
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselı-testületének 2010. november 22-én 
(hétfı) 16 órakor megtartott – közmeghallgatással egybekötött -  munkaterv  szerinti   
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: Szép Vencelné, Csomós Józsefné, Ispán Lászlóné, Nagyné Mákos Izolda, 
Okosi Gyöngyi, Tiszttartó Róbertné 
 
A meghirdetett közmeghallgatáson 19 személy jelent meg, az arról készült emlékeztetı a 
jegyzıkönyv melléklete. 
 
Pintérné Kanyó Judit:: Köszöntötte a képviselı-testületi ülésen megjelent képviselıket és 
meghívottakat. Megállapította, hogy a 7 fı települési képviselıbıl 7 fı jelen van (100 %), így 
az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Tájékoztatást adott az elızı ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl: 

- A templom kıfalának kérdésében beszélt İze János építésszel, aki ígéretet tett arra, 
hogy a napokban meg fogja vizsgálni. 

- Az orvosi rendelı főtésének kérdésében holnap délután fog tárgyalni Rózsa doktorral. 
- A veszélyes fák és bokrok kivágása megtörtént az elmúlt napokban. 
- Rimócon tárgyalást folytattak az ÉRV-vel. A környezı néhány település igen kevés 

ráfordítással rá tudna csatlakozni a dunai vízellátásra, ahonnan lényegesen olcsóbban 
kapnánk az ivóvizet. 

- A Gyerekházban megbeszélés zajlott szakemberekkel. Már többször felvetette, hogy 
szeretne látni egy pontos statisztikai kimutatást a szolgáltatást igénybe vevıkrıl. Erre 
most ígéretet kapott. 

- Az Erdészettel tárgyalást folytatott, melynek eredményeként 6 fıt az Erdészet 
alkalmaz közmunkásként és még 2 fıt az önkormányzat küld hozzájuk fakitermelés 
céljára. A kitermelt fát az Erdészet beszállítja, melyért 1500 Ft/m3 árat kell fizetni. A 
kitermelt famennyiséget a rászorulók vásárolhatják meg.  

- A szécsényi Forgách Kastélyban átadásra kerültek a megye turisztikai díjai, 3 
kategóriában. A varsányi Muskátli Hagyományırzı Együttes tagjai adták a mősort és 
kínáltak finomabbnál finomabb süteményeket. A rendezvényen jelen volt dr.Horváth 
Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelıs helyettes államtitkára. 

- Részt vett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén, ahol beszámolók hangzottak el: 
iskola, óvoda, Gondozási Központ. A kisebbségi önkormányzat támogatását ígérte a 
problémák kezelésében és megoldásában. 
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- A szécsényi Egészségügyi Centrum Nonprofit Kft. j ügyvezetı igazgatója Dulai 

Barnabásné Egyre jobban megfogalmazódik, hogy a településeknek anyagilag hozzá 
kell járulni a finanszírozáshoz. Továbbra is gond, hogy nincsenek orvosok, 
szakemberek a mőködtetéshez. 

- A vízelvezetı árkok karbantartása folyamatosan zajlik. Reméli, hogy a rossz idı 
beállta elıtt befejezıdik a munkálat. 

- Ferge Sándorral folytatott egyeztetést, aki felajánlotta, hogy a rászorulóknak és az 
intézményeknek ingyenes internet hozzáférési lehetıséget biztosítanak. A 
Gyerekházban kialakított internetes szobát is le kellene hozni egy közösségi 
helyiségbe, ahol egyéb szolgáltatásokat is lehetne biztosítani. Ehhez is minden 
segítséget megadnak eszköz tekintetében is. Ez munkahely teremtési lehetıség is 
lenne. 

- Két tájékoztatón is részt vett, melyek a polgármestereknek szóltak. Az egyiket a 
Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal szervezte, a másikat pedig a 
Belügyminisztérium. Mindkét fórumon felhívták a figyelmet a törvényes mőködésre. 
Fokozottan fogják ellenırizni az önkormányzatokat, a jogszabályok betartására 
ügyelni kell. 

 
 

Javaslatot tett a következı napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
Napirendi javaslat 
 
Tárgy:         Elıterjesztı: 
 
1./ Tájékoztató a 2010. I-III. negyedéves költségvetés Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     végrehajtásáról 
 
2./ A 2010. évi költségvetési rendelet módosítás  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
3./ A közterületek és középületek használatáról és   Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     használati díjairól szóló 6/1999.(VI.21.) rendelet 
     módosítása  
 
4./ A 2011. évi koncepció összeállítása   Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
5./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása Pintérné Kanyó Judit  polgármester 
 
6./ Alpolgármester megválasztása    Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
8./ Egyebek 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem 
terjesztettek elı. 

 



-  3  - 

 

Napirendek tárgyalása 

 
1./ Tájékoztató a 2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról 
     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 

85/2010.(XI.22.) határozata 
 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. I-III. 
negyedéves költségvetés teljesítésérıl szóló tájékoztatót 205.334 ezer Ft 
bevétellel, 197.816 ezer Ft kiadással és 9.707 ezer Ft záró pénzkészlettel 
elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: képviselı-testület 

 
 
2.) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2010.(XI.23.) rendelete 

 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete. 

 
 
3.) A közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 
      6/1999.(VI.21.) rendelet módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 78 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2010.(XI.23.) rendelete 

 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete. 
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4.) A 2011. évi koncepció összeállítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Király Tibor:  Jónak tartja az összeállított koncepciót. Az Országgyőlés által elfogadott 
költségvetés még valószínőleg fogja befolyásolni. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja megfontolni az önkormányzati tulajdonú lakások eladását. 
Ezeknek a lakásoknak a fenntartása nagy anyagi terhet ró az önkormányzatra. Minden 
tulajdonos felújítja beköltözéskor, és mire kiköltözik teljesen lelakja. Az eladási árból lehetne 
vásárolni olyan ingatlanokat, amelyeket pályázati pénzbıl történı felújítást követıen 
profitálhat az önkormányzat. 
 
Szita Csaba: Javasolja a lakások eladását, különösen a rendırlakást, melyre a rendırségnek 
bérlı-kijelölési joga van. 
 
Rigó Tibor:  A polgármester vegye fel a kapcsolatot a szécsényi rendırkapitánysággal, és 
ajánlja fel megvételre az Ifjúság úti lakást. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Az iker lakás nagyon rossz állapotban van, különösen a Horváth 
Zsuzsanna által lakott rész. Az eladás csak felértékeltetés után történhet meg a jogszabályok 
értelmében. Arról kér döntést a képviselı-testülettıl, hogy beindítsa e az értékbecslést 
mindhárom ingatlan esetében. 
 
 
A Képviselı-testület 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

86/2010.(XI.22.) határozata 
 

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy végeztesse el az Ifjúság út 7., Béke út 31. és Béke út 33. 
szám alatti ingatlanok értékbecslését szakértıvel. 
Az értékbecslést követıen dönt a Képviselı-testület az eladásról. 
 
Határid ı:  2010. november 30. 
Felelıs: polgármester 
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A Képviselı-testület 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
87/2010.(XI.22.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évre szóló 
koncepciót 211.625 ezer Ft bevétellel és 211.625 ezer Ft kiadással 
elfogadja. 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
5.) A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 
     Elıterjesztı: Kiss Zoltán polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2010.(XI.23.) rendelete 

 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete. 

 
 
 
6.) Alpolgármester megválasztása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Pintérné Kanyó Judit: A titkos szavazás lebonyolítására 3 fıs szavazatszámláló bizottságot 
kell létrehozni. Javaslatom a következı: Rigó Tibor elnök, Szita Csaba és Báránkó Pál tagok. 
 
A jelöltek elfogadták a jelölést. 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
88/2010.(XI.22.) határozata 

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

 
Pintérné Kanyó Judit: Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Király Tibor képviselı 
személyét javasolja. 
 
Király Tibor:  A jelölést elfogadja. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag megszavazta, hogy alpolgármester jelöltként Király Tibor 
neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 

TITKOS  SZAVAZÁS  
 
Rigó Tibor:  Ismerteti a szavazás eredményét: 7 db érvényes szavazat érkezett, melybıl 6 db 
igen és 1 db nem szavazat. A szavazás eredményeként Király Tibor alpolgármester jelölt 
megkapta a minısített többséghez szükséges szavazatot, így megválasztásra került 
 
A titkos szavazás eredményeként 6 igen és 1 nem szavazattal a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
89/2010.(XI.22.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete megválasztotta 
alpolgármesternek Király Tibor képviselıt, aki a tisztségét társadalmi 
megbízatásban látja el. 
 
Határid ı: azonnal és a tisztség megszőnéséig 
Felelıs: képviselı-testület 

 
Király Tibor:  Köszöni a Képviselı-testület bizalmát. Tudása legjavát fogja adni a 
településért. Igyekszik munkájával is honorálni a bizalmat. 
 
 
 
7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Szita Csaba: Ha a polgármester nincs akadályoztatva a munkájában, akkor valóban nem 
szükséges a tiszteletdíj megállapítása. Ha viszont dolgozni kell helyette, akkor senki nem 
várhatja el, hogy azt ingyen végezze az alpolgármester 
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Pintérné Kanyó Judit: Király Tibor képviselı elvállalta a jelölést azzal a feltétellel, hogy 
nem kap tiszteletdíjat. Így továbbra sem javasolja, hogy megállapításra kerüljön. 
 
Király Tibor:  Valóban ezzel a feltétellel vállalta el a jelölést. Tiszteletdíj nélkül is mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy a munka zökkenımentesen folyjon.  
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
90/2010.(XI.22.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete nem állapít meg 
tiszteletdíjat a társadalmi megbízatású alpolgármester részére. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: képviselı-testület 

 
 
8.) E g y e b e k 
 
Bárány Barnabás: Az elmúlt ülésen szóba került a gyerekek étkeztetésének átszervezése. 
Kérdezi, hogy milyen intézkedés történt ebben az ügyben. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Az átszervezés elkezdıdött, de egyenlıre megállt a folyamat. Az 
iskola igazgatója leírta, hogy hogyan nem lehet ezt a kérdést megoldani. Neki még most is az 
a véleménye, hogy mindenképpen el kell érni a gyerekek szervezett étkeztetésének 
megoldását, ezért keresi a megoldáshoz vezetı utat. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 
képviselı-testület ülését 18.50 órakor bezárta. 
 

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


