Jegyzıkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 7-én (hétfı)
17 órakor megtartott 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

Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel 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./ A 2011. évi ülésterv elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./ Varsány Község Önkormányzata Polgármesteri
Pintérné Kanyó Judit polgármester
Hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
3./ A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosítása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4./ A helyi állattartásról szóló rendelet elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

5./ A 2010. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása Pintérné Kanyó Judit polgármester
6./ A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

7./ Folyószámla hitel felvétele

Pintérné Kanyó Judit polgármester

8./ Csatlakozás a Szécsény és Kistérsége Önkormányza- Pintérné Kanyó Judit polgármester
tainak Többcélú Társulása Mozgókönyvtári Szolgáltatásához
9./ Védınıi pályázat meghirdetése

Pintérné Kanyó Judit polgármester
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10./ Egyebek
a.) Bárány Béla kérelme
b.) Benedeki zártkert mővelési ág változtatása

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit polgármester

A képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A 2011. évi ülésterv elfogadása
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.)
Király Tibor: Már most jelzi, hogy a június 27-re tervezett testületi ülésen nem tud részt
venni.
A Képviselı-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2011.(II.07.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 2011. évre
szóló üléstervét.
Az ülésterv a jegyzıkönyv melléklete.
Határidı:
Felelıs:

azonnal és folyamatos
polgármester

2.) Varsány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.)
Rigó Tibor: Nem érti, hogy miért nem lehet kedden és csütörtökön ügyfélfogadást tartani.
Pintérné Kanyó Judit: A képviselı testület tagjaival és a hivatal dolgozóival elızetesen
megállapodtak abban, hogy megpróbálják bevezetni a kötött ügyfélfogadási idıt. Tapasztalja,
hogy a rendkívül magas ügyfélforgalom zavarja a munka menetét. Meg kell próbálni, hogy az
ügyfélforgalmat korlátozzák. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hivatal zárva lesz az
ügyfélfogadási órákon kívül. Akinek sürgıs és halaszthatatlan dolga lesz, az akkor is el tudja
intézni.
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Rigó Tibor: Javasolja, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen, a hivatali nyitvatartási
idıben mindig legyen ügyfélfogadás.

A Képviselı-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2011.(II.08.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete.

3.) A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.)
Szita Csaba: Vannak olyan lakók a településen, akik kevés szemetet tesznek ki és még is
annyit kell fizetniük a szolgáltatásért, mint másoknak. A Képviselı-testületnek ezen
változtatni kell.
Pintérné Kanyó Judit: A salgótarjáni VGÜ-vel már tárgyalt errıl a témáról. Meg fogják
vizsgálni, hogy milyen módszerrel lehet elérni azt, hogy aki kevesebb hulladékot termel,
kevesebbet fizessen a szolgáltatásért. Meg kereste İt az E-Multicoop szövetkezet, és ajánlatot
tettek a hulladék elszállítására és kezelésére. Az İ ajánlatuk valamivel olcsóbb, mint a
jelenlegi szolgáltatóé. A Képviselı-testületnek a közeljövıben mindenképpen foglalkoznia
kell ezzel a kérdéssel. Jelenleg viszont a salgótarjáni VGÜ a szolgáltató, és a testületnek el
kell fogadnia a 2011. évi árakat.
Szita Csaba: Csak abban tud gondolkodni, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit
elszállítanak tıle.

A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2011.(II.08.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete.
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4.) A helyi állattartásról szóló rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Az új rendelet megalkotásával az volt a cél, hogy az állattartásnak
olyan helyi szabályokat állapítsunk meg, melyek megnyugtatóan szolgálják mind a lakosság,
mind az állattartók érdekeit.
A képviselıkkel már átnézték a rendelet-tervezetet, melyet elég sok kritika ért amiatt, hogy
alacsony állatlétszámot határozott meg.
Bárány Barnabás: A 4.§ (4) bekezdésében javasolja kihagyni az ingatlan nagyságának
meghatározását, kerüljön törlésre az 1500 m2.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Bárány Barnabás javaslatát.
Király Tibor: Több módosító javaslata van:
Ahol az állattartás engedélyezése a szomszédok beleegyezéséhez van kötve a tervezetben, azt
javasolja kihagyni, mert így egy rosszindulatú szomszéd megakadályozhatja az engedély
megadását.
A Képviselı testület 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta Király Tibor fenti javaslatát.
A 11.§ (2) bekezdésének második mondatát javasolja kihagyni: A trágyagyőjtıt zárt fedéllel
kell ellátni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal elfogadta Király Tibor fenti javaslatát.
A 23.§ (3) bekezdésében megjelölt határidıt javasolja módosítani 2013.06.30-ra.
A Képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadta Király Tibor fenti javaslatát.
Az 1. sz. melléklet (1) bekezdés b) pontjának utolsó francia bekezdésében javasolja a 15
métert 1 m-re csökkenteni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal elfogadta Király Tibor fenti javaslatát.
Báránkó Pál: A 9.§ (1) bekezdését javasolja az alábbiak szerint elfogadni:
„Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok környékét az állattartó köteles a
technológiához igazodva takarítani, s azokat szükség szerint fertıtleníteni; köteles
gondoskodni az állat igényeinek megfelelı rendszeres, de legalább napi egyszeri
ellenırzésrıl.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal elfogadta Báránkó Pál fenti javaslatát.
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Király Tibor: A 15.§ (5) bekezdésében javasolja módosítani, hogy a képviselı-testület
engedélyével legfeljebb 15 eb legyen tartható.
A Képviselı-testület 1 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el Király Tibor javaslatát.
Lehoczki József: Amikor az elsı tervezetet olvasta, nem tudta, hogy mire gondoljon.
Szerinte ügyrendi hiba is történt, mivel a képviselık késın kapták kézhez a rendelet-tervezete.
Minden településen kikérték az állatorvos véleményét. Szerinte ez itt nem történt meg, mivel
sem Renner doktor, sem Perjés doktor nem ismeri a tervezetet. Még Szécsényben – mint
városban – is sokkal enyhébbek az elıírások mint ebben a rendelet-tervezetben.
Pintérné Kanyó Judit: A rendelet-tervezet megalkotása a Jegyzı feladata. Ügyrendi hiba
semmiképpen nem történt, mivel az SZMSZ-ben rögzített idıhöz képest sokkal korábban
megkapták a képviselık a tervezetet. Az elsı javaslat elkészítését követıen a képviselıket
összehívta egy elızetes egyeztetésre. Ennek a megbeszélésnek a következménye, hogy a
jegyzı egy átdolgozott tervezetet ismét szétküldött a képviselıknek, melybe már beépítésre
kerültek a képviselık és a lakosság által beterjesztett javaslatok.
Renner doktor mindennapos „vendég” a Polgármesteri Hivatalban. Ha İ úgy gondolta, hogy
a tervezettel van probléma, akkor kötelessége lett volna jelezni a jegyzı felé. Tudomása
szerint ezt nem tette meg.
Semmiképpen nem kíván sem İ, sem a testület az emberek feje felett dönteni. Arra
törekszenek, hogy minden érintettel egyeztessenek, kikérjék a véleményüket. A lakossággal
való folyamatos kapcsolattartás eddig is meg volt és a jövıben is meg lesz.
Arra kér mindenkit, hogy a jelenleg beterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el
véleményüket.
Bátyi Attila: Nagyon sok a kóbor kutya a faluban. Megoldást kell keresni erre a problémára.
Pintérné Kanyó Judit: A salgótarjáni VGÜ-vel beszélt errıl a problémáról. Segítséget
ígértek a probléma megoldására. Várja a javaslatukat; amennyiben elfogadható lesz az
önkormányzat részérıl, szerzıdéskötésre fog sor kerülni.
Bárány Dénes: Jogszabálysértınek tartja, hogy a képviselı-testület nem az eredetileg
kiküldött anyagot tárgyalja ma. Szerinte nagyon dilettánsok voltak, akik a rendelet-tervezetet
megalkották.
Szécsényben 5 kutyát lehet tartani a társasházban, Pısténypusztán és Benczúrfalván pedig
nincs korlátozva a számuk. Nem érti, hogy Varsányban miért kell korlátozni az állatok
számát.
Ha turizmusról beszélünk, akkor nemcsak a szálláshelyekre kell gondolni. A falusi turizmus
lényege, hogy a tehenet a vendég együtt fejje meg a gazdával, a vendéget ültessük fel a lóra.
Az élni és együtt élni elvet figyelembe kell venni, szem elıtt kell tartani.
A képviselık arra tettek esküt, hogy Varsány lakosságának érdekeit képviselik.
Pintérné Kanyó Judit: Arra esküdtek fel a képviselık, hogy Varsány javát és a település
fejlıdését szolgálják. Véleménye szerint az elmúlt néhány hónapban ezt tette. Amíg nem
dolgozott a településen, addig is arra törekedett, hogy fejlıdjön a falu. Arra kell törekedni,
hogy az itt élı emberek összefogjanak
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Tudja, hogy a turizmus nemcsak a szálláshelyekrıl szól. Mindenben minıséget kell
produkálni. Csak azok jutnak elıbbre, akik kiváló szolgáltatást nyújtanak. A helyi termékek
vonatkozásában is tovább kell lépni, mert nagy szerepük van a település életében.
Percze István: İt nem igazán érinti az állattartási rendelet, ugyanis İ sem tart állatot,
valamint a környezetében sincs állattartás. Mindenképpen jó lett volna, ha a lakossággal
szélesebb körben megvitatásra került volna a rendelet-tervezet. A Polgármester Asszonynak
fogékonyabbnak kellene lennie a lakók és a képviselık felvetéseire. A szemétszállítási díjjal
kapcsolatos képviselıi észrevételt szerinte tárgyalnia kellett volna a testületnek.
Pintérné Kanyó Judit: Azért tették fel az internetre a rendelet-tervezetet, hogy az emberek
tudjanak tájékozódni. A képviselıkkel már tárgyalták egy körben a tervezetet, ahol
elhangzottak a lakosság által is kezdeményezett módosítások. Ezeknek megfelelıen
átdolgozásra került a tervezet és a mai ülésen már így került beterjesztésre. Olyan döntést nem
tud hozni a testület, ami mindenkinek teljesen megfelel, mindig lesz valaki, aki észrevételt
tesz. A megalkotott rendeletek nincsenek kıbe vésve, amennyiben a gyakorlat bizonyítja,
bármikor módosításra kerülhetnek, persze mindig a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen.
A 2011. évi szemétszállítási díjról mindenképpen dönteni kellett a mai ülésen. Arra fog
visszatérni a közeljövıben a testület, hogy mindenki csak az általa igénybevett szolgáltatásért
fizessen. Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogy mérjék az elszállított szemét
mennyiségét.
Szita Ferenc: Az elmúlt években senki nem foglalkozott az állattartási rendelettel. A
képviselıknek véleményt kellene nyilvánítani arról, hogy a most kialakult vitában a
felszólalók mellett vagy pedig a polgármester mellett állnak. El kell dönteni, hogy mit
szeretnénk: azt, hogy a régebben megszokott néhány állat visszakerüljön e az udvarokba,
istállókba, vagy pedig sem. Az ember akkor jó gazdája az állatnak, ha mindenféle elıírás
nélkül úgy ápolja, gondozza, hogy annak jó legyen.
Pintérné Kanyó Judit: Eddig is volt állattartási rendelet a faluban, melyet a mai
elıírásokhoz, követelményekhez kellett igazítani. Természetesen azt szeretnék, hogy
kerüljenek vissza az állatok az udvarokba, de megfelelı helyen és körülmények között. Már a
Tsz-idıben tudták a szakemberek, hogy egyes állatfajoknak hol a helye. Külterületen, a
Szılıvölgyben tartották a disznókat és a birkákat. A lakóházakkal szomszédos majorban
tartották a teheneket és a lovakat, de azt is a major távolabbi részén. A fıút mellett soha nem
zajlott állattartás.
Báránkó Pál: Amikor megkapta a tervezetet, sok állattartóval beszélt. De biztosan így volt a
többi képviselı is. Ezeknek a beszélgetéseknek köszönhetıen alakult ki a ma tárgyalt tervezet.
İ személy szerint azt szeretné, ha sok állat lenne a faluban, de megfelelı körülmények között.
Arra kellene törekedni, hogy minden portán megtermeljék a saját szükséglet kielégítésére
alkalmas mennyiséget.
Bárány János: Az ebek vonatkozásában nagyon szigorú szabályozások történtek. Véleménye
szerint ezeket a szabályokat csak az ebtenyésztık tartják be, a többieken pedig még számon
sem lehet kérni. İ is az eredeti rendelet-tervezetet látta, és az nagyon felháborította. Az
ebtenyésztésnek nagyon szigorú szabályai vannak, amit helyi rendelet nélkül is be kell tartani.
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Pintérné Kanyó Judit: Már személyesen is látta Bárány János ebtenyészetét. Valóban
megfelelı, jó körülmények között vannak tartva az állatok. Ha valaki tagja egy szervezetnek,
akkor a szabályokat be kell tartani
Bárány Ferenc: İ is állattartó, lovakat tart. Állatot nemcsak istállóban lehet tartani. Például
az İ lovai sincsenek istállóban, és gödöllıi egyetemrıl is jártak már látogatni az állattartását.
Ahhoz, hogy az állat jól érezze magát, nagyon kell ismerni. Közel sem biztos, hogy az jó az
állatnak, ami az embernek.
Nehezményezi, hogy a szervezık soha nem kérik fel a különbözı rendezvények idejére
lovagoltatni úgy, mint a többi lótulajdonost.
Bárány Szabolcs: Szerinte az állatokat visszahozni az udvarokba csak akkor lesz lehetséges,
ha lesznek feldolgozóhelyek és az árunak piac.
Lehoczki József: A dezinformáció sokat árt egy közösség életében. İ nem sertéstelepet
kíván létrehozni a volt tsz-területen – mint ahogyan a Polgármester Asszony fogalmazott –
hanem sertés feldolgozó, vágópontot. Kb. 20 állat tartását tervezi, valamint felvásárolja a
faluban felnevelt állatokat és ezeket kívánja feldolgozni és értékesíteni.
Király Sándor: Kishaszonállatból javasolja, hogy 100 db-t lehessen tartani. İ például
galambokkal foglalkozik, melyeket versenyeztet is. Ahhoz, hogy ennek a hobbijának tudjon
hódolni megfelelıképpen, 100 db-t kell kb. tartania.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Király Sándor javaslatát.
Kanyó Bertalan: Sérelmezi, hogy az állattartáshoz nem kell kikérni a szomszéd
beleegyezését. Egyes képviselıknek könnyő volt errıl dönteni, hiszen a szomszédságukba
nem terveznek sok állatot telepíteni.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2011.(II.08.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete.
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5.) A 2010. évi költségvetésrıl szóló 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
4/2011.(II.08.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete.

6.) A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.)
Bárány Barnabás: Látszik a költségvetésbıl, hogy a már jelenleg is meglévı 15 millió Ft-os
folyószámla hitel mellé mőködési hitelt kell felvenni ahhoz, hogy 2011-ben mőködni tudjon
az önkormányzat. Nem támogatja a hitel felvételt csak azért, hogy a nagy részét a
közfoglalkoztatás önrészére fordítsa az önkormányzat.
Pintérné Kanyó Judit: Készített egy rövid összehasonlító táblázatot, melyben a 2010. és
2011. évi bevételeket és kiadásokat hasonlította össze fı számokban. Ismerteti a Képviselıtestülettel ezt a táblázatot. A táblázat legfontosabb adata, hogy a tavalyi évhez képest 10
millió Ft-tal kevesebb normatívát kap az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy nagy
megszorítások lesznek, de létszám leépítést ennek ellenére nem terveznek.
Halasi Zoltánné: Az általa vezetett ÁMK a legnagyobb intézményt, így természetes, hogy a
költségvetés nagy részét elviszi. Már többször beszéltek a polgármesterrel a 2011. évi
költségvetésrıl. Abban teljes az egyetértés, hogy nagyon kell takarékoskodni annak
érdekében, hogy mőködıképes maradjon az önkormányzat. Az eredeti tervezetben a
közalkalmazottak részére 12 ezer Ft/hó étkezési utalvány szerepelt. Több verziót dolgozott ki
a havi összegekre vonatkozóan, melyet javasol megfontolni a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Kéri, hogy a közalkalmazottak megbecsülése érdekében ne vonja meg teljesen a képviselıtestület az étkezési hozzájárulást.
Tervezik megvonni a bérlettérítést, pedig a pedagógusok nem kényelembıl járnak autóval
dolgozni. Nagyon sokszor elıfordul, hogy valahová hirtelen kell menni, vagy pedig a
gyerekeket versenyezni kell vinni.
Az eredeti tervben karbantartásra 1,4 millió Ft szerepel, melyet elızetes egyeztetés során 200
ezer Ft-ra csökkentettek. A váratlan kiadásokra ettıl többet kellene tervezni.
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Pintérné Kanyó Judit: Még ha az Igazgató Asszony által benyújtott javaslatból a
legalacsonyabb étkezési hozzájárulást állapítaná meg a Testület, akkor is több mint 1 millió
Ft-tal növelné a kiadási oldalt. Munkába járásra a törvényi szabályozás 9 Ft/km összeget
enged elszámolni, a bérlettérítési díjat akkor engedi fizetni a jogszabály, ha a bérlet leadásra
kerül.
Biztató jelek vannak arra vonatkozóan, hogy mind az óvoda, mind az iskola felújítását meg
lehet majd oldani pályázati támogatással. Ha még sem, és váratlan meghibásodás történik
bármely intézményben, azt még akkor is meg kell oldani, ha nincs rá tervezve kiadás.
Báránkó Pál: Vannak még olyan dolgok, amelyekre nem történt tervezés, de még is költeni
kell rá:
- az óvoda udvari bejárója
- a FIAT és az utánfutó mőszaki vizsgára megy
- a főnyíró traktort vagy teljesen fel kell újítani, vagy pedig eladni és újat vásárolni
- a Polgárır Egyesület részére vásárolandó autó fenntartása
Az önkormányzat a közhasznú foglalkoztatottakkal sok feladatot el tud látni úgy, hogy csak
az anyagár merül fel.
Szita Csaba: Nagyon magas az intézmények főtési költsége. A szezon után meg kell
vizsgálni annak a lehetıségét, hogy a gázfőtésrıl átváltsunk a fatüzelésre. A közmunkások a
tüzelıanyag beszerzésében is tudnának dolgozni, valamint a felaprításban és a főtésben is.
Mindenképpen a takarékosságra kell törekedni.
Báránkó Pál: A Gondozási Központban nem lenne költsége az átállásnak, ugyanis ott vegyes
tüzeléső kazán van felszerelve.
Pintérné Kanyó Judit: A megjelent pályázat kiterjed a főtés-korszerősítésre is. Nem
gondolja, hogy a fatüzelésre történı átállás jelentené a takarékoskodást, a korszerősítést.
Inkább az alternatív energiák irányába kellene mozdulni.
Halasi Zoltánné: Ha visszaszámoljuk az iskola épületének főtési költségét légköbméterre,
akkor ki fog derülni, hogy nem magasabb a költség, mint egy családi házban.
Elızı héten hétfın szülıi munkaközösségi ülés és szülıi értekezlet volt. A szülık
panaszkodtak, hogy hideg volt az épület.
Kovács Mária: Olyan érzésük van a pedagógusoknak, hogy csak Tılük akar mindent
megvonni a Képviselı-testület. Sokat dolgoznak a településért, úgy érzik, hogy ezért a
munkáért érdemelnének plusz juttatást. Nem érzik, hogy meg lennének becsülve.
Pintérné Kanyó Judit: Nem gondolja, hogy itt bárki az iskola ellen lenne. Arra kell
törekedni, hogy fejlıdjenek az intézmények. A fejlesztések csak akkor történhetnek meg, ha
lesz rá anyagi fedezet. Ha több bevétele lenne a falunkat, akkor nem kellene megvonni
semmit az alkalmazottaktól.
Szita Csaba: Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 3000,-Ft/hó összegő étkezési
hozzájárulást szavazzák meg a közalkalmazottak részére.
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A Képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el Szita Csaba javaslatát.
Strehó András: A Sportegyesület támogatására javasolt 500 ezer Ft-ot alacsonynak tartja. Ez
az összeg valószínőleg csak a nevezési díjakra és a hazai mérkızések bírói díjaira lesz elég.
Pintérné Kanyó Judit: Ettıl magasabb támogatást nem tud megállapítani a Képviselıtestület. A sport vonatkozásában is dolgoznak pályázatok írásában.
Bárány Dénes: A közalkalmazottaknál elhangzott megszorítások mellett tesz-e még a
Képviselı-testület más területen is kísérleteket költségcsökkentésre? Minden egyéb a törvényi
minimumon van-e megállapítva? Gondol itt többek között a polgármester bérére és
költségtérítésére.
Pintérné Kanyó Judit: A bérét és a költségtérítését a Képviselı-testület az alakuló ülésén
megállapította. A költségtérítése a törvényi minimumon lett megállapítva, a bére pedig
megegyezik az elızı polgármester bérével.
A Képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2011.(II.08.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete.

7.) Folyószámla hitel felvétele
Pintérné Kanyó Judit: 2011. február 23-án lejár a folyószámla hitelkeret szerzıdés a
számlavezetı bankkal. A mőködés folyamatossága érdekében szükséges a hitelszerzıdés
meghosszabbítása, illetve új hitelkeret szerzıdés megkötése.
A Képviselı-testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2011.(II.07.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15.000.000,-Ft összegő
folyószámla hitel szerzıdést köt a számlavezetı pénzintézetével, a Szécsény
és Környéke Takarékszövetkezettel.
A polgármester és a jegyzı tegye meg a szükséges intézkedéseket és írja alá
a hitelszerzıdést.
Határidı:
Felelıs:

2011. február 25.
polgármester
jegyzı
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8.) Csatlakozás a Szécsény Kistérsége Önkormányzatainak Többcélú Társulása
mozgókönyvtári szolgáltatásához
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: A kistérségbıl egyedül Varsány nem csatlakozott eddig ehhez a
önkormányzatnak a csatlakozás.
Halasi Zoltánné: Nem kapott tájékoztatást arról, hogy ezzel kapcsolatban neki feladata lesz.
Bárány Erzsébet: Amennyiben egy intézményt érint a változás, annak mind az SZMSZ-t,
mind az alapító okiratát módosítani szükséges. Ezeknek a módosításoknak az elıkészítése az
intézményvezetı feladata.
A képviselı testület vita nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete
3/2011.(II.07.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a településen mőködı
nyilvános könyvtári szolgáltatást megszünteti.
A Hunyadi Mátyás Általános Mővelıdési Központ Alapító Okiratát és
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát ennek megfelelıen át kell dolgozni.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
képviselı-testület
Intézményvezetı

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete
4/2011.(II.07.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete mozgókönyvtári
szolgáltatást kíván mőködtetni. Az ehhez szükséges költségvetést a
Szécsény Kistérsége Önkormányzatainak Többcélú Társulása a
szolgáltatáshoz szükséges normatíva igénylésével biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szécsény Kistérsége
Önkormányzatainak Többcélú Társulással a mozgókönyvtári feladatok
támogatására vonatkozó megállapodást kösse meg, és az abban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
A Hunyadi Mátyás Általános Mővelıdési Központ Alapító Okiratát és
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát ennek megfelelıen át kell dolgozni.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
képviselı-testület
Intézményvezetı
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9.) Körzeti védınıi állás meghirdetése
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: Már hosszú ideje helyettesítéssel kerül megoldásra a védınıi
feladatok ellátása. Ez nem igaz jó, hiszen csak kevés idıt tölt a településen a védını.
Indokolt, hogy minden nap a településen legyen. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az
állást közalkalmazotti státuszként hirdesse meg.
A képviselı testület vita nélkül , 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete
5/2011.(II.07.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete meghirdeti a körzeti
védınıi állást közalkalmazotti státuszként.
A polgármester gondoskodjon a pályázat meghirdetésérıl az Egészségügyi
Közlönyben és a kozigallas.hu internetes oldalon.
Határidı:
Felelıs:

2011. február 28.
polgármester

10.) E g y e b e k
a./ Bárány Béla kérelme
Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos kérelem a jegyzıkönyv melléklete.)
Bárány Erzsébet: Ahhoz, hogy a Képviselı-testület helyt adhasson a kérésnek, meg kell
módosítani a helyi rendezési tervet. Ez egy hosszú folyamat.
Bárány Barnabás: Milyen anyagi vonzata van a rendezési terv megváltoztatásának?
Bárány Erzsébet: Erre a kérdésre most nem tud választ adni, meg kell érdeklıdnie.
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a kérdésben a következı testületi ülésen fog dönteni.
Addig a jegyzı érdeklıdje meg, hogy a változtatásnak milyen anyagi vonzata van.
b./ Benedeki zártkert mővelési ágának rendezése
Pintérné Kanyó Judit: Ez önkormányzati tulajdonú terület. A jelenlegi bérlı kereste meg
azzal, hogy jó lenne, ha terület egésze egyforma mővelési ágba tartozni. Ugyanis jelenleg
szinte minden helyrajzi szám más mővelési ágú. Hosszú évek óta legelıként használják, tehát
át kellene minısíttetni legelınek. A jelenlegi helyzetben az állami támogatást sem tudja
igénybe venni a terület után.
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Bárány Barnabás: Ennek is van egészen biztosan anyagi vonzata.
Bárány Erzsébet: Nem tudja összegszerősíteni az eljárás költségét.
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a kérdésben a következı testületi ülésen fog dönteni.
Addig a jegyzı érdeklıdje meg, hogy a változtatásnak milyen anyagi vonzata van.
Rigó Tibor: A jegyzı küldjön ki minden háztartáshoz egy levelet, melyben a helyi civil
szervezetek adószámáról tájékoztatja a lakosságot.
Bárány Pál: A Tábi-kanyarban el kellene helyezni egy sebességkorlátozó és csúszásveszélyt
jelzı táblát.
Pintérné Kanyó Judit: A Közútkezelı Kht-nál jelezni fogja a problémát.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a
képviselı-testület ülését 20.55 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyzı

