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Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. április 01-én 17.  

   órai kezdettel tartott falugyűléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Jósvafő 

Jelen vannak:  Garan Béla polgármester, Maurnyi István, alpolgármester,  

 Kontra László, Simonné Ilonka Erzsébet, Vargáné Darai Piroska képviselők, 

Nahaj Ferenc körjegyző, Rencsiné Burinda Beáta gazd. üi., 

Lakosság részéről megjelentek: 

  ifj. Dely Gyula, Bak László,  Gál Józsefné, Boldogh Sándorné, Garanné Jónyer 

  Judit, Pogányné Farkas Renáta, Varga Mária, Kontra Piroska, Bokros Árpádné, 

  Berecz Béla 

Polgármester köszönti a falugyűlésen megjelenteket.  

Ismerteti az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót, a 

2010. évi pályázatokat, majd a 2011. évi költségvetésről készített tájékoztatót és az ezévi 

tervezett pályázatokat.  

A beszámoló és költségvetés adatai előadás közben projektorral kivetítésre kerülnek a 

lakosság részére.  

Polgármester a következőkről tájékoztatja még a megjelenteket:  

- Domicai Kistérség a Kecső patakot fogja tisztítani a Kecsőtől Jósvafőig. Jelenleg 

zajlik az egyeztetés, hogy Jósvafő, esetleg Aggtelek is részt venne benne. A korábbi 

tapasztalatok alapján kb. 200-300 fő szokott részt venni a szemétszedéseken, 

elsősorban iskolások. Jósvafőn lenne az ebéd a tervek szerint, amit szlovákiai 

vállalkozók finanszíroznának. Mi a helyiséget, eszközöket biztosítanánk, még további 

egyeztetések lesznek az ügyben. 

- Temetőkerítésnek a terve elkészült. Hivatalos számítás szerint 2,5 milliós a 

költségvetés. Házilag jóval kevesebből meg lehet oldani. Kb. 100 db oszlop kell 350 

méter drótkerítés + 11 méter fakerítés + 2 fakapu. Erdészettel egyeztetni fogunk a 

famunkával kapcsolatban. Egyházzal is egyeztetünk.  

- A Gömör-Tornai Fesztivál úgy néz ki, hogy Gömör-Tornai Nyár néven fog 

továbbmenni. Kistérségi Civil Nap van Jósvafőre tervezve a falunapok szombatjára. A 

lovasnapok programja ebben az évben még nem állt össze pontosan az ANP-nél. A 

lovasnapokat célszerű lenne nem a falunapok idejére tenni. 

 

Hozzászólások: 

Simonné Ilonka Erzsébet: Korábban gond volt, hogy a jósvafői falunapok idején a környéken 

 máshol is rendezvény volt, és egymástól vettük el a rendezvényeket. 

Pogányné Farkas Renáta: Most kevesebb program lesz a környéken mint az előbbi években. 

 Szögligeten pl.: az aratónap 1 héttel korábban lesz most. 

 

Több hozzászólás az elhangzottakhoz nem volt. 

Jelenlévők az elhangzottakkal egyetértettek és tudomásul vették 

Polgármester megköszönte mindenkinek a megjelenését és a falugyűlést  bezárja. 

 

Kmf. 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

  polgármester        körjegyző 


