
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. február14-én  17.00 órai 

kezdettel tartott nyílt ülésről. 
 
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 gazd. üi. 
    
Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a 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 2013.évi költségvetésének megtárgyalása 
2. Egyebek, indítványok, javaslatok 
3. Jósvafő jelenével és jövőjével kapcsolatos konkrét teendők, 

lehetőségek megbeszélése 
 
1. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének megtárgyalása 
Pogányné ismerteti a költségvetés tervezetét. 
Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 

1/2013 (II.14.) Képviselő-testületi rendelet 
Tárgy: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének megtárgyalása 
Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: folyamatos 3013. 13.31.  

 
2. napirendi pont tárgyalása. Egyebek, indítványok, javaslatok: 
Tárgy: tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről. 
Polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselőket:  

- Orvosi ügyelet ellátása a kistérségnél meg van hirdetve. 
- Start közmunkaprogrammal kapcsolatban úgy néz ki, hogy a 7 főt meg fogjuk kapni, 

de végleges döntés még nincs. 
- Étteremmel kapcsolatban ismerteti a bérlő levelét. Képviselők egyetértenek abban, 

hogy február végéig rendezze a bérlő az elmaradását és akkor a 3 hónap felmentési 
időre nem kell fizetni bérleti díjat. 

- Lakossági vízdijak támogatásával kapcsolatban ismerteti a határozat tervezetét. 



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

6/2013 (II.14.) Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás  

          ráfordításainak csökkentésére 
Jósvafő Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött  abban, 
hogy 2013. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet 
pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
3. napirendi pont tárgyalása 
Tárgy: Jósvafő jelenével és jövőjével kapcsolatos konkrét teendők, lehetőségek megbeszélése 
Garan Béla polgármester javasolja, hogy Jósvafő jövője érdekében kerüljön megfogalmazásra 
egy felhívás, ami a meglévő problémákra irányítaná rá a figyelmet, egyben keresné a 
megoldási, fejlesztési javaslatokat. Ezt a felhívást el lehetne küldeni a megoldásban érintett 
szervezetek, hivatalok, személyek felé.  
Képviselők a javaslattal egyetértenek. Képviselők hosszú egyeztetést követően 
megfogalmazzák a Felhívás szövegét és egyeztetik a címlistát ahová megküldésre kerül a 
Felhívás. A Felhívás szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több tárgy nem volt.  
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.  
 
 
     Kmf.  
 
 
 
 
 Garan Béla      Nahaj Ferenc 
          polgármester                                                        körjegyző 
 
 
 
 
 
 


