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JEGYZŐKÖNY 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. február 17-én 18
00

  

   órai kezdettel tartott nyilt üléséről. 

 

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 

  Rencsiné Burinda Beáta gazd. üi. 

 

Lakosság részéről megjelent: Bak Krisztina, Gál Józsefné, Vadnai Andrea 

 

Garan Béla polgármester köszönti az ülésen 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. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

2. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

Napirendi pontok  tárgyalása előtt a lakosság részéről megjelentek kaptak szót. Elmondták, 

hogy a legutóbb a kocsmában rendezett diszkó miatt jöttek. Tudják, hogy többek részéről 

panasz érkezett az önkormányzat felé a hangoskodással kapcsolatban. Azt kérik, hogy a 

jövőben is tarthasson a vállalkozó diszkót, azt ők is elismerik, hogy kisebb hangerőre van 

szükség. A fiataloknak kell a szórakozás és helyben nagyobb biztonságban vannak, mintha 

elmennének máshová, legutóbb is jól érezték magukat. 

Képviselők egyetértenek abban, hogy legyen rendezvény, de úgy szervezze meg és bonyolítsa 

le a vállalkozó, hogy a lakosokat ne zavarja. Ha a hátsó étterem részen szól a zene, az nem 

hallatszik úgy ki az utcára. A hangerőt mindenképpen csökkenteni szükséges. Reggel 6 óráig 

nem célszerű tartani a diszkót. 

Lakosság részéről megjelentek megköszönik a lehetőséget, hogy elmondhatták problémájukat 

és távoznak az ülésről. 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy:  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Rencsiné ismerteti a költségvetés tervezetét. 

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

alkotta:    

    1/2011. (II.17.) Önkormányzati rendelet 

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

 megtárgyalása 
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     Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

     megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2011. évi 

     költségvetéséről szóló rendeletét.  

     Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

    Felelős: polgármester, körjegyző 

    Határidő: 2011.02.28. 

 

2. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy:  Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

Polgármester a követkőkről tájékoztatja a képviselőket: 

 

- Hangos-hirdető teljes felújítására 600 ezer forintos ajánlat van. Rádiófrekvenciásra 

kérek majd ajánlatot több helyről. 

- Önkormányzat pénzügyi helyzetét ismerteti a számlákon levő pénzek 

felsorolásával. 

- Kistraktor felújítása megtörtént. A vizsgáztatása Miskolcon lesz. Teljes költség kb. 

300-350 ezer forint körül várható. 

- Temetőkerítés tervét a tervező elkészítette, és a jövő héten fogja kihozni. 

- ÉRV használati díj fizetésével kapcsolatban megállapodást ismerteti. Szin, 

Szinpetri Önkormányzatai már elfogadták. Képviselők egyhangúan elfogadják a 

megállapodást. 

- Farsangkor játszóház lesz gyerekeknek. Délután bábuégetés a községháza udvarán. 

Kisteremben lehetne még valami batyusbál félét rendezni, ping-pongozni és 

hasonlókat. 

- Patakmeder tisztítással kapcsolatban Szin, Szinpetrivel együtt az ANP felé elment 

a levél. 

- Közösségi terembe bekerült a ping-pong asztal és a billiárd. Szabályozni kell a 

használatát. Munkaidőn kívül lehessen használni. Kulcsot a Kiskocsmában lehetne 

tartani. Gyerekek szülői felügyelettel, szülői hozzájárulással használhatják. 

Képviselők az elhangzottakkal egyetértenek. Megbízzák a polgármestert és 

körjegyzőt a részletes szabályok kidolgozásával.  

- Játszótér építésével kapcsolatban ismerteti a FA-FIRMA Kft ajánlatát.  

       Képviselők az ajánlatot egyhangúan elfogadják. 

- Szkenner vásárlása lenne szükséges az önkormányzat részére.  

       Képviselők a vásárlással egyetértenek. 

- Magnó vásárlására lenne szükség házasságkötéshez, rendezvényekhez, aminek 

elég jó hangereje van. 

      Képviselők egyetértenek a vásárlással. 

- Kódexpress kiadóval kapcsolatban a Kazincbarcikai Városi Bíróság fogja tárgyalni 

a pert. Az önkormányzatot Dr. Csontos János ügyvéd úr fogja képviselni. 

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

polgármester       körjegyző  


