. február 20. napjáig küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. 02. 20. 
 

Tárgy: Barcika Vízmű Kft-ben meglévő üzletrészre vételi ajánlat 
Polgármester ismerteti Kazincbarcika Önkormányzatának levelét. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
3/2014 /II.13./ Képviselő- testületi határozat      
   
Tárgy: Barcika Vízmű Kft-ben meglévő üzletrészre vételi ajánlat 

 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete     
megtárgyalta Kazincbarcika Város Önkormányzatának vételi  
ajánlatát és a következő határozatot hozta: 
Jósvafő Község Önkormányzata a Barcika Vízmű Kft-ben meglévő 
18.000 Ft névértékű üzletrészre érkező 30.600 forintos vételi 
ajánlatát Kazincbarcika Város Önkormányzatának elfogadja. 
Képviselő- testület felhatalmazza polgármestert az adás- vételi 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. 03. 31 

 
Tárgy: Támogatási igény benyújtása lakossági víz és szennyvízdíjhoz 
Jegyző ismerteti az ÉRV levelét és a határozat tervezetét. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
4/2014 /II.13./ Képviselő- testületi határozat 

Tárgy: Jósvafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére. 
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Jósvafő Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, 
hogy 2014.évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás     
ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó 
rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak 
aláírására. 

 
                                                Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
                                                Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Dohánytermék kiskereskedelemmel foglalkozó személyre javaslat  
Polgármester ismerteti a Nemzeti Dohánykiskereskedelmi Nonprofit Zrt. levelét. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

5/2014 /II.13./ Képviselő- testületi határozat 
 
Tárgy: Dohánytermék- kiskereskedelemmel foglalkozó személyre    
            javaslat  
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Jósvafő 
településen gyakorolható, de az eddigi koncessziós pályázati 
eljárások során el nem nyert jogosultságok gyakorlására ideiglenes 
jelleggel Szűcs Norbert / adószám: 65015445-2-25, egyéni 
vállalkozói nyilvántartási szám: 12708633/ egyéni vállalkozót 
javasolja. 
  
Felelős: jegyző  
Határidő: 2014. 02. 20. 
 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
Jegyző javasolja a szociális rendelet módosítását, amire a törvény módosítása miatt van szükség, 
bevezetésre került ugyanis az önkormányzati segély fogalma. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

2/2014. /II.14./ Önkormányzati rendelet  
 
Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról  szóló 
8/1997.(VI.17.) rendeletét módosítja. 
A módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Felelős: jegyző  
Határidő: 2014. 02. 28. 
 

Több tárgy nem volt. 
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
  Garan Béla       Nahaj Ferenc 
  polgármester            jegyző  
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