
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselı-testületének 2010. október 18-án 
(hétfı) 18 órakor megtartott  a l a k u l ó   ülésén, a Klubkönyvtárban 
 
Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
   Bárány Erzsébet jegyzı 
   Báránkó Pál, 
   Bárány Barnabás, 
   Bárány Pál, 

Király Tibor, 
Rigó Tibor és 
Szita Csaba  települési képviselık 

 
 
Meghívottak: Petrovics Ferenc, Halasi Zoltánné, Ispán Lászlóné, Nagyné Mákos Izolda, 
Király András 
 
Bárány Pál: Mint korelnök nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte a képviselı-testület 
alakuló ülésén megjelent polgármestert, képviselıket és meghívottakat. Megállapította, hogy 
a 7 fı települési képviselıbıl 7 fı jelen van (100 %), így az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. 
Javaslatot tett a következı napirendi pontok tárgyalására: 
 
Napirendi javaslat 
 
Tárgy:          Elıterjesztı: 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás Király András a HVB elnöke 
     eredményérıl 
 
2./ Az önkormányzati képviselık és a polgármester 
     eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
3./ A polgármesteri program ismertetése   Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
4./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
5./ A polgármester illetményének, az alpolgármester Bárány Erzsébet jegyzı 
     tiszteletdíjának megállapítása 
 
6./ A polgármester költségátalányának megállapítása Bárány Erzsébet jegyzı 
 
7./ Javaslat a volt polgármester további juttatására  Bárány Erzsébet jegyzı 
 
Király Tibor: Szeretné, ha a képviselı-testület egyebeken belül tárgyalna a templom 
támfalának állapotáról. 
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A képviselı-testület a napirendi javaslatot, Király Tibor képviselı javaslatával kiegészítve 
egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 
 
1./ A Helyi választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl 
     Elıterjesztı: Király András a HVB elnöke 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Bárány Pál: Felkérte Király András Urat, a HVB elnökét, hogy ismertesse a 2010. október 3-
i helyi választás végleges eredményét. 
 
Király András:  Felolvasta a kiküldött írásos elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal elfogadta a 2010. október 3-i 
helyi választás végleges eredményérıl szóló tájékoztatást. 
 
 
 
2.)  Az önkormányzati képviselık és a polgármester  eskütétele, megbízólevelek 
      átadása 
 
Bárány Pál: Felkérte Király András Urat, hogy a képviselık eskütételéhez az eskü szövegét 
olvassa elı. 
 
A 6 fı települési képviselı letette az esküt, aláírta az esküokmányt és átvette a 
megbízólevelet. 
 
Bárány Pál: Felkérte Király András Urat, hogy a polgármester eskütételéhez az eskü 
szövegét olvassa elı. 
 
A polgármester letette az esküt, aláírta az esküokmányt és átvette a megbízólevelet. 
 
Bárány Pál: Megállapította, hogy a 6 fı települési képviselı és a polgármester letette az 
esküt, aláírta az esküokmányt és átvette a megbízólevelet, így Varsány Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete megalakult. 

 
 
 
3.) A polgármesteri program ismertetése 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
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Király Tibor:  Nagyon tartalmas a polgármesteri program. Úgy gondolja, hogy a 
közeljövıben a Képviselı-testülettel együtt tovább kell gondolni ezt a programot. A program 
sok olyan dolgot tartalmaz, melyet a Polgármester Asszony az elızı munkahelyérıl hozott. 
Az ambíció meg van, illetve látszik, hogy tenni akar a faluért, de sajnos a jelen gazdasági 
helyzetben erre nagyon kevés pénz fog jutni. Nagyon takarékosan kell gazdálkodni ahhoz, 
hogy az önkormányzat mőködıképes maradjon. A Képviselı-testülettel együtt úgy kell 
formálni a programot, hogy az intézmény fenntartáshoz igazítva kell a költségvetést 
felállítani. Kéri a Képviselı-testületet, hogy a lehetıségek keretei között támogassák a 
program végrehajtását. 
 
Báránkó Pál: Nagyon sok jó dolgot lát a Polgármester Asszony elképzelései között. Mivel 
mindennapos a kettejük közötti kapcsolat, már olyan elképzelések is felmerültek, melyeket a 
program nem tartalmaz. İ is kéri a képviselı társait, hogy azokban a kérdésekben, melyek a 
falu érdekeit szolgálják dolgozzanak együtt, közösen, az anyagi lehetıségeket figyelembe 
véve. Jelenleg azoknak az elképzeléseknek a megvalósításán kell dolgozni, melyek nem 
igényelnek jelentıs pénzösszegeket. Természetesen, ha pályázatok útján tudnak elıteremteni 
pénzeszközt, akkor azokat is támogatni kell. Együtt kell dolgozni a falu haladása érdekében. 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
73/2010.(X.18.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 
polgármesteri programról szóló tájékoztatást. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: polgármester 
 

 
 
4.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Bárány Pál: Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a képviselı-testület a saját 
tagjai közül, a polgármester javaslatára, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, 
titkos szavazással alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére. 
A titkos szavazás lebonyolítására 3 fıs szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. 
Javaslatom a következı: Rigó Tibor elnök, Szita Csaba és Báránkó Pál tagok. 
A jelöltek elfogadják a jelölést. 
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A Képviselı-testület vita nélkül, 7  egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
74/2010.(X.18.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester titkos 
szavazással történı megválasztására létrehozza az alábbi összetételő 
szavazatszámláló bizottságot: 
Rigó Tibor elnök 
Szita Csaba tag 
Báránkó Pál tag 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: képviselı-testület 

 
Pintérné Kanyó Judit: Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Bárány Pál képviselı 
személyét javasolja. Az elmúlt években együtt dolgoztak a rendezvényeken és egyéb 
feladatok ellátása során. Bárány Pál volt az, aki a leginkább közelében volt és együtt tudott 
Vele dolgozni. A közöttük kialakult kapcsolatra alapozva úgy gondolja, hogy Bárány Pál az a 
személy, akivel együtt tud majd dolgozni a jövıben, itt van a faluban, bármikor elérhetı. 
 
Bárány Pál: A jelölést elfogadja. 
 
Rigó Tibor:  Az elmúl ciklusban nem volt alpolgármester, és ezzel nagyon sokat tudott 
spórolni az önkormányzat. E szempont alapján nem javasolja, hogy alpolgármester 
választására sor kerüljön. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Törvényi elıírás az alpolgármester megválasztása. A Közigazgatási 
Hivatal munkatársa – aki jelen volt a munkakör átadás-átvétel során – nyomatékosan felhívta 
a figyelmet az e törvényi rendelkezés betartására. Egyébként az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy 
tiszteletdíj nélkül kerülne betöltésre ez a tisztség, tehát az önkormányzatnak nem kerülne 
költségébe. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Szavazásra teszi a kérdést, hogy Bárány Pál neve alpolgármester 
jelöltként felkerüljön a szavazólapra. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag megszavazta, hogy alpolgármester jelöltként Bárány Pál 
neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
Pintérné Kanyó Judit: A szavazatszámláló bizottság készítse el a szavazólapokat A titkos 
szavazás idejére szünetet tartunk. 
 
 

TITKOS SZAVAZÁS  
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Rigó Tibor:  Ismerteti a szavazás eredményét: 
7 db érvényes szavazat érkezett, melybıl 4 db igen és 3 db nem szavazat. A szavazás 
eredményeként Bárány Pál alpolgármester jelölt nem kapta meg a minısített többséghez 
szükséges szavazatot, így nem került megválasztásra. 
 
A titkos szavazás eredményeként 4 igen és 3 nem szavazattal a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
75/2010,(X.18.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete nem választotta meg 
alpolgármesternek Bárány Pált. 
A soron következı testületi ülésre a polgármester ismételten terjessze be 
javaslatát az alpolgármester személyére. 
 
Határid ı: azonnal és értelemszerően 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
5.) A polgármester illetményének megállapítása 
     Elıterjesztı: Bárány Erzsébet jegyzı 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7  egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
76/2010.(X.18.) rendelete 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete Pintérné Kanyó Judit 
polgármester illetményét 357.000,-Ft/hó bruttó összegben állapítja meg. 
A jegyzı tegye meg a bérszámfejtéshez szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 

 
 
 
6.) A polgámester költségátalányának megállapítása 
     Elıterjesztı: Bárány Erzsébet jegyzı 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
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Bárány Barnabás:A javasolt 30 % helyett legyen megállapítva 20 %-ban a polgármester 
költségátalánya. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Azért kérte 30 %-ban megállapítani a költségátalány mértékét, mert 
úgy gondolta, hogy a reálisan jelentkezı költségein felül megmaradt összeget minden 
hónapban más-más civil szervezetnek szeretné juttatni. Erre azért gondolt, mert a civil 
szervezetek nagyon kevés pénzhez jutnak. Minden testületi ülésen beszámolna arról, hogy az 
elızı havi költségátalányából mennyit tudna juttatni egy-egy szervezetnek. 
 
Rigó Tibor:  Nem ért egyet azzal, hogy a civil szervezetek így jussanak támogatáshoz. 
 
Szita Csaba: Mikor változott meg a jogszabály? Szerinte abban is döntenie kell a testületnek, 
hogy számlákkal igazolt költségeket fizet meg, vagy költségátalányt. 
 
Bárány Erzsébet: Mint az elıterjesztésben is leírásra került, a polgármester választhat, hogy 
az általa elılegezett, számlákkal igazolt költségeit kéri megtéríteni, vagy költségátalány 
megállapítását kéri. Ez mindig is így mőködött. 
 
Király Tibor:  Ha a költségvetés úgy alakul, akkor az önkormányzat is tudja támogatni a civil 
szervezeteket. İ is azt javasolja, hogy a költségátalány mértéke az illetmény 20 %-ban 
kerüljön megállapításra. 
 
Szita Csaba: İ is azt a javaslatot támogatja, hogy az illetmény 20 %-ban kerüljön 
megállapításra a költségátalány. Ha ezt a keretet túllépi a polgármester, akkor majd eseti 
döntés keretében foglalkozik a megtérítéssel a képviselı-testület. 
 
Bárány Erzsébet: A polgármestert az a költségátalány illeti meg havonta, amit megállapít a 
képviselı-testület. Egyedi döntésre nincs lehetıség. 
 
Pintérné Kanyó Judit: İ mindenképpen vissza szeretné juttatni a civil szervezeteknek a 
felhasznált költségein felüli juttatást. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
77/2010.(X.18.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármester részére 
költségátalányt állapít meg, melynek mértéke az illetménye 20 %-a, 
összegszerően 71.400,-Ft/hó. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
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7.) Javaslat a volt polgármester további juttatására 
     Elıterjesztı: Bárány Erzsébet jegyzı 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Rigó Tibor:  Az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzete miatt nem javasolja a 3 havi 
juttatást. Véleménye szerint a képviselı-testület 1 havi juttatást állapítson meg. 
 
Bárány Barnabás: Egyáltalán nem javasolja plusz juttatás kifizetését, az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzete miatt. 
 
Halasi Zoltánné: Az elmúlt 10 évben a polgármester az intézményeknek partnere volt. A falu 
elsı embere volt, aki 12 évet jóban-rosszban dolgozott a falu élén. Amikor egy vezetı 
távozik, azt nehéz szívvel teszi. Nem volt könnyő döntés a részérıl a távozás. Úgy érzi, hogy 
ez a falu tartozik annyival a volt vezetıjének, hogy a törvény adta lehetıséggel élve a javasolt 
plusz juttatást megadja. 
 
Bárány Barnabás: Nem vitatja az elért eredményeket, de azért megkapta a fizetését a 
polgármester. 
 
Rigó Tibor:  Visszavonja az elhangzott javaslatát. 
 
Szita Csaba: Amit az Igazgató Asszony mondott, fedi a valóságot, nagy szép. De, ha az 
önkormányzatnak van „tizen millió” mínusza, akkor az eszére fog hallgatni és nemmel fog 
szavazni a javaslatra. 
 
Báránkó Pál: Néhány éve együtt dolgozott vele. Voltak nézeteltéréseik, de a döntéseiben 
mindig látszott, hogy a falu elımozdításán dolgozott. Szíve szerint megítélné részére a plusz 
juttatást, de az önkormányzat rossz anyagi helyzete miatt nem fogja támogatni a javaslatot. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést, és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
78/2010.(X.18.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete Kiss Zoltán volt 
polgármester részére nem állapít meg további plusz juttatást. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
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8.) E g y e b e k 
 
Király Tibor:  Az Egyház képviseletében kéréssel fordul az önkormányzat felé. A templom 
kıfalának középsı részénél van egy eresz, ami beázik és emiatt a kıfal alsó része vizet kap. 
Amennyiben van rá lehetıség, a templom melletti áteresz hibáját javítsa ki az önkormányzat. 
Ennek hiányában a kıfal felveszi a vizet és félı, hogy a téli fagyok tönkre teszik. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Több átfolyó probléma van a faluban. Minden áteresz meg lesz 
vizsgálva, hogy az esetleges hibák ne okozzanak problémát. 
 
Bárány Barnabás: Javasolja, hogy Pénzügyi Bizottság legyen létrehozva a Képviselı-
testület mellett. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Már İ is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A közeljövıben be fogja 
terjeszteni javaslatát. 
 
Petrovics Ferenc: Gratulál a Polgármester Asszonynak és a Képviselıknek is a 
megválasztásukhoz. Reméli, hogy a kapcsolat jobban fog alakulni a települési önkormányzat 
és a kisebbségi önkormányzat között, mint elızı idıszakban. Közösen kell dolgozni a célok 
elérése érdekében.  
 
Pintérné Kanyó Judit: Bízik benne İ is, hogy jó lesz az együttmőködés a két önkormányzat 
között. 
Az elmúlt idıszakban már sok feladatba belekóstolt. Arra fog törekedni, hogy minden ülésre 
tárgyilagos, hiteles anyagokat terjesszen be. Javasolja, hogy a jövıben a testületi ülések 
anyaga e-mailben kerüljön kiküldésre. Ígéretet tesz arra, hogy rövid, érthetı anyagok 
készülnek. Kéri, hogy mindenki készüljön fel az ülésekre, mert egyébként nem lehet komoly 
döntéseket hozni. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 
képviselı-testület ülését 19.18 órakor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 
      polgármester              jegyzı 


