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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. április 1-én 15 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. 

  Juhász Dénes rendőr f.törm. 

  Szabó András rendőr 

 

Lakosság részéről megjelent: 

 

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. Körzeti megbízott tájékoztatója 

2. 2010. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Körzeti megbízott tájékoztatója 

 

Juhász Dénes rendőr főtörzsőrmester elmondja, hogy a körzeti megbízotti szolgálat 16 év után 

újra megalakult. A körzetéhez Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri, Tornakápolna települések 

tartoznak. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, szervezetekkel. A telefonos elérhetősége ki 

van téve a hirdetőtáblára is. Hamarosan laptop is a rendelkezésér fog állni, amivel a központi 

adatbázisba be tud jutni, és lehetőség lesz a helyszínen is felvenni a jegyzőkönyvet. Szin 

településen lesz a KMB-s iroda kialakítva a volt iskolai szolgálati lakásban, ami jelenleg 

felújítás alatt áll. Fogadóórák vannak kéthetente a településeken az önkormányzat épületében, 

ami rendszeresen meg van hirdetve a lakosság körében. 

Kéri, hogy bizalommal forduljanak hozzá. 

Polgármester köszöni a tájékoztatás. 

Rendőrség képviselői ezt követően távoznak az ülésről.  

 

  

2. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Rencsiné ismerteti a 2010-es évről készített beszámolót. 
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Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkotta: 

   2/2011. (IV.2.) Önkormányzati rendelet 

   Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési  

beszámolójának megtárgyalása 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetési beszámolójáról szóló rendeletét. 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   Felelős: polgármester, körjegyző 

   Határidő: 2011.04.30. 

 

 

3. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket. 

- Kisbolt felújításával, bővítésével kapcsolatos pályázatunkra emléklapot adtak, 

hogy megnyertük a pályázaton a 6,5 milliót. Kb. 3 éve adtuk be a pályázatot, ami 

utófinanszírozású. 

- Játszótérrel kapcsolatos pályázat előkészítése folyamatban van. Alapítvány, 

egyesület esetében 100%-os támogatás lehetséges. 

- Kulturháznak a tetőfelújítása lenne nagyon szükséges. Figyelni fogjuk a pályázati 

lehetőségeket. 

Hozzászólások:  Kontra László: Községháza udvarán a kisteremnek valami  

    funkciót kellene adni. 

Garan Béla: Vendégfogadásra, szobakiadásra át lehetne 

 alakítani. 

    Kontra László: Ezt jó lenne megvalósítani. 

- A sportpályára humuszt hozott a vállalkozó és fűmagot szórt. 

- Berecz Béla és Szablyár Péter írásos javaslatát ismerteti a falubejárással 

kapcsolatban. Javaslatok közül már több megvalósult, van amivel kapcsolatban 

még további egyeztetések szükségesek. 

- Az ANP igazgatója felé az elvégzendő munkákról javaslatot kell majd tennünk 

írásban, úgy látom célszerűnek. 

- Közfoglalkoztatásba kevés embert tudunk bevonni. Nagy fejtörést okozott 

beosztani az embereket, mert kevés létszámmal tudunk gazdálkodni. Az óvodához 

is kellene egy fő, amit ideiglenesen megoldunk. 

- Tájházi gondnok alkalmazása hogyan lesz a továbbiakban, ez még nincs tisztázva. 

A legjobbnak még az tűnik, hogy 50%-os támogatással felvenni. Egyeztetni 

szükséges még a Munkaügyi Központtal. 

- Telenor torony bérleti szerződésével kapcsolatban ismerteti a Telenor ajánlatát. Az 

ajánlat szerint 2015. dec. 31-ig az éves bérleti díj 384.000.- Ft lenne és nem 

emelkedne. Képviselők a javaslatot egyhangúan elfogadják, felhatalmazzák a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

- Hangoshirdetéssel kapcsolatban 600 ezer forintos felújítási ajánlat van. A 

rádiófrekvenciás megoldás többe kerülne a mindenféle engedélyeztetés miatt. 

Képviselők véleménye az, hogy egyenlőre a jelenlegit kellene felújítani, esetleg az 

újsornál bővíteni. Ennek kell utánajárni, hogy mennyibe kerülne. 
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- Edelényi Kistérségi Társulással kapcsolatban ismerteti a Társulási Megállapodási 

módosításával, SZMSZ módosításával, Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 

jóváhagyásával, a 2010. évi vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásával 

kapcsolatos határozati javaslatokat.  

 

Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 4 határozatot 

hozta: 

   1/2011. (IV.1) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás  

    módosításának jóváhagyása 

    Jósvafő Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a  

    Társulási Tanács által 5/2011.(II.10.) számú határozattal  

    elfogadott Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

    Megállapodás módosítását. 

    A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési  

    Önkormányzatainak Képviselő-testületei által 2004. május 26. 

    napján megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú 

    Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja. 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

2/2011. (IV.1) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 

    Szabályzat módosításának jóváhagyása 

    Jósvafő Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a  

    Társulási Tanács által 6/2011.(II.10.) számú határozattal  

    elfogadott Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és 

    Működési Szabályzat módosítását. 

    A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési  

    Önkormányzatainak Képviselő-testületei által jóváhagyott, 

    2004. szeptember 23.  napján hatályba lépett Edelényi Kistérség 

    Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

    módosítását jóváhagyja. 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

3/2011. (IV.1) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás felülvizsgált Közoktatási 

    Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének jóváhagyása 

    Jósvafő Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a  

    Társulási Tanács által 9/2011.(II.10.) számú határozattal  

    jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált 

    Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervét. 

    A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

    Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervét  

    jóváhagyja. 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: azonnal 
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4/2011. (IV.1) Képviselő-testületi határozat 

   Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési jelentés 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési 

jelentését és azt elfogadja. 

   Felelős: polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

Több tárgy nem volt. 

 

Polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

Garan Béla       Nahaj Ferenc 

polgármester       körjegyző  

 

 

 

 

 

 


