
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselı-testületének 2011. március 16-án 
(szerda) 17 órakor megtartott  munkaterv szerinti   ülésén, a Mővelıdési Házban. 
 
Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
   Bárány Erzsébet jegyzı 
   Báránkó Pál, 
   Bárány Barnabás, 
   Bárány Pál, 

Király Tibor és 
Szita Csaba települési képviselık 

 
 
Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselı-testület ülésén megjelent 
képviselıket és meghívottakat. Megállapította, hogy a 7 fı települési képviselıbıl 6 fı jelen 
van (90 %), így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
A Horgász Egyesület vezetısége részérıl és egy magánszemély is megjelent a Képviselı-
testület ülésén, akik kéréssel kívánnak a testületi tagokhoz fordulni. Javasolja, hogy a 
napirendi pontok tárgyalása elıtt hallgassa meg İket a testület. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
Petrovics János: A Horgász Egyesület az önkormányzat segítségét kéri ahhoz, hogy a 
kastélytól a tóig meg tudják csinálni az utat. Már hozattak sittet és követ, amit el fognak 
teríteni a meglévı földúton, de az kevés. Több kıre viszont nincs anyagi fedeztük. Kérik, 
hogy négy autó követ fizessen ki az önkormányzat. Egy autó kı ára 45.000 Ft + ÁFA. Nagy 
segítség lenne, mert a jelenlegi állapot miatt a vendég horgászok nem látogatják a tavat. 
 
Király Tibor:  Személyesen is megnézte a helyet. Már a földút elegyengetése megtörtént. Jó 
kezdeményezésnek tartja, hogy lekövezzék. 
 
Adamik József: Ha a kért segítséget megkapnák az önkormányzattól, akkor a további 
teendıket társadalmi munkával és baráti segítséggel meg tudnák oldani. 
 
Petrovics János: Szeretnék fellendíteni a tó körüli idegenforgalmat. Már a médiával is 
felvették a kapcsolatot. 
 
Pintérné Kanyó Judit: A probléma már a Szılıvölgyben kezdıdik. Sok embernek kell 
összefogni, hogy a helyzeten javítani tudjanak. Mindenkivel írásos megállapodást kell kötni. 
Ha nem történik folyamatos karbantartás, akkor ez sem lesz hosszú távú megoldás, mert a 
követ a nagy teherautók betapossák. Javasolta, hogy a patak menti földutat használják a tóhoz, 
de sajnos a helyszíni bejárás során megállapította, hogy már annak a nagy részét is 
beszántották. 
 
Bárány Barnabás: Mi a garancia, hogy jövıre ugyanez a probléma nem merül fel. 
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Petrovics János: Javasolja, hogy súlykorlátozó táblát helyezzen el az önkormányzat. Ha most 
sikerül megoldani a problémát, akkor a Horgászegyesület vállalja, hogy karbantartja az utat. 
 
Szita Csaba: Ha nem történik meg a karbantartás, akkor kárba fog veszni a befektetés. Az 
erdészetnek nagy súlyú teherautói vannak, melyek tönkre teszik a földutakat a fa beszállítása 
során. 
 
Király Tibor:  Az út védelme érdekében az erdészettel és az érintett vállalkozókkal 
megállapodást kell kötni az út használatára vonatkozóan. Ki kell kötni, hogy az utat csak 
akkor használhatják, ha az idıjárás megengedi. Ha pedig az erdészet vállalkozóknak adja ki a 
munkát, akkor majd İk továbbhárítják a számonkérést. 
 
Bárány Barnabás: A Jegyzınek meg van az a jogköre, hogy az út megrongálóját felszólítsa 
a helyreállításra. Ehhez viszont ismerni kell az elkövetıt.  
 
Báránkó Pál: Az út karbantartást igényel évente. Megkérdezi, hogy nem lenne-e elég a 
Horgászegyesület részére, ha kölcsönként biztosítaná az önkormányzat a kért összeget. 
 
Petrovics János: Az Egyesületet 300 ezer Ft mínusszal vették át, mivel ezek nem tudtak 
elszámolni. Az út állapota vezetett oda, hogy a tavalyi év során nem jött annyi bevétel az 
egyesületnek mint ahogyan tervezték. Most ez az összeg nagyon hiányzik a költségvetésbıl. 
A bevételük arra lesz elég, hogy a tavat és az odavezetı utat karbantartsák.  
 
Halasi Zoltánné: Felajánlja, hogy az iskolásokkal szervezett keretek között összegyőjtik a 
szemetet az út mentén. Viszont szeretnék, ha a gyerekeket meghívná az egyesület egy közös 
horgászatra. 
 
Adamik József: Tervezik, hogy a gyermekeknek a tó mellett természetismert, 
horgászatismeret órákat tartanának, amivel elısegítenék a környezettudatos nevelést. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a Képviselı-testület 4 autó követ vitessen a tó elıtti 
földút rendbetételéhez. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2011.(III.16.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonát képezı tábi 
út kastély és tó közötti szakaszához kifizet négy autó követ, 45 ezer 
Ft+ÁFA/autó áron. 
A Horgászegyesület intézkedjen a kı megrendelésére vonatkozóan. 
 
Határid ı: igény szerint 
Felelıs: polgármester 
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Cseri László: A Varsány 060/1 hrsz-ú, 4,3 ha területő ingatlan tulajdonosa. Ez az ingatlan 
határos az önkormányzat tulajdonában lévı Benedeki zártkerttel, amely jelenleg 
haszonbérletbe van adva. 

 
Az İ területe középen nagyon le van szőkülve, ezért szeretne megvásárolni az önkormányzat 
tulajdonából 15 ezer m2-t. Véleménye szerint İ elıvásárlási joggal van megilletve, mivel 
szomszéd. 
 
Bárány Barnabás: Semmiképpen nem járul hozzá az önkormányzat tulajdonában lévı 
földterületek eladásra kerüljenek, még ha csak részben is. 
 
Bárány Pál: Tavaly a Vadásztársaság meg akarta vásárolni az egész területet, de akkor is úgy 
döntött a Képviselı-testület, hogy a földterületeit nem adja el. 
 
Szita Csaba: Amikor letelik a bérleti szerzıdés, akkor újra ki kell függeszteni az ajánlatokat, 
így akkor lehetısége lesz Cseri Lászlónak is, hogy területet béreljen az önkormányzattól. Ha 
több jelentkezı van, akkor az bérelheti, aki többet ajánl érte. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Megnézi a jelenlegi szerzıdés tartalmát és írásban fogja tájékoztatni 
Cseri Lászlót. 
 
Cseri László: Még egy felvetése van. A Nógrád Volán alkalmazottja. Nagyon jó dolog, hogy 
a falu központjában – kamerával megfigyelt területen – parkolhatnak az autóbuszokkal. 
Sajnos azonban már az útpadka nagyon meg van süllyedve. 
 
Bárány Barnabás: Véleménye szerint a Volán elvégezhetné a szükséges munkálatokat. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Ez komoly probléma. İ is tapasztalta a külsı buszmegállónál és még 
3-4 helyen a településen. Jó lenne, ha értékteremtı közmunkaprogram keretében megoldódna 
a probléma. 
 
 
Javaslatot tett a következı napirendi pontok tárgyalására: 
 
Napirendi javaslat 
 
Tárgy:         Elıterjesztı: 
 
1.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások   Pintérné Kanyó Judit polgármester  
     helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(V.22.) rendelet 
     módosítása 
 
2.) A szociális ellátások után fizetendı térítési díjakról  Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     és az intézményi étkeztetés nyersanyagnormáiról szóló 
     rendelet módosítása 
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3.) A Gondozási Központ 2011. évi programjának   Nagyné Mákos Izolda    
      elfogadása       intézményvezetı 
 
4.) Varsány Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való Pintérné Kanyó Judit polgármester 
     Együttmőködési Megállapodás felülvizsgálata 
     A 2011. évi tervek 
 
5.) Dr. Rózsa Szilveszter háziorvos tájékoztatója   dr. Rózsa Szilveszter háziorvos 
 
6.) Egyebek 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 
 
1./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
     5/2007.(V.22.) rendelet módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Pintérné Kanyó Judit: A testületnek döntenie kell arról, hogy a jogszabályi lehetıségek 
keretein belül milyen feltételeket állapít meg az aktív korúak ellátásának folyósítási 
feltételeiként. A kiküldött javaslatot lehet enyhíteni és szigorítani is. 
 
Bárány Barnabás: Nagyon alaposan végig tanulmányozta a rendeletmódosítás tervezetét. 
Elgondolkodtató, hogy a kerteknek ne csak a rendben tartását, hanem a megmővelését is elı 
kellene írni. 
 
Bárány Erzsébet: A tervezet készítése során elıször İ is feltételként írta a kertek 
megmővelését. A jelenlegi állapotokat látva, viszont már elsı lépésként az is megnyugtató 
lenne a településképet illetıen, ha csak rendben tartanák. Egyébként sem jól termı talaj 
található azon a környéken, ahonnan a legtöbb aktív korúak ellátására jogosult személy kerül 
ki. 
 
Bárány Barnabás: El tudja fogadni a Jegyzıasszony által elmondott indokot. Javasolja 
elfogadásra a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2011.(III.17.) rendelete 

 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete. 
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2.) A szociális ellátások után fizetendı térítési díjakról és az intézményi étkeztetés 
     nyersanyagnormáiról szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosítása 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Bárány Barnabás: Nem ért egyet azzal, hogy jogosultsági feltételként ne határozzon meg 
jövedelmet a Képviselı-testület. 
 
Nagyné Mákos Izolda: Nem azért szociálisan rászorult valaki az étkeztetésre, mert alacsony 
a jövedelme. A szociális törvény mondja ki azokat a kritériumokat, amelyek megléte esetén 
igényelni lehet a szociális étkeztetést. Ezek között a kritériumok között a jövedelem nem 
szerepel, így a Képviselı-testület sem szabhatja meg. 
 
Bárány Barnabás: Az írásos elıterjesztés utolsó mondatát nem érti. 
 
Bárány Erzsébet: Azért nem indokolt a nyersanyagnorma megemelése, mert a tavalyi évben 
megtakarítás keletkezett. 
 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2011.(III.17.) rendelete 

 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete. 

 
 

 
 
3.) A Gondozási Központ 2011. évi programjának elfogadása 
     Elıterjesztı: Nagyné Mákos Izolda intézményvezetı 
 
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Bárány Pál: Januártól decemberig tele van a program naptár. Nagyon sok a program, szerinte 
ezt nem lehet anyagi eszközökkel fedezni. Egyébként jónak tartja. 
 
Bárány Barnabás: Az önkormányzatnak 7 millió Ft-ba kerül a Gondozási Központ és még 
ilyen sok programot terveznek. Lehet, hogy sok a program és jó a program, de kérdés, hogy 
mennyi ember veszi azt igénybe. Ér ez annyit, mint amennyibe kerül? 
 
Báránkó Pál: Szinte minden program lebonyolításában részt vesz, hol kisebb, hol nagyobb 
mértékben. A rendezvényekre bejönnek az emberek. Akkor veszik kevesen igénybe a 
szolgáltatásokat, amikor nincs szervezett program. 
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Király Tibor:  İ még nem vett részt programon, de a Plébános Úrtól rendelkezik 
információkkal. Információi szerint nagy az érdeklıdés a programok iránt, sokan vesznek 
rajtuk részt. 
 
Halasi Zoltánné: Nem lenne helyes, ha az intézményt bevinné az önkormányzat társulásba. 
Abban az esetben nem lenne minden nap ügyfélfogadás, nem lenne minden nap családsegítés.  
Az sem garantált, hogy a jelenlegi alkalmazotti állomány kerül a településre, hanem idegen 
ember, aki nem ismeri a problémákat, nem ismeri az alanyokat. 
 
Király Tibor:  Nagyon nagy feladat a HH-s és HHH-s gyerekek kontrolálása. Sokkal jobban 
és szigorúbban kellene szabályozni ezt a kérdést jogszabályilag. 
 
Szita Csaba: Ezek a programok nagyon jók, a Képviselı-testületnek mindenképpen 
támogatnia kell. Ha éppen nem programot bonyolítanak, az alkalmazottak akkor is itt vannak 
és segítségre állnak mindenkinek. Bármikor lehet hozzájuk fordulni a problémák megoldása 
érdekében. De már arra is végeztek számításokat, hogy a Társulási formában történı 
mőködtetés is ennyibe kerülne. 
 
Báránkó Pál: Minden program jól sikerül, de a nyáron volt egy olyan tábor, amit még 
egyszer nem lehet megengedni, szörnyő volt. 
 
Nagyné Mákos Izolda: Ezek a programok a szabadidı hasznos eltöltését szolgálják. Azért 
szükséges megszavaznia a Képviselı-testületnek, mert anyagi vonzata is van. Amikor ide 
került, nagy probléma volt, hogy az idısellátás nem mőködött. Nagy erıfeszítést és sok 
munkát igényelt, hogy a jelenlegi helyzet kialakuljon. Vannak olyan személyek, akik napi 
szinten bejárnak és hosszabb idıt töltenek az intézményben, de vannak olyanok is, akik csak 
rövid idıre érkeznek be. Itt csak a hagyományokra, a vallásra és a mezıgazdaságra tudnak 
alapozni minden programot. Próbálnak olyan programokat szervezni, amelyeknek alacsony az 
anyagi vonzata, de még is preventív jellegőek legyenek. A nyári tábort nem az intézmény 
szervezte, hanem a szécsényi Gyermekesély Program, az önkormányzat csak a helyet 
biztosította. Problémák azért jelentkeztek, mert nem szakképzett emberek segítettek a 
táboroztatásban. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Amikor ránézett az írásos anyagra, az volt az elsı meglátása, hogy jól 
felsorolták a programokat. Hiányolja belıle azokat a dolgokat, amelyeket egyébként is 
végeznek. Ugyanis meglátása szerint akkor lenne teljes és megnyugtató a kép az intézmény 
mőködésérıl, ha mindent leírnának. A 2011. évi költségvetés tárgyalása elıtt megvizsgálta, 
hogy a társulási formában történı mőködtetés olcsóbb lenne e, de megállapította, hogy nem és 
még maradna olyan feladat, amit nem is tudnának a társulási formába bevinni. A Gondozási 
Központ fontos intézmény a településen, ahol szakemberek segítenek a lakosságnak. Ebbıl a 
tervbıl valóban csak azok a programok láthatók, amelyek plusz pénzbe kerülnek. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 



-  7  - 
 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2011.(III.16.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Gondozási 
Központ 2011. évi programját. A feladatok végrehajtásához szükséges 
anyagi eszközöket a költségvetésében biztosítja. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs. intézményvezetı 

 
 
 
4.) Varsány Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttmőködési megállapodás 
      Felülvizsgálata, 2011. évi tervek 
     Elıterjesztı: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
  
(Az írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
 
Bárány Barnabás: A jelenlegi iroda helyiségük maradjon meg, ne okozzunk azzal 
feszültséget, hogy visszavesszük Tılük. Azonban minden rezsiköltséget a Kisebbségi 
Önkormányzatnak kell fizetnie. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Ismerteti a jelenlévıkkel – akik közül már a testületi tagok ismerik -, 
hogy milyen javaslatot tett a Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének: 
A pályázaton megnyert gépek maradnának a Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában, de 
elhelyezve a Mővelıdési Házban kialakítandó Pályázatíró Irodában lennének. Itt minden 
adminisztratív segítséget megkapnának a munkájukhoz, valamint a részükre meghirdetett 
pályázatokat is megírnák. Ugyan ott tudnának kulturált helyet biztosítani a mőködésükhöz, az 
ülések megtartásához. Véleménye szerint ez mindenkinek jó lenne. 
A Kisebbségi Önkormányzat elzárkózott ennek a kérésnek a teljesítésétıl, ragaszkodnak 
hozzá, hogy a támogatáson vásárolt eszközök – egy számítógép kivételével – az İ 
irodájukban kerüljön elhelyezésre. 
Annak az épületnek a hasznosítására, ahol jelenleg az irodájuk van több elképzelés is 
született. Például ha nyer a szécsényi Gyermekesély Program a benyújtott pályázaton, akkor 
ott lehetne kialakítani a tanodát. 
 
Bárány Pál: Amiben tudták, mindenben segítették a kisebbségi önkormányzat munkáját. A 
feladatok szaporodása miatt a jövıben csak a kötelezı feladataik ellátásában segítsen az 
önkormányzat. 
 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 
határozatokat hozta: 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2011.(III.16.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete áttekintette a 
Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodását, melyet a 
92/2003.(XII.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az együttmőködési 
megállapodást változatlan tartalommal továbbra is érvényben tartja. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: képviselı-testület 

 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2011.(III.16.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a jegyzıt, 
hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása során kerüljön 
megfogalmazásra, hogy a települési kisebbségi önkormányzat részére 
milyen módon kerülnek biztosításra a mőködési feltételek. 
 
Határid ı: 2011. április 18. 
Felelıs: jegyzı 

 
 
 
5.) Dr. Rózsa Szilveszter háziorvos tájékoztatója 
     Elıterjesztı: Dr. Rózsa Szilveszter háziorvos 
 
 
Dr.Rózsa Szilveszter: 2006-tól egyedül rendel Varsányban és Nógrádsipeken. 2338 fı az 
ellátotti létszám. Az elmúlt évben 19.352 betegellátás történ, melyben az otthoni 
beteglátogatások zöme nem szerepel. A háziorvosi rendelésen a gondozás és betegellátás 
folyik. Az új egészségügyi finanszírozási rendszer miatt a betegek nem akkor kerülnek 
kórházba, amikor kell. Ez alól kivétel a sürgısségi ellátási esetek. Az elmúlt idıszakban – 
visszajelzések alapján tudja mondani – túl nagy diagnosztikai tévedése nem volt. Nagyon 
szép és korszerő orvosi rendelınk van, amelyben megpróbálnak olyan ellátást biztosítani, 
amely a betegek komfortérzetét növeli. Sokféle kezelést tudnak biztosítani, ami a betegek 
szempontjából jó. Már a vérvételt is meg tudják oldani kéthetenként. A vércukor és 
koleszterinszint mérést ingyen végzik, holott a környékünkön ezért már fizetni kell. Az EKG 
vizsgálatot is ingyenesen biztosítja. Az otthonápolást is megpróbálják elvégezni. Az 
elıfordul, hogy nem tud akkor menni, amikorra megígérte, de rövid idın belül pótolja. Az 
azonnali ellátást sürgısséggel végzik. Munkájuk 60 %-t az orvosi munka, 40 %-t viszont a 
szociális munka teszi ki. Nagyon sok a szociális probléma a településen, ami náluk is 
csapódik, nemcsak a polgármesteri hivatalban. Nagyon sok idıt igényel az adminisztráció, 
valamint a fogyatékossági kérelmek véleményezése. 
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Személyi állomány: 2 fı asszisztenst foglalkoztat fıállásban, 1 fı takarítót Varsányban és 1fı 
takarítót Nógrádsipeket. A takarítók részmunkaidıs foglalkoztatottak.  
A rendelési idı végét egyik településen sem tudják tartani; azért nem küldenek el beteget, 
mert eljárt a rendelési idı. 
 
Bárány Barnabás: Nem beszélt a Doktor Úr a főtési problémáról, és arról is van ismerete, 
hogy a rendelési idıben bezárják az ajtót az újonnan érkezı betegek elıtt.  
 
Dr. Rózsa Szilveszter: A központi főtés termosztája a Gondozási Központban van 
elhelyezve. Sokszor tapasztalta, hogy a rendelı várótermében az ajtót nyitva hagyják. Nem 
kíván azért főtésszámlát fizetni, hogy az utcát főtse. Tavaly áprilisban kereste meg a 
Polgármester Urat, illetve rajta keresztül a Képviselı-testületet ezzel a problémájával. İsszel 
kapott választ a problémájára, amit İ nem tud elfogadni. Minden rezsiköltséget fizet azóta is, 
a gázfogyasztás kivételével. A környezı önkormányzatok ingyen biztosítják a rendelık 
fenntartását. Minden megoldás érdekli, ami nem felesleges kiadás. Nem akar feleslegesen 
főteni és a felesleges főtésért fizetni. 
A rendelési idı vége elıtt záratja be az ajtót. Sürgıs ellátást igénylı beteg nem lett elküldve 
soha, csak olyan, akinek az állapota tőr halasztást. Ezzel az intézkedésével azt kívánja elérni, 
hogy a késve érkezı betegek miatt ne kelljen a rendelési idıt jelentısen túllépni. 
 
Bárány Pál: Ha sok a beteg, akkor lehetne növelni a rendelési idıt. 
 
Dr. Rózsa Szilveszter: Régebben ettıl rövidebb volt a rendelési idı. Szerinte ez az idı 
elegendı. Egyedül a szerdai nap az, amikor idıben be kell fejeznie a rendelést, mert akkor 
rendel Balassagyarmaton is. Elıfordul, hogy idınként türelmetlenebb, de a feladatát akkor is 
ellátja. Több rendelési idıt nem tud felvállalni. A délutáni rendeléssel általában azért késik, 
mert Nógrádsipeken sok a beteg és akkor látogatja meg az otthon ápoltakat is. 
 
Báránkó Pál: Megkérdezi a háziorvostól, hogy a szerzıdéskötés idıpontjához képest mi 
változott, ami miatt nem akarja fizetni a főtési költséget. 
 
Dr. Rózsa Szilveszter: İ kifizetné a főtési költséget, de csak a reálisan kiszámoltat. Nem 
akarja fizetni a váróterem költségét is, mert ott sokszor elıfordul, hogy az utcára főtenek. 
 
Báránkó Pál: Ha a rendelıben lehetne szabályozni a főtést, azzal eloszlanának e a kétségei. 
 
Dr. Rózsa Szilveszter: Azzal sem oldódna meg a probléma. 
 
Pintérné Kanyó Judit: A két intézmény főtésének kettéválasztása nagyon költséges lenne. İ 
azt javasolja, hogy a képviselı-testület állapítson meg egy magasabb összegő bérleti díjat és 
ne számlázzon főtési költséget. 
 
Bárány Barnabás: Javasolja, hogy a rendelı főtésének költségét vállalja át az önkormányzat. 
Javasolja a bérleti díjat 30.000,-Ft/hó összegben megállapítani. 
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Báránkó Pál: Mivel két orvos rendelésére lett kialakítva az épület, elképzelhetı e, hogy dr. 
Major Árpád – akinek elég sok varsányi betege van – hetente egyszer helyet kapna rendelésre. 
 
Dr.Rózsa Szilveszter: İ rendelkezik a településen praxisjoggal. Amennyiben Major doktor 
rendelne a településen, akkor bérleti díjat kérne Tıle. Minden az İ tulajdona, ami a 
rendelıben található. Ez alól a betegekrıl készült nyilvántartás – adathalmaz – kivétel, ami az 
önkormányzat tulajdona. 
 
Pintérné Kanyó Judit: A távlati elképzelések között szerepel, hogy a gyógyszertár is 
leköltözik az egészségügyi központba, ahol jelenleg a védını rendel. 
 
A Képviselı-testület megvitatta az elıterjesztést, és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2011.(III.16.) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja dr. Rózsa 
Szilveszter háziorvos tájékoztatóját. A korábban megkötött bérleti 
szerzıdést 2011. március 1. napjától úgy módosítja, hogy a bérleti díjat 
megemeli 30.000,-Ft/hó összegre, főtés számlát pedig nem állít ki részére. 
 
Határid ı: értelemszerően és folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
6.) E g y e b e k 
 
Bárány Barnabás: Megkereste İt a Sportegyesület. Az lenne a kérésük, hogy adja át az 
önkormányzat részükre a főnyíró kistraktort üzemeltetésre. Amennyiben ez megoldható lenne, 
akkor az egyesület megoldja a sportpálya nyírását karbantartását. Javasolja, hogy az 
önkormányzat támogassa a kérést. Üzemanyag biztosítását nem javasolja. 
 
Pintérné Kanyó Judit: İ is javasolja, hogy kapja meg a főnyíró kistraktort a Sportegyesület 
üzemeltetésre. A kötendı megállapodásban ki kell arra térni, hogy ennek fejében a sportpálya 
karbantartását teljes egészében İk végzik. 
 
Bárány Barnabás: Mindenképpen ki kell kötni, hogy a jövıben a Sportegyesület ne keresse 
az önkormányzatot főnyírással kapcsolatban. 
 
 
A Képviselı-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2011.(III.16) határozata 

 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 
főnyíró kistraktort üzemeltetésre átadja a Sportegyesületnek. 
A polgármester kösse meg a megállapodást, amelyben ki kell térni arra, 
hogy az átadás fejében a Sportegyesület végzi a sportpálya karbantartását. 
 
Határid ı: 2011. március 31. 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
Pintérné Kanyó Judit:  
- Az óvoda konyhájára megtörtént az eszközbeszerzés. A Gondozási Központban a helyiség 
megfelel az étkeztetés részére, azonban az asztalok nagyon labilisak. Mindenképpen ki kell 
ıket cserélni. A foglalkoztatás is beindult a konyhán. 3 fı lett beállítva az étkeztetéshez, így 
reméli, hogy jól fog menni. 
- Ismerteti a benyújtott pályázatokat. (A jegyzıkönyv melléklete a lista.) 
- Ma meg akarta rendelni a burkolót a Mővelıdési Házba. Az eladó hívta fel a figyelmét, 
hogy a kiválasztott burkoló nem felel meg a helyiség igényeinek. Mindenképpen ipari 
burkolót kell vásárolni. Ennek az anyagnak a négyzetméter ára 1.999,-Ft. A ragasztó erre a 
területre kb. 50 ezer Ft-ba kerül. 
Szita Csaba: Az a véleménye, hogy ennyi pénzért kıvel is le lehetne burkolni a két 
helyiséget. 
Pintérné Kanyó Judit: Az ilyen nagymértékő igénybevételnek kitett kınek a négyzetméter 
ára sokkal magasabb. 
- Balázs Antal befizette a Béke út 33. szám alatti ingatlan vételárának egy részét. A faluban 
megszólítják az emberek, hogy a testület elkótya-vetyélte az ingatlanokat. Amikor viszont 
elmondja nekik, hogy mennyit kellene ezekre az ingatlanokra költeni, akkor teljesen 
megváltozik a véleményük. Szeretné, ha a Képviselı-testület tagjai erre vonatkozóan is 
adnának információt a lakosság részére. 
 
Halasi Zoltánné: A Magyar Gyermekszegénység Ellenes Hálózat Alapítványtól 350 ezer Ft-
ot nyert az iskola egészségügyi projektnapra, valamint 250 ezer Ft-ot utiköltségre, melyen a 
gyerekek fogászatra történı utaztatását fogják megoldani. Az óvodai konyha tőzhelyére pedig 
500 ezer Ft-ot kapnak. Április 30-ig kell elkölteni a pénzt. Minden támogatás 
utófinanszírozott. 
 
Pintérné Kanyó Judit: Megérkezett a Mővelıdési Ház bejárati ajtajára az árajánlat. 
Amennyiben színes ajtót választ a testület, 283 ezer Ft-ba kerül, a sima fehér pedig 152.000,-
Ft-ba. A munkadíj mindkét esetben 27 ezer Ft. 
 
Halasi Zoltánné: Az intézmények és a háziorvos között jó a kapcsolat. Elıadásokat is vállal 
az iskolában, melyek nagy népszerőségnek örvendenek. 
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Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 
képviselı-testület ülését 20.57 órakor bezárta. 
 

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


