
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 10-én 17.00 órai 

kezdettel tartott nyílt ülésről. 
 
Az ülés helye: Jósvafő, Ady Endre utca 2. 
 
Jelen vannak: Garan Béla polgármester  
  Maurnyi István alpolgármester 
  Kontra László képviselő 
  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 
  Vargáné Darai Piroska képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  

     Nahaj Ferenc jegyző 
 
Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes mivel mindegyik képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a 
napirendre a meghívóban kiküldött szerint:  
 

Járásváltással kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

Járásváltással kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
Tárgy: Járásváltással kapcsolatos döntés meghozatala 
Polgármester a napirendi pont megtárgyalásával kapcsolatban elmondja, hogy a képviselők 
többségének az volt a véleménye, hogy ne gyűjtsünk aláírást a járásváltással kapcsolatban. A 
témával kapcsolatban egyeztettem Ríz Gábor, Tamás Barnabás országgyűlési képviselőkkel; 
Dr. Tanner Jánossal, a Járási Hivatal vezetőjével Bódvaszilas, Perkupa Önkormányzatok 
polgármestereivel, jegyzőivel, Aggtelek Önkormányzatával. A politikai szándékot nem lehet 
mellőzni. Ríz Gábor ígérte, hogy a logisztikai problémában – a közlekedéssel kapcsolatban – 
minden segítséget megad. Írjuk le, hogy mit szeretnénk, és amiben tudnak, abban segítenek – 
ezt ígérte. 
Perkupai csatlakozása esetén a Közös Hivatalnál nem lenne plusz pénz Perkupa részére, ezért 
Jósvafő nekik csak nyűg lenne. Bódvaszilas fogadókész lenne, de sok a településük. A jövőben 
a Bódvaszilasi és Perkupai Közös Hivatalok helyett összesen 3 hivatalt szeretnének, ilyen 
elképzelések vannak. Előre nem lehet megállapodást kötni, nem lehet előre látni a dolgokat, így 
a Közös Hivatal működése is kiszámíthatatlan lenne az Edelényi Járásnál. A mostani Közös 
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Hivatalhoz tartozó 6 település polgármestere kétszer ült le tárgyalni az utóbbi időben, ahol a 
pénzügyi hozzájárulásokról és egyéb változtatásokról egyeztettünk, aminek eredményeként 
kevesebbel kellene Jósvafőnek is hozzájárulni a Közös Hivatal fenntartásához. Ezzel 
kapcsolatban hamarosan együttes ülés lesz a 6 településnek. A dolgozók minden településen le 
vannak terhelve. Az előzetesen egyeztetett módosításokkal a Hivatal működése jobban 
megoldható. A falugondnoki autó cseréje lenne időszerű, amibe Ríz Gábor és Tamás Barnabás 
is ígérte, hogy besegítenek. A Putnoki Járási Hivatal vezetőjével azt beszéltük, hogy heti egy 
alkalommal Jósvafő falugondnoki autója bemenne Putnokra és a lakosokat így el tudná vinni 
ügyeiket rendezni. Hetente akár két alkalommal is mehetne és a gyógyszerbeszerzést is 
elintézhetné. Úgy gondolom, hogy nem nyernénk a járásváltással. Az edelényi oldalon 
bizonytalanság van, a putnoki oldalon van szándék a jobbításra. Az ügyintézés is családiasabb 
Putnokon. 
 
Hozzászólás: 
Kontra László képviselő: A putnoki ügyintézőkkel telefonon beszéltem tegnap egy ügyemmel 
kapcsolatban és nagyon rendesek voltak, pedig hárommal is egyeztettem. Korábban 
Edelényben elhajtottak az ügyintézők. Eredményt értünk el azzal az önkormányzat részéről, 
hogy elindítottunk egy kezdeményezést, foglalkoztunk a dologgal. Volt értelme elkezdeni.  
A falugondnoki autót be kell vonni és menjen Putnokra. 
 
Napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt. 
 
Képviselők mindegyike egyet értett abban, hogy nem kezdeményezik a járásváltást. 
Polgármester elmondja, hogy erről tájékoztatót kellene küldeni a lakosoknak írásban. 
Tájékoztató levelet kellene küldeni a szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlanok 
tulajdonosainak, hogy talajterhelési díj bevezetésére számíthatnak.  
Képviselők  a tájékoztató levelek kiküldésével egyetértenek. 
Polgármester elmondja továbbá, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a terveket 
Muszka András fogja elkészíteni, a kivitelezésre árajánlatot pedig többek között az Orlandótól 
is kérni fognak. 
 
Több tárgy nem volt. 
Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
    Garan Béla       Nahaj Ferenc 
  polgármester            jegyző  
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