
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Jósvafő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 18-án 21.00 

órai kezdettel tartott nyílt ülésről. 
 
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 jegyző 
Garanné Jónyer Judit gazdálkodási 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 a meghívóban leírtak szerint: 
 

1. Jósvafő Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési beszámolójának 
megtárgyalása  

2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések megtárgyalása 
3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 
 Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Jósvafő Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési beszámolójának 
megtárgyalása  

2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések megtárgyalása 
3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 
1. napirendi pont tárgyalása:  
Tárgy: Jósvafő Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
Garanné Jónyer Judit  ismerteti az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját, ami a 
Magyar Államkincstár által is elfogadásra került. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
 

3/2014.(III.19.) Önkormányzati rendelet 
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról szóló 
rendeletét. 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
  Határidő: 2014. 03.30. 
  Felelős: jegyző 
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2. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések megtárgyalása 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
 
Jegyző ismerteti a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet meghozatalának 
szükségességét és a rendelet tervezetét. 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 
 4/2014. (III.19.) Önkormányzati rendelet: 

Tárgy: Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét. 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   
Határidő: 2014.03.30. 
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról. 
Jegyző ismerteti a megállapodás módosítását és a meghozandó határozat tervezetét. 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 6/2014. (III.18.) Képviselő-testületi határozat: 

 Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának elfogadásáról. 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „Társulási 
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
mellékletben szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. napján a 8/2014. 
(II.19.) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 

 
Határidő: 2014.03.30. 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 
 
Jegyző ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” című tájékoztatót  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta. 
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7/2014. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 
 
Jósvafő Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatásról” című tájékoztatót, valamint a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya  2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú 
törvényességi felhívását, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.  

 1)      Jósvafő Önkormányzat egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei 
keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívásával. 

2)      Jósvafő Önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – 
folyamatosan megtesz minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása érdekében. 

3)     Jósvafő Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
által előírt kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz 
eleget. 
4)      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya, valamint a Társulás Elnöke részére haladéktalanul küldje meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 

 
 
3.napirendi pont megtárgyalása: Egyebek, indítványok, javaslatok 
Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 
 
Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- Sajóvölgye Focisuli támogatását kérő levelét ismerteti. 
A képviselő-testület egyet ért abban, hogy nem nyújtanak támogatást. 

- Szennyvízcsatornára való rákötéssel kapcsolatban elmondja, hogy az ÉRV kimutatása 
alapján 34 ingatlanra nincs bekötve a szennyvízcsatorna. Ebből 2 esetben nincs 
bekötve az ivóvíz. Sok ingatlanban nem laknak. Kb. 10-15 helyen van vízfogyasztás. 
A testület megfontolhatja a talajterhelési díj bevezetését. A képviselők egyetértenek 
abban, hogy a szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlantulajdonosok részére levelet 
kell írni, felszólítva őket 3 hónapos határidővel a rákötésre. Később a testület visszatér 
az ügy megtárgyalására. 

- Járásváltással kapcsolatban kikéri a testület véleményét. A képviselők egyetértenek 
abban, hogy még nem döntenek, hanem megvárják a lakosság véleményét. 
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Tárgy: Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására. 

Jegyző ismerteti a módosítást és a meghozandó határozat tervezetét. A módosítás lényege az, 
hogy a hozzájárulást az önkormányzatok ne negyedévente, hanem havonta fizessék a Társulás 
felé. 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

8/2014. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 
   Tárgy: Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítására. 
 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./ Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Putnok 
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási

 Megállapodás aláírására. 
 

3./ A polgármester köteles a Társulási Megállapodás Módosításának 
jóváhagyásáról szóló határozat megküldéséről gondoskodni legkésőbb 
2014. március 31. napjáig a Társulási Tanács elnöke részére, annak 
érdekében, hogy a Társulási Megállapodás Módosítása a Törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 
Határidő: 2014. 03. 31 
Felelős: polgármester 
 
 

Több tárgy nem volt. 
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
  
 
 
 
  Garan Béla      Nahaj Ferenc 
  polgármester           jegyző 
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