
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselő-testületének 2011. április 18-án 

(hétfő) 18 órakor megtartott  munkaterv szerinti   ülésén, a Hunyadi Mátyás Általános 

Iskolában 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Király Tibor és 

Szita Csaba  települési képviselők 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület  ülésén megjelent 

képviselőket és meghívottakat. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen 

van (90 %), így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

 

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására: 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:        Előterjesztő: 

 

1.) Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről Sebestyén Szilárd rendőrkapitány 

Kuris Zoltán körzeti megbízott 

 

2.) A 2010. évi költségvetési rendelet végrehajtása   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

3.) ÖNHIKI pályázat benyújtása    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

4.) Beszámoló a Gondozási Központ idősellátási  Nagyné Mákos Izolda int.vez. 

     feladatainak végrehajtásáról    Pálmány Andrásné gondozó 

 

5.) A Belső Ellenőrzési Társulás éves jelentésének        Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     elfogadása 

 

6.) A Hunyadi Mátyás ÁMK intézményekre bontása  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

7.) Egyebek 

a.) Király Tibor képviselő javaslatai az önkormányzat 

     útjainak állaga védelmére és egy komplex helyi rendelet 

     megalkotására 

b.) A Táncsics úton kialakult helyzettel kapcsolatos panasz 

c.) Az OPTANET-tel kötendő megállapodásról 

d.) Tájékoztató az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről 

e.) A Dózsa Gy. úti 614, 615, 617 és 618 hrsz-ú ingatlanok rendezése 
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A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Percze Bertalan a Tábi Horgász Egyesület volt elnöke szót kért a napirendi pontok tárgyalása 

előtt. 

A Képviselő-testület megadta a szót Percze Bertalan részére. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Mielőtt Percze Bertalan Úr megkapja a szót, felolvassa Petrovics 

János – a jelenlegi egyesületi elnök – levelét. (A levél a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Percze Bertalan: Tudomásul veszi a bocsánat kérést. Döbbenettel olvasta az előző testületi 

ülés jegyzőkönyvét, amelyben az a vád érte az egyesület előző vezetését, hogy 300 ezer Ft 

mínusszal lett átadva az egyesület. Ez abszolút alaptalan, ugyanis 1.153.000,-Ft volt az 

egyesület számláján. Még az előző elnökség munkájának elismeréséül a Nógrád Megyei 

Horgászegyesületek Szövetsége 100 ezer Ft-tal támogatja az út megépítését. 

 

Tóth Dénes: Petrovics János szavaival élve, „ezek” azért dolgoztak, hogy a tónál legyen 

valami: 7 q halat hoztak, 20 db anya pontyot, több száz süllőt és több száz kis csukát 

telepítettek. 

 

Bárány Barnabás: Ez a vezetés nem hiteles, hitelét vesztette. Javasolja, hogy hívjanak össze 

egy taggyűlést, ahol új elnökséget választanak. Ha ez az elnökség marad, akkor Ő a jövőben 

mindent kételkedve fogad, amit mondanak. 

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 

     Előterjesztő: Sebestyén Szilárd rendőrkapitány és Kuris Zoltán körzeti megbízott 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Sebestyén Szilárd: Egy évvel ezelőtt is adott tájékoztatást a képviselő-testületnek. Azóta két 

fontos dolog történt a Szécsényi Rendőrkapitányság vonatkozásában. Novemberben új 

főkapitánya lett Nógrád Megyének, dr.Mihály István r.ezredes személyében. Az elődje 

országos pozíciót kapott. Úgy tűnik Nógrád Megye nevelő iskola az országos vezetőség 

részére. Tavaly sokkal több feladatot kapott a rendőrség, mint eddig. Létszámot viszont nem 

kaptak a feladatokhoz. E miatt vannak kevesebbet területen a rendőrök. Reméli, ez a jövőben 

meg fog változni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Látható, hogy emelkedett a bűncselekmények száma. Mit lehetne 

tenni ennek visszaszorítása érdekében, és ehhez milyen segítséget vár a rendőrség az 

önkormányzattól. 
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Sebestyén Szilárd: Az önkormányzatnak is jelentős szerepe van a közbiztonság helyzetében. 

Minden település kell rendelkezzen közbiztonsági tervvel. A bűncselekmények nagy része 

vagyon elleni. Ezen a jelenlegi rossz gazdasági helyzet nem segít. Ez egy társadalmi 

probléma, tehát a társadalomnak kell megoldania. Fórumokat kellene szervezni a lakosság 

részére azzal kapcsolatban, hogy mely bűncselekmények ellen hogyan lehet védekezni. 

Általános tapasztalat, hogy az emberek nem kellő hatékonysággal védik a vagyonukat. A 

házalók is nagy gondot okoznak. Az emberek beengedik őket, szóba állnak velük. A 

polgárőrségnek is nagy szerepe van a közbiztonság helyzetének alakulásában. A polgárőr a 

nap minden percében legyen polgárőr. A bűn együtt van az emberekkel. A szórakozóhelyek 

gyakori ellenőrzését is meg kell szervezni. Sokszor tehetnek arról az emberek, hogy sértetté 

válnak. A fórumok lebonyolításában, előadások tartásában tud segíteni a rendőrség. 

 

Bárány Barnabás: Az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a faluban a kis teherautók. 

Kéri a rendőrségtől, hogy ezeket gyakran ellenőrizzék. 

 

Báránkó Pál: A polgárőrség igényelt autót. Kérdezi, hogy mi az igénylés sorsa. 

 

Sebestyén Szilárd: A rendőrségnek nincs erről információja, ezt a megyei Polgárőr 

Szövetség intézi. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Szabó Endrével már konzultált erről a kérdésről. Azt az ígéretet 

kapta, hogy a következő turnusból valószínűleg kap Varsány autót. 

 

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2011.(IV.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a település 

közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

 

2.) A 2010, évi költségvetési rendelet végrehajtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011.(IV.19.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

3.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2011.(IV.18.) határozata 

 

1. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

2. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-

jén 1000 fő, vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött 

és 2011. évben ilyen jogcímen 6.900 ezer Ft összegű 

bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 11.004 

ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 

évben nem haladja meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti 

éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős. polgármester 

 

 

 

 

 



-  5  - 

 

 

 

4.) Beszámoló a Gondozási Központ idősellátási feladatainak végrehajtásáról 

     Előterjesztő: Nagyné Mákos Izolda intézményvezető 

  

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2011.(IV.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 

idősellátási feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: képviselő-testület 

 

 

 

5.) A Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentésének elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2011.(IV.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsény 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szécsény és Kistérsége 

Belső Ellenőrzési Társulás 2010. évi éves ellenőrzési jelentését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

 

6.) A Hunyadi Mátyás ÁMK intézményekre történő bontása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: Abban az irányban kellene gondolkodni, hogy a két oktatási 

intézmény – iskola és óvoda - együtt maradna, de a Művelődési Házat és a Könyvtárt le 

kellene választani. A Művelődési Házat közösségi házzá kellene alakítani. Az épületbe fognak 

költözni a pályázatírók, akik szerveznék a közösségi életet a házban. 
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Halasi Zoltánné: Ezt az elgondolást Ő is támogatja és helyesnek tartja a két oktatási 

intézmény együtt maradását. 

 

Ispán Lászlóné: 2007-től, amikor összevonásra került a két intézmény, nagyon jól működnek 

együtt. Szeretné, ha az óvoda és az iskola együtt maradna. A munkáltatói jogok gyakorlása 

nagy feladat, és annak az ellátása a jelenlegi létszámmal már nem megoldható az óvodában. 

 

Báránkó Pál: Éri e hátrány az iskolát amiatt, hogy a Művelődési Ház leválik. 

 

Halasi Zoltánné: Nem éri hátrány az iskolát, sőt nagy terhet jelent jelenleg a Művelődési 

Házban zajló események, rendezvények, vásárok szervezése, összehangolása. Amikor 

szükségük lesz az épületre, mindig meg fogják kapni. A Könyvtárral továbbra is szoros 

kapcsolatot, együttműködést fognak fenntartani. 

 

Szép Vencelné: A Könyvtár ugyan úgy fog működni mint eddig, csak a vezető felett más 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. A nem szakrendszerű foglalkozásokat is tartani fogják a 

gyerekeknek. Most zajlott le egy megyei pályázat, melyen 26 pályamunkát nyújtottak be a 

varsányi gyerekek és abból 18-t díjaztak. Pálmány Tibor 2. osztályos tanuló 2. helyezést ért 

el. A Könyvtár forgalma várhatóan nőni fog, mivel a Gyerekházból a E-Magyarország pontot 

oda költöztették. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Jó érzés ilyen híreket hallani. Tervek szerint a könyvtár állományából 

minden intézménybe  fognak helyezni letéti állományt. 

 

Halasi Zoltánné: Az intézmények szétválasztása nem terheli meg az önkormányzatot 

anyagilag. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Arra kér felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a következő 

testületi ülésre kerüljön kidolgozásra az ÁMK szétválasztására vonatkozó határozati javaslat. 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2011.(IV.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi 

ülésre dolgozzák ki az ÁMK szétválasztására vonatkozó javaslatot. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: polgármester 

jegyző 
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7.) E g y e b e k 

 

 

a.) Király Tibor képviselő javaslatai az önkormányzat útjainak állaga védelmére és egy 

komplex helyi rendelet megalkotására 

 

A Képviselő Úr által elmondottak írásban csatolásra kerülnek a jegyzőkönyv mellé. 

 

Pintérné Kanyó Judit:  A jelenlévők közül már többen voltak kint a területen és 

tapasztalhatták az állapotokat. Mindenképpen megoldást kell találni a kialakult helyzet 

megváltoztatására. 

 

Báránkó Pál: Mindenképpen a helyszínen kell megtekinteni a Képviselő Úr által 

elmondottakat, hogy teljesen tisztában legyen mindenki a helyzettel. 

 

Tóth Dénes: Valóban nagyon rossz a helyzet a Szőlővölgytől a Tábi tóig. Sajnos a 

Szőlővölgyben a tehenészeti telepről a szenny kifolyik az útra. A gazda semmit nem tesz 

azért, hogy ez ne így legyen. A külföldi vadászok ezt nem jó szemmel nézik. Amikor zajlott a 

tábi út melletti árok kialakítása, nem kezdték meg az árkolást a Szőlővölgytől, hanem csak a 

vadászháztól. A Tábi tó előtti terület a Bárány Dénes Tulajdona. Rettenetesen elhanyagolt a 

terület, nagyon bozótos. Rendkívül csúnya látvány. Bárány Dénes kifogásolta, hogy a 

Horgász Egyesület az Ő területére helyezte el a WC-t. Ez nem így van, mert az a terület még a 

töltéshez tartozik. A tó melletti magánterületen ütött-kopott bódékat helyezett el Huszár. Fel 

kell szólítani, hogy tüntesse el ezeket onnét. 

 

Bárány Barnabás: Az ugari utat mindenképpen ki kell méretni és meg kell csináltatni, mert a 

helyzet csak akkor fog rendeződni. 

 

 

 

b.) A Táncsics úton kialakult helyzettel kapcsolatos panasz 

 

Oláhné Csercsics Ivett: Az általa elmondottak írásban csatolva a jegyzőkönyv mellé. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Már többször megnézte a területet. Ősszel is volt erről szó, de akkor 

úgy tűnt, hogy nem teszi meg a tulajdonos ezt a lépést, bíztunk benn, hogy átgondolja. Most 

azonban még is másként alakult. A faluban úgy kell élnünk, hogy mindenkinek adjuk meg a 

kellő tiszteletet, mert mi is csak úgy várhatjuk el. Különösen kellene figyelni – és nem 

kiváltságként – azokra az emberekre, akik a településért nagyon sokat tesznek. Józsi és Ivett 

olyan díjakat és elismeréseket hoztak a településnek, mire mi nagyon büszkék vagyunk. Ezt, 

amit Ők ebben az ügyben megtettek, azt az önkormányzatnak kellett volna meg tenni. Ezért Ő 

vállalja a felelősséget. De egyébként sem lehet egyetlen lakóval sem azt elkövetni, hogy a 

saját területét ne tudja úgy használni mint eddig, ne tudja megközelíteni. Településünk ezen 

részén élő embereknek meg kell érteni, hogy az egy védett terület. Nem lehet a közös 

udvarokat lekeríteni, nem lehet a „fésűs” elrendezést megbontani. Ezt a kérdést helyben kell 

kezelnünk, és nem a bíróságnak kell ítélkeznie. Kíváncsian várja a Képviselő Úr reagálását.  
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Azt viszont előre bocsátja, hogy Ő nem ért egyet a kerítés felállításával. Azt pedig végképp 

nem érti, hogy ha kerít is, miért nem teszi beljebb két méterrel a kerítést, és akkor már senkit 

nem zavar. Ez egyfajta emberi magatartás, erre nagyon oda kell figyelni. Ez egy olyan téma, 

ami a képviselőket minősíti a falu lakossága előtt. Arra a képviselőknek nagyon oda kell 

figyelni, hogy mit és hogyan tesznek. 

 

Báránkó Pál: Nem érti, hogy erre a megbeszélésre miért a testületi ülésen kerül sor. Ugyan 

nem építési engedély köteles a kerítést, de Ő hónapokkal ezelőtt megkereste az összes 

szomszédot – Oláh Józsefék nem szomszédai -, hogy egyeztesse velük a munkálatot, illetve 

azt, hogy Ő a saját területén akarja a kerítést letenni. Úgy gondolja, hogy ahová most letette a 

kerítést, azzal senkitől nem foglalt el területet. Az önkormányzattól nem kapott felszólítást 

arra vonatkozóan, hogy ahová a kerítést le akarja tenni az nem az Ő területe. Úgy gondolja, 

hogy a kerítés vonalát minden érintettel megbeszélte. 

 

Oláh József: Kérdésként teszi fel Báránkó Pál részére, hogy tisztában van e azzal, hogy a 

kerítés jelenlegi állapotában ellehetetleníti az Ő udvarukba való bejutást nagyobb autóval? 

 

Báránkó Pál: Valamilyen szinten ezzel tisztában van. De már Neki is érkezett olyan 

szállítmány, amivel nem tudott beállni az udvarába. Ebben az esetben más megoldást kellett 

keresni. A Táncsics úton mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az egy nagyon 

keskeny út. Amikor pénteken kint volt a Polgármester Asszony, Őt nem hívták oda, hogy 

egyeztessenek ebben a kérdésben. 

 

Oláh József: Ők azért vásárolták meg a jelenlegi házukat, mert nagyon szép, sőt gyönyörű 

területen van. Ezt most nagyon elcsúfítja – amellett, hogy el is lehetetleníti az ott lakók egy 

részének életét – a kerítés. Ezt egy olyan ember csinálja, aki felelősséggel tartozik a faluért és 

példát kellene mutatnia mindenkinek. 

 

Juhász Ferencné: Nehezményezi, hogy a kerítés vonalának a kialakításakor nem egyeztetett 

a szomszédokkal. 

 

Báránkó Pál: Ő mindenkivel egyeztetett. A saját területén kerít. Ebben azért is biztos, mert 

szolgalmi jog van bejegyezve a telkére, ami azt jelenti, hogy már a gázvezeték az Ő 

tulajdonán halad el. 

 

Oláhné Csercsics Ivett: Mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy a falut előbbre vigyük. A 

szomszédoknak egymáson kell segíteni, mindenkinek abban, amit tud. Sajnálja, hogy ennek a 

problémának a rendezése nem sikerült egymás között. Ők nagyon sokat dolgoztak, dolgoznak 

és még szeretnének is dolgozni a faluért. Szem előtt kellett volna tartania a szomszédnak, 

hogy ha valami nincs kifejezetten megtiltva, azt azért még nem szabad megtenni. Meg vannak 

azok az alapelvek, amelyek betartásával nagyon szépen lehet egymás mellett élni. A holnapi 

nap folyamán írásban be fogják nyújtani a Jegyzőnek az írásos beadványukat. 

 

Oláh József: Arra kéri az önkormányzatot, illetve a jegyzőt, hogy ezt az építkezést azonnal 

állítsa le addig, amíg nem rendeződik hivatalosan az ügy. 
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Szita Csaba: Nagyon sajnálja ezt a kialakult helyzetet. Törekedni kell a békés megoldásra. 

Kéri a képviselő társát – úgy is mint barátját -, hogy engedjen a szomszédok kérésének. 

Megengedhetetlen, hogy valaki ne tudja úgy használni az ingatlanát mint eddig, ne lehessen 

nagyobb járművel megközelíteni. Véleménye szerint a probléma rendezéséhez nem kellene 

hatóság segítségét igénybe venni, elég kellene hogy legyen a jó szomszédi viszony. 

 

Bárány Barnabás: Ha Báránkó Pál úgy kerített, hogy nem mérette ki a tulajdonát a 

földhivatallal, és valóban gátolja a szomszédos ingatlanok megközelítését, akkor azt 

tanácsolja, hogy ne folytassa az építkezést. Ugyanis törvény előírja, hogy a szomszédot nem 

lehet akadályozni az ingatlana használatában. Ha ez beigazolódik, akkor a hatóság vagy a 

bíróság úgy is elbontatja a kerítést. 

 

Tóth Dénes: Felháborító számára, hogy egyes emberek mit meg nem engednek maguknak. 

Akár Jóska, akár Báránkó Pali megtette illetve megteszi, hogy a hivatal autójával szédeleg. 

Hogy lehet azt megengedni, hogy egy kerítést anélkül tegyenek le, hogy a szomszédok nem 

kerülnek megkérdezésre. Ezt egy jegyző és egy polgármester nem engedheti meg. Hogy lehet 

azt megengedni, hogy a Gellért telepének a bejáratában ott áll Báránkó Pálnak egy épülete. 

Szerinte ennek az embernek nincs önérzete. Nem tartja tiszteletben, amit Gellért is csinált 

ebben a faluban. Ott áll a tűzoltó szertár, amit elorozott a falu lakóitól. Az egyik barátjának a 

fia autóval kilökte egy kerítés oszlopát. Ezt úgy reagálta le, hogy 50 ezer Ft-ot kért. És ez az 

ember képviselő a faluban. 

 

Halasi Zoltánné: Mielőtt kimegy a testületi ülésről elmondja, hogy felháborítónak tartja, 

hogy ez a dolog idáig fajulhatott, az önkormányzat vezetése megengedi, hogy ilyen 

hangnemben folyjék a testületi ülés. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az igazgató asszony kijelentését számon fogja kérni rajta. Olyan 

ügyet tárgyalunk, ami érinti a falu lakosságát, érinti az egyik képviselőt. Intézmény 

vezetőként nincs ahhoz joga, hogy bármely fél mellett kiálljon. Báránkó Pál meg tudja magát 

védeni. Minden varsányi lakosnak jogában áll elmondani a véleményét. 

 

Báránkó Pál: Amiket Tóth Dénes elmondott, azok rágalmak. Ha nagyon ráérne, akkor 

bírósághoz fordulna. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A helyzetet szeretné megnyugtatóan rendezni. Amit az önkormányzat 

megtehet, azt meg fogja tenni. Kéri, hogy az elhangzottakat írásban nyújtsák be a panaszosok, 

melyet követően a jegyző elindítja az eljárást. 

 

 

 

c.) Az OPTANET-tel kötendő megállapodásról 

 

Vonnák Tibor: Azért kérte a meghallgatást, hogy a fejállomás áramellátásáról és a 

későbbiekben történő esetleges áthelyezéséről szóló testületi döntés előtt ismertesse a 

testülettel a hálózat kiépítésével kapcsolatos történéseket. 

2000. év környékére tehető az, amikor az egyéni antennás televíziókat kezdte kiszorítani a 

kábeltévé. Az állam is hathatós segítséget nyújtott ennek elterjedéséhez, pályázatok kiírásával. 
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2005. évben kereste meg Őket Kiss Zoltán polgármester azért, hogy építsék ki a településen a 

kábel-tévé hálózatot. Akkor azért tudták felvállalni, mert az ORTT által kiírt pályázaton 

sikeresen szerepeltek. A pályázaton nyert pénzösszeget arra fordították, hogy az előfizetőknek 

csökkentették a kiépítés költségét. Akkor kértek egy helyiséget, ahová a fejállomást el kellett 

helyezni, valamint kérték a helyiség árammal történő ellátásának biztosítását. Ennek fejében 

az önkormányzat intézményeinél kiépítették a hálózatot, valamint csatornát biztosították a 

helyi tévének. Amikor megtörtént  az optikai összekötés Varsány és Rimóc között, Rimóc 

haszonélvezőjévé vált a rendszernek, ugyanis Varsányban maradt a fejállomás, itt jelentkezik 

az áramköltség. A Kft-jüket eladták a UPC-nek, aki az itteni rendszer üzemeltetését átadta az 

OPTANET-nek. Amikor megtörtént az átadás, akkor minden településen azt az ígértet kapták, 

hogy minden feltételt úgy biztosítanak, mint az előzőekben. A jövőre nézve azt tudják 

támogatni, hogy felszerelik az almérőt az általuk használt helyiségre, és a keletkezett 

költségeket az OPTANET, Varsány Község Önkormányzata és Rimóc Község 

Önkormányzata egyenlő arányban viselje. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az OPTANET egy szolgáltató cég. A működése során felmerülő 

költségeket a fogyasztón kell behajtania, aki eldönti, hogy olyan áron vásárolja e a 

szolgáltatást. Az OPTANET ügyvezető igazgatójával tárgyalást folytatott, ahol az hangzott el, 

hogy 2010. novemberétől kötik meg a szerződést, mely szerint fizetik az áramdíjat, az 

önkormányzat pedig fizeti az intézményeinél szükséges szolgáltatást. 2010. januárjától 

október végéig terjedő időre pedig szintén fizetik a kimutatott áramdíjat. Nem tartja 

helyesnek, hogy ettől a megállapodástól most próbálnak eltekinteni. Ezt a nagyon magas 

áramköltséget az önkormányzat nem tudja felvállalni. A tárgyalás során felmerült az is, hogy 

alkalmas helyiség biztosítása esetén a fejállomást elköltözteti a cég a Polgármesteri Hivatal 

épületéből. 

 

Vonnák Tibor: Az elköltözésnek több millió Ft-os költségvonzata lenne, és emellett legalább 

72 órás leállás minden szolgáltatás tekintetében. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az önkormányzat arra törekszik, hogy pályázati támogatásból 

mindezek megoldásra kerüljenek. 

 

Kiss Zoltán: Mint polgármester, 2002-től folyamatosan azon dolgozott, hogy a településen 

kiépítésre kerüljön a kábel-tévé és internet hálózat. A Salgó-Moltech Kft. előtt több céget 

megkeresett, de sajnos nem járt sikerrel. A Salgó-Moltech nagyon korszerű technikát épített 

ki a faluban. Méltányolni kell, hogy a településen nagyon elégedettek az emberek. A kiépítés 

során azért került a fejállomás a hivatal épületében, mert az értéke miatt nagyon védett helyet 

kellett keresni. A hálózat kiépítéséhez nem kellett az önkormányzatnak támogatást nyújtani. 

Helyes, hogy a két fél közötti megállapodást rendbe kell tenni, de mindenképpen szem előtt 

kell tartani a lakosság érdekét is. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Mindenképpen ragaszkodik a Tari Balázs Úrral folytatott egyeztetés 

során elhangzott megállapodáshoz. Nem zárkózik el az elől, hogy az OPTANET vezetése, 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselője és Varsány Község Önkormányzat Képviselője 

egyeztessen a kérdésben. 
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Bárány Barnabás: Most ebben a kérdésben nem lehet dönteni. A három érdekelt fél üljön le 

tárgyalni és annak függvényében kerüljön sor a testületi döntésre. 

 

Szita Csaba: A szolgáltatónak arra kell törekednie, hogy az igényeket kielégítse, 

természetesen szolgáltatási díj fejében. Az önkormányzat nem tudja felvállalni az áramszámla 

kiegyenlítését. A lakosság, de Ő személy szerint is nagyon elégedett a szolgáltatással. Fel kell 

mérni a lakosság körében, hogy milyen igény mutatkozik a helyi tévére. Csak akkor érdemes 

üzemeltetni, ha van rá igény.  

 

Vonnák Tibor: Az Ő ismeretük szerint nagy igény van a helyi tévére. Megszervezik, hogy 

Rimóc, Varsány és az OPTANET képviselője lefolytassa a szükséges tárgyalásokat. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Minden egyeztetésről azonnal fogja tájékoztatni a képviselőket. 

 

 

d.) Tájékoztató az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről: 

 

Pintérné Kanyó Judit:  
- A település honlapjának megújítása folyamatban van. 

- Zajlik a Művelődési Ház felújítása. 

- Megtörtént a műhelyek és raktárak takarítása. Nagyon sok új eszköz van, amelyek 

eddig nem lettek használatba véve. 

- A gyermekek étkeztetése rendben, fegyelmezetten zajlik, gondok nem jelentkeztek. 

- Ismerteti a Nemzetközi Vidékfejlesztési Találkozó és az Európa Nap programját. 

- A faluközpont rendezése megtörtént. A kúria tulajdonosával felvette a kapcsolatot és 

megegyeztek abban, hogy minden hónapban rendbe teszi a területet az önkormányzat, 

szolgáltatási díj ellenében. 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 

képviselő-testület ülését 21.18 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester              jegyző 


