
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselı-testületének 2010. november 3-án 
(szerda) 17 órakor megtartott  rendkívüli   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: Halasi Zoltánné, Ispán Lászlóné, Nagyné Mákos Izolda 
 
Pintérné Kanyó Judit: Ttisztelettel és szeretettel köszöntötte a képviselı-testület  ülésén 
megjelent 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./ Szóbeli tájékoztató a választások óta történt   Pintérné Kanyó Judit polgármester  
     eseményekrıl 
 
2./ Foglalkoztatási kérdések     Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
3./ Nógrádmegyer Község Önkormányzatának  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     csatlakozása a Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató 
     Intézményfenntartó Társulása családsegítés és házi 
     segítségnyújtás részéhez 
 
4./ A Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     közös fenntartására vonatkozó Társulási 
     Megállapodás módosítása 
 
5./ A Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása 
 
6./ Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 
7./ Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     Közhasznú Kft. ügyvezetı igazgatójának megválasztása 
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8./ Tájékoztató az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Halasi Zoltánné projektmenedzser 
     Varsányban” címő TIOP-1.1.1-07/1-2008-0779-es 
     pályázat lebonyolításáról és pénzügyi vonzatáról 
 
9./ Az új polgármester hivatalba lépésének idıpontját Pintérné Kanyó Judit polgármester 
    tükrözı pénzügyi helyzet 
 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 
 
1./ Szóbeli tájékoztató a választások óta történt eseményekrıl 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
 
Pintérné Kanyó Judit:  

- Részt vett a Vízmő társulás ülésén, ahol többek között szó volt az ügyvezetı igazgató 
javadalmazásával kapcsolatos kérdésekrıl. Olyan döntések születtek, amelyek 
elısegítik a Vízmő Kft. fejlıdését. 

- Az egészségügyi centrummal kapcsolatban több megbeszélésen vett részt. Ismertette a 
centrum kialakításának eddigi lépéseit. December 1-ig be kellene fejezni a 
kivitelezést, de ez valószínőleg nem fog megtörténni.  

- Több internetes hirdetési elıfizetést lemondott. Inkább a község honlapjának 
fejlesztésére kell anyagi eszközöket fordítani.  

- Az elmúlt idıszakban egyeztetések történtek a Gyermekszegénység Elleni Program 
munkatársaival. Benyújtásra került a részükrıl egy kistérségre kiterjedı pályázat, 
melyben az önkormányzat konzorciumi tagságot vállalt fel. Ha nyertes lesz a pályázat, 
akkor több hasznos dolgot meg fognak valósítani településünkön, amely kb. 16 millió 
Ft körüli összeggel fog felérni.  

- A Gondozási Központ feladatai kibıvültek. A jövıben az idısekhez az ebédet nem az 
autó hordja ki, hanem a dolgozók között fel lesz osztva a falu területe. Lényegesnek 
tartja, hogy az idısek érezzék a velük való törıdést. 

- Azon dolgozik, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében visszaálljon a régi rend, mely 
szerint mindenki külön irodában dolgozik. Az épület állapota igen rossz, kisebb 
felújításokba és átalakításokba kell kezdeni. Csak jó körülmények között lehet 
dolgozni. 

- A település folyamatos rendezése és takarítása nagyon fontos. A következı napirendi 
pontnál bıvebben fog errıl szólni. 

- Az Egyesületük által megnyert testvértelepülési pályázat keretein belül most fog sor 
kerülni egy határokon átnyúló rajzversenyre. Már az ÁMK vezetıje elindította a 
kiírást. 

- Áttekintette az adótartozások nyilvántartását. Nagyon magas a kinnlévıségek összege. 
Mindent meg kell tenni a behajtás érdekében. 



-  3  - 
 

- A meglévı szerzıdések folyamatos felülvizsgálata zajlik. 
- Egyeztetı megbeszélés történt a Mővelıdési Ház mögötti kertek tulajdonosaival arról, 

hogy a kertek egy részét megvásárolná az önkormányzat. Minden tulajdonos részérıl 
meg van a szándék az eladásra, de az általuk kért 1000,-Ft/m2 összeget túlzottan 
magasnak tartja. 

 
Király Tibor:  Az elmúlt ülésen segítséget kért a templom kıfala vizesedésének 
meggátolásához. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Megnézte a problémás részt. Amikor a felújítás zajlott komoly 
szakértıi véleményezést történt erre vonatkozóan is. Egyébként nem látja túlzottnak a 
problémát. 
 
Király Tibor:  A probléma azt követıen kezdett elıjönni, amikor a fıút felújítása megtörtént. 
Az út szintje megemelkedett, amelyhez nem igazították hozzá a vízelvezetést, így az árokból a 
kıfal alá folyik a csapadékvíz. 
 
Báránkó Pál: Véleménye szerint a vízelvezetı árok lebetonozása és az áteresznél a járda 
felbontása lenne a megoldás. 
 
Rigó Tibor:  Milyen egyeztetés zajlott a GYEP munkatársaival? 
 
Pintérné Kanyó Judit: A szécsényi iroda vezetıjével folytattak megbeszéléseket a 
benyújtandó pályázattal kapcsolatban. Arról beszéltek, hogy több olyan feladat kerüljön be a 
pályázati anyagba, amelyre Varsányban valóban szükség van. 
 
Halasi Zoltánné: Konzorciumi partnerként kívánnak velünk dolgozni. Közösségi házat 
kívánnak kialakítani, amelyet megtöltenének szakemberekkel és feladatokkal. Ez plusz 
feladatot róna a Gondozási Központra és a szakemberekre. Felmerült a tanoda beindításának 
kérdése is. Ez jó lenne, mert így a középiskolások részére is tudnának segítséget nyújtani.  
 
Bárány Barnabás: Van e lehetıség a kintlévıségek behajtására. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Folyamatosan történnek lépések a kintlévıségek behajtására, de a 
jövıben erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  
 
Báránkó Pál: Véleménye szerint a szemétszállításra, elhelyezésre és ártalmatlanításra 
vonatkozó szerzıdést is meg kellene vizsgálni. Ugyanis a lakók őrtartalomra fizetnek, az 
átvétel pedig súlyra történik. Ismeretei szerint év végén ebbıl kifolyólag elég magas 
különbözetet kell fizetnie az önkormányzatnak.  
 
Rigó Tibor:  Mik a Gondozási Központ plusz feladatai? 
 
Pintérné Kanyó Judit: Két személy került felvételre a közmunkaprogram keretében. 
Báránkó Pált szeretné mentesíteni az ebéd-kiszállítás alól, mivel ez sok idıt vesz igénybe. A 
dolgozók szállítják ki az idıseknek az ebédet. Így sokkal közvetlenebb lesz a kapcsolat a 
Gondozási Központ és az idısek között.  
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A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal elfogadta a választásoktól eltelt 
idıszak eseményeirıl szóló tájékoztatást. 
 
 
2.)  Foglalkoztatási kérdések 
      Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
 
Pintérné Kanyó Judit Erzsébet: Hosszabb idıre tervezte a RÁT-osok foglalkoztatását, de a 
várható jogszabály-változások miatt csak két hónapra – december 31-ig – célszerő a 
szerzıdéseket megkötni. 
2010. október 31-én 36 fı közcélú foglalkoztatott volt. 2 fınek 2011. 06.15-ig, 3 fınek 
2010.12.31-ig van munkaszerzıdése. 29 fınek a szerzıdése meghosszabbításra került 
2010.12.31-ig, 2 fınek pedig megszőnt a munkaviszonya. 
2010. november 2-tıl 22 fıvel kötöttünk új munkaszerzıdést.  
Jelenleg 56 fıt foglalkoztatunk:  

- 1 fı Polgármesteri Hivatal - takarító 
- 4 fı Gondozási Központ - kisegítı 
- 4 fı Iskola – kézbesítı, takarító, irodai kisegítı 
- 3 fı óvoda – konyhai kisegítı, dajka 
- 1 fı Mővelıdési Ház – takarító 
- 43 fı a község területén 

1 fı településır bérét és járadékait az Igazságügyi Minisztérium 100 %-ban támogatja. 55 fı 
munkabérét és járulékait 95 %-ban az állam támogatja. 
 
 
Halasi Zoltánné: Az ÁMK-nál két személy alkalmazva 2011. június 15-ig. 
 
Rigó Tibor:  Szeretné, ha a polgárırség kapna a feladatai ellátásához autót, melynek a 
költségeit vállalja fel az önkormányzat. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Bátyi Attila – az egyesület elnöke – részletes kalkulációt fog készíteni 
a költségekrıl, melynek függvényében fog a képviselı-testület dönteni. 
 
Szita Csaba: 50 fıt foglalkoztat az önkormányzat és ezzel nem történik érték-termelés. Át 
kell gondolni, hogy értékteremtés is történjen. Pl.: erdıtelepítés, földek mővelése. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Jó ötletnek tartja a felhozott példákat. Kéri a képviselıket, hogy 
ötleteiket írják le és juttassák el hozzá. Úgy gondolja, hogy a jelenleg végzett feladatok is 
értéket teremtenek: vízelvezetı árkok rendbe tétele. Fel fogja venni a kapcsolatot az 
erdészettel, hogy milyen feltételek szükségesek az erdıtelepítéshez. Mind az erdıtelepítéshez, 
mind a fölterületek mőveléséhez szakemberekre is szükség van. 
 
Pintér László: A szécsényi Mezıgazdasági Szakképzı Iskola igazgatójával már folytatott 
egyeztetést. Nem zárkóznak el attól, hogy ezekhez a munkálatokhoz szakmai segítséget 
nyújtsanak. 
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Pintérné Kanyó Judit: A temetıi ravatalozó felújításán is gondolkodni kell. Ott nagy helyet 
foglal el a régi halottaskocsi. El kell gondolkodni azon, hogy az eladása vagy a felújítása 
mellett döntsön e a kéviselı-testület. 
 
 
3.) Nógrádmegyer Község Önkormányzatának csatlakozása a Szécsényi Kistérség 
     Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulása családsegítés és házi segítségnyújtás 
     részéhez 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
79/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyta Nógrádmegyer Község Önkormányzatának a Szécsényi 
Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás családsegítı és 
házi segítségnyújtás részéhez történı csatlakozását. 
A jegyzı a határozatot juttassa el a munkaszervezet részére. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 

 
 
4.) A Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás közös fenntartására vonatkozó 
     Társulási megállapodás módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
80/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az 
elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta a Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás közös fenntartására vonatkozó Társulási 
Megállapodás módosítását. 



-  6  - 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás közös fenntartására vonatkozó módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 

 
 
5.) A Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  
      Alapító Okiratának módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7  egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
81/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az 
elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta a Szécsényi Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata 
módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a módosított Alapító Okirat 
aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
6.) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
82/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az 
elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta Szécsény Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Tárésulása Társulási Megállapodásának 
módosítását. 
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
7.) Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetı 
     igazgatójának megválasztása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
83/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Pintérné 
Kanyó Judit polgármestert, hogy a Szécsény és Térsége Egészségügyi 
Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetı igazgatójának megválasztása 
során Varsány községet szavazatával képviselje. 
 
Határid ı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 

 
 
8.) Tájékoztató az „Informatikai infrastruktúra fej lesztése Varsányban” címő TIOP- 
     1.1.1-07/1-2008-0779-es pályázat lebonyolításáról és pénzügyi vonzatáról 
     Elıterjesztı: Halasi Zoltánné projektmenedzser 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
84/2010.(XI.03.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése Varsányban” címő TIOP-1.1.1-07/1-
2008-0779-es pályázat lebonyolításáról és pénzügyi vonzatáról szóló  
tájékoztatást. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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9.) Az új polgármester hivatalba lépésének idıpontját tükröz ı pénzügyi helyzet 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Pintérné Kanyó Judit: A következı ülésen kerül sor a 2011. évi koncepció összeállítására. 
Nagyon gondolja végig minden képviselı, hogy hol lehet még megszorításokat eszközölni. İ 
azon lesz, hogy minden felesleges szerzıdést felmondjon, az érvényben lévıket felülvizsgálja. 
A következı ülésre elıkészíti a közterületek bérleti díjának emelésére vonatkozó 
rendeletmódosítást. 
 
Bárány Barnabás: Alacsonyabb a hitelállománya az önkormányzatnak, mint ahogyan azt İ 
gondolta. Arra kell törekedni, hogy ez ne növekedjen tovább, illetve csökkenjen. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 
képviselı-testület ülését 20.12 órakor bezárta. 
 

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


