
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. november 24-én 17 órai  

   kezdettel tartott nyílt 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 

  Pogányné Farkas Renáta gazdálkodási üi. 

 

Lakosság részéről megjelent:  

Bak László 

 

 

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. A 2011. évi 3. negyedéves költségvetési beszámoló   

          megtárgyalása 

2. A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

3. Decemberi rendezvények előkészítése 

4. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: A 2011. évi 3. negyedéves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Pogányné ismerteti az Önkormányzat, körjegyző pedig a Körjegyzőség 2011.évi 3 

negyedéves költségvetési beszámolóját. 

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

hozta:  

20/2011.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Jósvafő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és a Körjegyzőség 

2011. évi 3. negyedéves költségvetési beszámolóját. 

Az elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

Határidő: 2011.11.30. 

 

 

 

 

 



2. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Pogányné ismerteti az Önkormányzat, körjegyző pedig a Körjegyzőség 2012.évi költségvetési 

koncepcióját. 

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

hozta:  

21/2011.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Jósvafő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és a Körjegyzőség 

2012.évi költségvetési koncepcióját. 

Az elfogadott koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

Határidő: 2011.11.30. 

 

 

 

3. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Decemberi rendezvények előkészítése 

Pogányné elmondja, hogy tavaly a mikulásra 38 csomag volt a jósvafői állandó lakosú 

gyermekek akik az aggteleki vagy  a szögligeti iskolába, óvodába járnak. A csomagok értéke 

ezer forint volt. Tavaly bábelőadás volt a gyerekeknek mikulásra. Összesen 61 ezer forintba 

került a csomag és a z előadás. Ebben az évben a költségvetésbe 100 ezer forint van 

betervezve ilyen célra és 42 gyereket érintene. Képviselők egyetértenek abba, hogy aki 

Jósvafőre van bejelentkezve gyerek az mindenki kapjon csomagot ezer forint értékben. 

Előadás legyen a gyerekeknek, amihez megfelelő fellépőt kell keresni. 

Idősek estjével kapcsolatban elmondja, hogy december 16-án pénteken 17 órától lenne 

alkalmas. A tavalyihoz hasonlóan előzetesen az igényeket fel kéne mérni, hogy lehessen tudni 

a meg jelenési arányt. Tavaly a 84 fő meghívottból 23 jött el. A legidősebb most nem kapjon 

csomagot külön. A 60 év feletti férfiak és a 56 év feletti nők kapnak most is meghívót a 

párjukkal együtt. Ebben az évben 78 főt fogunk meghívni. Képviselők egyetértenek abban, 

hogy legalább 20 fő jelentkező esetén  kell megtartani az idősek estjét. A főzést a Tengerszem 

Étteremben fogják megoldani és a községházán lesz elfogyasztva. 

Polgármester a karácsonyi rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy december 23-án 

pénteken lenne aktuális. A korábbi évekhez hasonlóan zajlana. Lenne forralt bor, tea, sütőtök. 

Énekkar fellépne. Zenét lehetne kihangosítani. Képviselők az elhangzottakkal egyetértenek.  

 

 

 

4. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket: 

- úszásoktatás lenne  a gyerekeknek Kazincbarcikán, amit az aggteleki iskola szervez. A 

10 alkalom 8 ezer forintba kerülne gyerekenként. Szülő felé meghirdetjük a 

szállításban a falugondnoki autó be tud segíteni. 

- Önhikivel kapcsolatban az igényünket beadtuk 4518 ezer forintra, decemberben 

fognak dönteni róla. 

- Önkormányzat pénzügyi helyzetét ismerteti. 

- A Dózsa György úti ingatlan megvásárlása megtörtént. A Kecső Abc pályázata 

előfinanszírozású, amihez 8 milliót majd ki kell fizetnünk és később igényelhetjük 

vissza a támogatást. Adóban van 2 vállalkozónak jelentősebb tartozása közel 5 millió 

forint összegben. Most már keményen fel fogunk lépni a tartozókkal szemben. 

Amennyiben a bevételek nem érkeznek be, akkor  átmeneti hitelre lesz szükségünk 

addig amíg a pályázati támogatást megkapjuk. 



- Kódexpresstől peren kívüli egyezségre tettek ajánlatot. Ismerteti a levelet. Képviselők 

egyetértenek abban, hogy várjuk meg a pénzügyi helyzet alakulását és később 

döntsünk. 

- Kultúrház terv újabb változatát ismerteti, amit a képviselők kérelmeznek.  

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

    

 

 

Garan Béla      Nahaj Ferenc 

   Polgármester     körjegyző 

 

 

 


