Jegyzőkönyv

Készült:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-én
(hétfő) 18 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban.

Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál és
Szita Csaba települési képviselők

Király Tibor és Rigó Tibor települési képviselők bejelentették távolmaradásukat.
Meghívottak: Halasi Zoltánné, Ispán Lászlóné, Szép Vencelné, Nagyné Mákos Izolda
Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent
képviselőket. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van (71 %), így az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1.) Beszámoló a Hunyadi Mátyás ÁMK tevékenységéről Halasi Zoltánné intézményvezető
2.) Védőnői állásra beérkezett pályázatok elbírálása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3.) Óvodavezetői állásra pályázat kiírása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

5.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatási szerződés elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

6.) Egyebek
a.) Tervezett beruházások költségvetése

Pintérné Kanyó Judit polgármester

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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1./ Beszámoló a Hunyadi Mátyás ÁMK tevékenységéről
Előterjesztő: Halasi Zoltánné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Halasi Zoltánné: Minden fontos dolgot leírtak a beszámolóba. Szeretné kiemelni, hogy a
tanulmányi eredmények javultak, a hiányzások pedig csökkentek. Sajnálatos, hogy a nyolc
évismétlésre történő bukás a HHH-s gyerekek közül került ki.
Bárány Pál: Nagyon terjedelmes és tartalmas anyag. Az alapos megismerése sok időt vett
volna igénybe.
Báránkó Pál: Nem kapta meg sem a közbeszerzési szabályzat-tervezetet, sem az Igazgató
Asszonynak írt levelet, sem az arra kapott választ.
Szita Csaba: Ez utóbbit Ő sem kapta meg.
Pintérné Kanyó Judit: Felolvassa az Igazgató Asszonynak írt levelet és az arra kapott
választ.
Felmerült benne kérdésként, hogy Unyiné Kovács Szabina, akinek nincs képesítése, hogyan
kaphat annyi bért, mint a képzettséggel rendelkező pedagógusok. Az Igazgató Asszony a
mellékletként csatolt tantárgyfelosztásban azt írta, hogy rendelkezik tanítói végzettséggel. A
mai napon – az Igazgató Asszony beleegyezésével – betekintettek Unyiné Kovács Szabina
személyi anyagába, melyből kiderült, hogy a legmagasabb iskolai végzettsége gimnáziumi
érettségi. Az intézményvezető saját hatáskörben személyi bért állapított meg részére.
A település minden rendezvényének meg kell jelennie az ÁMK-nél és nemcsak az iskola
rendezvényeinek. Nem az volt a kérés, hogy a pedagógusok szervezzék a rendezvényeket,
hanem összefogva a civil szervezetekkel, az önkormányzattal, az ÁMK többi intézményével.
Sajnálatosnak tartja azt a megjegyzést, hogy eddig több esetben feleslegesnek bizonyult a
fenntartónak és a képviselő-testületnek meghívót küldeni a rendezvényekre. Volt egy múlt és
van egy jelen, amit már elmondott az Igazgató Asszonynak. A meghívót el kell küldeni
mindenkinek. A fenntartó meghívása a rendezvényekre elvárható.
A sajtótájékoztatót azért emelte ki, mert nagyszabású rendezvények előtt áll a település. Az
ÁMK-nak ebből is ki kellett volna vennie a részét.
Az Igazgató Asszony megbízta Fazekas Zoltánnét és Mócsányné Kelemen Andreát, hogy az
óvoda konyháján főzzék meg a gyerekeknek a Hunyadi Napok gálájának ebédjét és a
Pedagógus Nap ebédjét. Ők ketten közmunkások és a polgármester gyakorolja a munkáltatói
jogokat felettük. Olyan intézményben dolgoztak, ahová csak kóddal lehet bejutni. Hogyan
történhetett meg, hogy a Mócsány Balázs kódjával jutottak be?
Történt élelmiszervásárlás az intézményben. Ha a Gondozási Központ egy 5 ezer Ft-os
vásárlást megbeszél vele – mivel ez volt a kifejezett kérése – akkor elvárja a másik intézmény
vezetőjétől is, még akkor is, ha ez IPR-s pénzből történik. Szeretné, ha az IPR-ből befolyó
pénzek felhasználása során tudná az önkormányzat, hogy mi az, amit meg lehet spórolni a
költségvetésből.
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Tájékoztatást kér az eredményéről.
Az ügyeleti beosztás és a táboroztatás rendben van.
Az utóbbi időszak legkellemetlenebb eseménye a Pedagógus Nap volt. A kollégái elmondták,
hogy minden évben az Igazgató Asszony szervezi meg nagyon frappánsan és ezzel neki nincs
semmi dolga. Még egyszer nem fog megtörténni, hogy ezt a napot és a tanév lezárását nem
olyan tisztességgel ünneplik, mint ahogyan Ő szeretné.
A volt pártház épületének kiürítése: A kémia és fizika terem megszüntetése nem gond, mert
az interaktív táblák használatával megoldható az oktatás. A délutáni foglalkozások szintén
átköltöztethetők a főépületbe. A számítástechnika az valóban okoz fejtörést, de szerinti
szervezéssel az is megoldható, hiszen nagy az iskola. A maximális takarékoskodás
elengedhetetlen. Ha ezt nem tartják szem előtt, akkor a már jelenleg is fennálló problémák
még súlyosbodnak.
A jövő tanév tervei rendben vannak.
Véleménye szerint a karbantartónak leírt munka kb. egy hetet vesz igénybe.
Bárány Erzsébet: A kötelező óraszámok vonatkozásában még nem kapta meg az írásos
választ a felügyeleti szervtől. Eltérés mutatkozik az Ő számítása és az Igazgató Asszony
számítása között. Amennyiben az Igazgató Asszony által leírtak bizonyulnak helyesnek,
akkor nem heti 34 ezer Ft lesz a megtakarítás, hanem csak heti 17 ezer Ft.
A GYES-en lévő pedagógusokat is megilleti a pótszabadság. Amit jogszabály előír az jogos
és senki nem mondhatja, hogy azért nem adom meg, mert szerintem jogtalan.
A helyettesítő pedagógusokat mindenképpen tanévekre kell felvenni, mert ha – a szabadságok
kiadása miatt – csak egy fél hónapot spórol meg az önkormányzat, az is jelentős összeget
eredményezhet.
Évek óta nagyon megbízott az Igazgató Asszony szakértelmében. Úgy gondolta, hogy az
oktatáshoz kapcsolódó feladatokat teljesen rá lehet bízni, nem kell kétségbe vonni az általa
leírtakat és elmondottakat. A tantárgyfelosztással kapcsolatban viszont most megkérdezi,
hogy hogyan lehet leírni azt, hogy valakinek van végzettsége, amikor nincs.
Bárány Barnabás: Már megint olyan tájékoztatást kapott a képviselő-testület a
végzettségekre vonatkozóan, ami nem fedi a valóságot. A karbantartónak kiírt nyári feladatok
szerinte sem töltik ki a munkaidejét. Illetve sok olyan feladatot lát benne, amit évközben el
kellett volna végezni.
Egy konyhára nem mehet be olyan ember dolgozni, aki nem oda felvett dolgozó; hogy mehet
be a raktárba, hogy lehet felelősségre vonni.
Halasi Zoltánné: A jövőben a fenntartó, a Képviselő-testület fog meghívót kapni a
rendezvényekre. Azt továbbra is fenntartja, hogy a települési rendezvényekről csak akkor tud,
ha szólnak Neki. Az intézmény egység vezetőkkel napi szintű kapcsolata van, de a civil
szervezetekkel nem Minden rendezvénynél szívesen felvállalnak segítséget, amennyiben a
feladatok kiosztásra kerülnek. Konkrét feladatokat várnak.
Valóban megkérte Fazekas Zoltánnét és Mócsányné Kelemen Andreát, hogy a Hunyadi
Napok gálájára főzzenek meg a gyerekeknek. A konyha dolgozói abban az időben nagyon le
voltak terhelve. Nem mint közhasznú foglalkoztatottakat kérte meg, hanem mint szülőket, és
Fazekasné a szülői szék tagja is. Ekkor maradt nyitva az egyik hűtő ajtaja – egy szárazkolbász
tartotta fel.
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elfogyasztották.
Az oldalast és a combot a Hunyadi Nap gálájára sütötték meg, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy
a gyerekek ételét tartalmasabbá tegyék. Ez a vásárlás projektpénzből történt. Többször
vásároltak már gyümölcsöt is ebből a forrásból. Úgy gondolta, hogy mint intézményvezető,
engedélyezheti a két személy munkavégzését a konyhán, mivel mindketten rendelkeznek a
szükséges egészségügyi vizsgálatokkal.
Kötelező óraszám vonatkozásában úgy kell tekinteni az intézményt, mint 9-12 osztályos
iskolát, mivel van egy napközis csoport is.
A számítástechnikai terem áthelyezése nagyon bonyolult, mivel oda van kiépítve az internetes
rendszer is.
Úgy gondolták, hogy a pedagógusnak azért jár 21 nap alapszabadság és 25 nap pótszabadság,
mert csak szünetekben vehetik ki a szabadságot. Elismeri, hogy nem merült el a jogszabályok
tanulmányozásában, de az egyik önkormányzati dolgozóval beszélt erről, és arra az
álláspontra jutottak, hogy csak az alapszabadság jár a GYES idejére. Ezt korrigálni kellett,
ezért nem kezd a tanév elején a pedagógus. A helyettesítő pedagógust csak akkor veszi fel
tanév végéig, ha jön vissza az alkalmazott. Jelenleg a helyettesítők kezdik a következő tanévet
is. Így pedig jár a 46 nap szabadság. Azért is szükségét látja a folyamatos foglalkoztatásnak,
mert így a nyári táboroztatások és egyéb programok során is lehet rájuk számítani.
Unyinénak valóban csak 4 éve van meg. Azért nem tudta elvégezni, mert az elmúlt évben nem
indult a magyar fakt a főiskolán. Három embernek van személyi bére az iskolában. Ezt Ő nem
önhatalmúlag döntötte el, hanem a polgármesterrel és a jegyzővel egyeztetett.
Bárány Erzsébet: Vele nem egyeztetett. Ugyanis amíg Ő nem tud adni a dolgozóinak
személyi bért vagy jutalmat, addig legalább annyival tartozik Nekik, hogy nemet mondjon az
ilyen irányú kezdeményezésekre. A Bozsó Bearix és Mócsány Balázs béréről tud. Ebben a két
esetben azért történt belegyezés, mert bérfeszültség keletkezett volna.
Pintérné Kanyó Judit: Vele is beszélt Igazgató Asszony a Bozsó Beatrix és Mócsány Balázs
béréről, de az Unyinééről nem. Már a költségvetés tárgyalásakor is elhangzott, hogy a bérekre
nagyon oda kell figyelni. Az Igazgató Asszonytól mindig azt a tájékoztatást kapta a testület,
hogy minden pedagógusnak meg van a szükséges végzettsége.
Néhány mondatban reagál az előzőekben elhangzottakra. Szinte minden rendezvényen ott
volt, amire meghívást kapott. Volt egy nagyon jól sikerült nemzetközi pályázat, melynek
következtében az iskola eszközei is gyarapodtak. A falu vezetésének jó a hozzáállása az
iskolához, ezt várják el fordítva is.
Úgy gondolja, hogy a fizetett ÁMK igazgatónak kellene felvenni a kapcsolatot a civil
szervezetekkel és nem fordítva. Egy önálló vezetőnek a munkát nem kell kiosztani, hanem
önállóan kell dolgoznia. A rendezvények koordinálásában az ÁMK-nak nagy szerepet kellene
vállalnia.
Halasi Zoltánné: A pedagógusok a jövőben sem fognak a hetenkénti rendezvénymegbeszéléseken részt venni, ahol hol a főzésről, hol az aprólékos egyéb dolgokról van szó.
Viszont a munkában, a rájuk osztott feladatok elvégzésében segítenek.
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Pintérné Kanyó Judit: Együttműködésre van szükség, nem pedig arra, hogy eljönnek, ha
meghívják Őket; segítenek, ha felkérik Őket. Bármely település rendezvényén részt vett, a
helyi pedagógusokkal találkozott. Egy kis település elsősorban rájuk hagyatkozhat. Ő nem azt
várja, hogy mindent a pedagógusok szervezzenek, de mindenképpen nagyobb aktivitásra
számított és számít a jövőben is.Fazekasné és Mócsányné az Ő munkáltatói jogkörében
dolgoznak, határozott ideig. Tudja az állandó alkalmazottaktól, hogy szívesen elkészítették
volna Ők is az ebédet, de az Igazgató Asszony kifejezetten a két közhasznú alkalmazottat
kérte meg. Nem tartja helyesnek, hogy a riasztóval ellátott épületbe olyan emberek lépjenek
be és tartózkodjanak, akiknek nincs kódhozzáférési lehetősége. Ilyen még egyszer ne
történjen meg.
Az IPR megismerésébe nagyon el fog mélyedni. Tudja a kollégáitól, hogy az innen befolyó
pénz felhasználását illetően az intézményvezetők egyeztetnek a felhasználásról. Olyan
eszközökre kell fordítani, amivel hiányt lehet pótolni. Ez legyen mindig az elsődleges
szempont.
Halasi Zoltánné: Mindig arra törekszenek, hogy hasznos dolgokra fordítsák ezt a pénzt. Most
is irodaszereket vásároltak, amivel szeptemberben tudják indítani az évet.
Pintérné Kanyó Judit: Látta ma a HHH-s gyerekeknek vásárolt melegítőket. Nagyon szépek
és jók, de ha hazaviszik a gyerekek, akkor egy idő után kiváncsi lesz az állapotukra.
Szerencsésebb lett volna, ha egységes melegítőt vásárolnak a gyerekeknek, amit az intézmény
nevével ellátnak és úgy mehetnének különböző rendezvényekre.
Halasi Zoltánné: Ez nem lehetséges, mert a gyerekek szüleinek az átvétel tényét aláírásukkal
el kell ismerni.
Pintérné Kanyó Judit: A szülő így is átveheti a ruhákat. Így még az is megoldódna, hogy
minden gyereknek legyen testnevelés felszerelése.
Halasi Zoltánné: Gondoltak erre, de a mosást nem tudják megoldani az intézményben.
Pintérné Kanyó Judit: A vezetők kötelező óraszámáról: A Közoktatásról szóló törvény úgy
fogalmaz, hogy a „6-8 osztályos, 9-12 osztályos.. iskola”. Az Ő olvasatában a varsányi iskola
8 osztályos. A napközi nem osztály, hanem csoport. De ezt a kérdést alaposan körbe fogják
járni.
Bárány Pál: Történnek dolgok, amiről csak úgy tud a testület, hogy a gyerekek otthon
elmondják. Nem régiben is történt egy komoly verekedés, ami rendőrségi üggyé vált.
Szita Csaba: Azon gondolkodik, hogy mi a célja ennek a beszélgetésnek. Vannak kérdések,
melyekre szívesen meghallgatja a válaszokat. De nem igazán érti, hogy a Polgármester és az
Igazgató Asszony vitájához miért kell egy egész testület. Úgy érzi, hogy az itt elhangzottak
nem rájuk tartoznak. Nem szívesen hallgatja az ellentéteket, a személyes problémákat. Arról
szeretne hallani, hogy a vezetés összefog, együtt dolgozik. Ezeken a problémákon a testület
nem tud segíteni. Nem tudja, hogy mi a polgármester célja azzal, hogy feszegeti az Unyiné
iskolai végzettségét. Gondol itt arra, hogy van e valakinek problémája a munkájával.
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Halasi Zoltánné: Amikor a személyi béreket egyeztette a polgármesterrel és a jegyzővel,
felmerült, hogy a napközis állás a legnehezebb, hiszen ott első osztályostól a hetedikesig van
gyerek, így a tananyag széles skálájával kell foglalkoznia. Azért döntött az Unyiné felvétele
mellett, mert a testület mindig azt kérte tőle, hogy lehetőleg varsányi lakosokat alkalmazzon.
Dönthet most úgy a testület, hogy hajtson végre bércsökkentést, illetve állítsa be a hatályos
bértábla szerint.
Szita Csaba: Nem érti, hogy miért kell felelősségre vonni valakit azért, mert a gyerekeknek
és a rendezvényen dolgozóknak főzött két közhasznú alkalmazott. Felelősségre vonni akkor
kellene, ha maszekoltak volna. Az, hogy a hűtőajtó nyitva maradt és élelmiszer romlott el,
valóban felelősségre vonást érdemel.
Pintérné Kanyó Judit: Miért kell azt személyes problémának tekinteni, ha a polgármester
megkérdezi a vezetőt, hogy mi történik az általa irányított intézményben? A polgármester és a
képviselő-testület felelősséggel tartozik Varsány összes intézményéért. Nem vitát
kezdeményez, nem problémákat akar szítani. Azt szeretné, hogy az intézmények rendben és
jól működjenek és minden intézményvezető tudja, hogy hol van a helye és hogyan kell
viselkednie. Őt soha nem a rossz szándék vezeti. A településnek működnie kell. Ha Ő azt
látja, hogy egy vezető nem jól végzi el a munkáját, vagy egy dolgozó nem tölti ki a
munkaidejét, akkor szólni fog, mert Neki ez a kötelessége. Az ÁMK vezetője felé sem úgy
tette fel a kérdéseket, hogy kötözködni akar, hanem tájékoztatást kért. Unyinéval
kapcsolatban sem azért hozta fel a problémát, mert meg akar Tőle szabadulni, hanem azért,
hogy törvényesen írják le, hogy tanító és az előírásoknak megfelelő béreket állapítsanak meg.
Az Igazgató Asszony a költségvetés tárgyalása során elmondhatta volna ezt a fennálló
helyzetet és megkérdezhette volna a testülettől, hogy adhat e személyi bért, és mennyit. Nincs
problémája egyetlen varsányi pedagógussal sem. Az Igazgató Asszonnyal pedig csak annyi,
hogy a kérdéseire soha nem kap őszinte válaszokat.
Halasi Zoltánné: Akkor Ő hazudik?
Pintérné Kanyó Judit: Ezt nem mondta. Ne akarjon az Igazgató Asszony olyan válaszokat
kicsikarni, amiket nem is gondol. Ha valahol hibázott az ember, azt fel kell vállalni, el kell
őszintén mondani. Hiába kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal kapjon kapukulcsot az
intézményekhez arra az esetre, ha be kell menni pl. füvet nyírni. Ehhez képest egy védett
intézménybe bemehetnek másnak a kódjával.
Javasolja lezárni a napirendet. Az ÁMK működéséről szóló beszámolót kell elfogadni. A
kérdésekre adott írásos válasznak a megvitatása nem tartozik szorosan a témához.
Természetesen nem vetik el, teljesen ki kell vizsgálni.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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39/2011.(VI.27.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi
Mátyás ÁMK tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
képviselő-testület
Intézményvezető

2.) Védőnői állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Bacsáné Bárány Otília 2003-tól helyettesít a településen. Ősszel
felajánlották Neki, hogy jöjjön ide főállásba. Akkor úgy nyilatkozott, hogy Szécsényben
kíván maradni. Oláhné Laukó Magdolna a pályázati kiírást követően megkereste és elmondta,
hogy szeretnének hazaköltözni. Mindketten megpályázták az állást. Véleménye szerint a
szakmai végzettségek és az, hogy 3 fővel gyarapodik a lakosságszám, Laukóné pályázatának
elfogadása mellett szólnak.
Mivel nincs hozzászólás, véleménynyilvánítás, szavazásra teszi a pályázatokat ABC
sorrendben. A Képviselő-testület 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2011.(VI.27.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testület Laukóné Oláh Magdolna
pályázatát fogadta el. Közalkalmazotti kinevezésére 2011. szeptember 1jétől kerül sor.
A polgármester és a jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
polgármester
jegyző

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

3.) Óvodavezetői állásra pályázat kiírása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Bárány Erzsébet: A kiküldött anyagban elírás történt. A vezetői megbízatás lejárati ideje
helyesen 2016. augusztus 31.
Báránkó Pál: Szükséges e kiírni a pályázatot? Ugyanis a jelenlegi vezetőnek még hátra van
négy év a megbízásból.
Bárány Erzsébet: Mivel új intézmény alakul, mindenképpen szükséges a pályázat kiírása.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2011.(VI.27.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja az óvodavezetői
állásra a pályázatot. A pályázati kiírás teljes terjedelmében a jegyzőkönyv
melléklete.
Határidő:
Felelős.

azonnal
polgármester
jegyző

4.) Varsány Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A Képviselő-testület vita nélkül az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2011.(VI.27.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Közbeszerzési Szabályzatot, mely teljes terjedelmében a jegyzőkönyv
melléklete.
Határidő:
Felelős.

azonnal
képviselő-testület
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5.) A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgálati szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: A VGÜ képviselőjével személyesen átbeszélte a tervezetet. Ezen a
tárgyaláson jelen volt Bárány Pál képviselő is. Az eddig érvényben lévő szerződéshez képest
annyi változást javasol, hogy a szerződés-tervezet 6-7. pontját vegye ki a testület:
6.7. Köteles a közszolgáltató által – az 6.1. pontban foglalt adattartalommal – benyújtott
igénylés alapján - 1/4 évenként – az igénylés beérkezését követő 8 napon belül a
7.12. pont szerinti díjhátralékot közszolgáltató felé átutalni.
Ma reggel volt Nála Percze Nándor az E-Multicoop Szövetkezettől. Az új KEOP-s
pályázatokról beszéltek. Elmondta, hogy nagyon sok pénz van a pályázatokban, de úgy látja,
hogy olyan elvárások lesznek a hulladék kezelőkkel szemben, melyek a hulladék kezelési
díjak jelentős emelkedéséhez vezethetnek. Ő is azt javasolta, hogy az 1 évre szóló szerződést
a VGÜ-vel kösse meg a település.
A lakók részéről már volt kezdeményezés, hogy ne egyformán kelljen fizetni a
szemétszállításért. Ebben a kérdésben azt a segítséget tudják nyújtani, hogy aki a kukát
visszaadja, az vásárolhat zsákot. 60 háztartás esetében történhet ez meg.
Bárány Pál: Ebben az esetben is meg kell vásárolni havonta legalább két zsákot.
Szita Csaba: A testületnek a lakók érdekeit kell támogatni. Amennyiben csak ritkábban van
szüksége zsákra, akkor elég legyen ritkábban vásárolnia.
Bárány Barnabás: Ennek lenne egy olyan hátránya, hogy ismét szemetessé válhat a
környezetünk.
Báránkó Pál: Van e már arra elképzelés, hogy mi alapján lesz kiválasztva a 60 háztartás
Pintérné Kanyó Judit: ezeket a kritériumokat a testületnek kell meghatároznia.
Báránkó Pál: Szerinte a legjobb megoldás az lenne, ha kérelemre indulna és egyéni elbírálás
keretében lenne meghozva a döntés.
Bárány Barnabás: A legigazságosabb megoldás az lenne, ha a kukás autó fel lenne szerelve
mérleggel és mindenki annyit fizetne, amennyi szemetet elvisznek tőle.

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

- 10 Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2011.(VI.27.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköti a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgálati
szerződés a salgótarjáni VGÜ-vel azzal a kitétellel, hogy a tervezet 6.7.
pontja maradjon ki.
A polgármester a döntésről értesítse a VGÜ-t.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.) Egyebek
Tervezett beruházások költségvetése
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Már többször beszéltek arról, hogy mi-mindent lehetne és kellene
fejleszteni a településen, ami eddig elmaradt. Király József – aki most értékteremtő
közfoglalkoztatottként dolgozik – készítette a költségvetést. A költségvetésben szerepel anyag
díj és munkadíj. A munkadíj viszont a legtöbb esetben elhagyható, mert a jelenleg alkalmazott
szakmunkások eltudják végezni. Beszélt a Takarékszövetkezet vezetőjével, aki azt mondta,
hogy ha lesz egy elfogadott költségvetés, akkor adnak fejlesztési hitelt az önkormányzatnak.
A kiküldött anyagoz még szeretne két tételt megjelölni: a hivatal kerítésének felújítása és a
temető kerítésének festése. Ez kb. 70 ezer Ft-ot jelent.
A Művelődési Ház vizesblokkjának felújításánál a munkadíjat is figyelembe kell venni, mert
nincs rá szakemberünk. A tetőnél a munkadíj már elmaradna. Ezt a tételt nagyon fontosnak
tartja, mert így teljes lenne a Művelődési Ház felújítása.
Az óvoda teherbejárójának kialakítása is nagyon fontos, mert áldatlan állapotok uralkodnak.
Itt is csak anyagdíjjal kell számolni.
A posta hídjának felújítása talán nem sürgős.
Az orvosi rendelő környékének (járda, parkoló, lépcső) kialakítása is fontos lenne. Nagyon
meredek a lejáró és az út állapota is igen rossz. A kapu már ma is megnyitásra került. Ott egy
kis tereprendezésre, javításra van szükség. A parkolótól pedig egy lépcsőn lehetne feljutni a
rendelőhöz.
A templom melletti kerítés: Az árokban kiépített iszapfogók vas korlátját kellene lebontani és
a járda mellé végig ki kellene építeni a korlátot. Ezt sem gondolja elsődleges feladatnak, de
mindenképpen szem előtt kell tartani.
A Művelődési Ház melletti vízgyűjtő rendszer kialakítását sem elsődleges feladatként
gondolja kezelni.
A felsoroltak közül az alábbi munkák elvégzését mindenképpen szükségesnek tartja, még ha
hitelt is kell felvenni: Művelődési Ház vizesblokkja és tetője, orvosi rendelő környéke, óvoda
teherbejárója, Polgármesteri Hivatal kerítése és a temető kerítése.

- 11 A pénzügy készített egy kimutatást arról, hogy a kifizetetlen számlák milyen volument
jelentenek: 6.311 ezer Ft. Ebben a hónapban nem tudtak számlákat kifizetni, de a következő
hónapban is várható egy jelentős jubileumi jutalom. Most várják az ÖNHIKI elbírálását is,
ami fog segíteni.
Őt nagyon meglepte – mivel nem tudott róla – a Percze Gábor féle karbantartási számla.
Vannak fizetett karbantartók és még is jelentkeznek ilyen számlák.
Szita Csaba: Vannak olyan feladatok, amelyeket a karbantartók nem tudnak elvégezni csak
szakemberek.
Bárány Barnabás: Az önkormányzat anyagi helyzete nagyon rossz. Honnan lesz pénz ezekre
a fejlesztések. A szakemberek munkabéréhez is sokat hozzá kell tenni az önkormányzatnak.
Bárány Pál: Valóban nincs anyagi fedezet a fejlesztésekre, de az is gondot jelent és a
jövőben még többet fog jelenteni, ha nem végezzük el a szükséges munkálatokat.
Szita Csaba: Örül, hogy fejlődik a falu, de jobban örülne, ha nem lennének kifizetetlen
számlák. A szakembereknek valóban kell munkát adni, mert óriási értékeket állítanak elő a
faluban.
Bárány Barnabás: Hitelt csak úgy vehetünk fel, ha valamit a tulajdonból eladunk, mert
különben nem tudja fizetni az önkormányzat a törlesztő részleteket. Már többször szóba került
és most is javasolja, hogy az Ifjúság út alatti területet adja el az önkormányzat. Jelenleg más
terület eladását nem javasolja.
Pintérné Kanyó Judit: A következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az Ifjúság úti
kertek alatti terület eladásának meghirdetése, kerüljön pontosításra az AK érték is.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2011.(VI.27.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a
jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse elő az Ifjúság út alatti
terület eladásra történő meghirdetését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Bárány Barnabás: A Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a fűnyíró kistraktort
átadja üzemeltetésre a Sportegyesületnek azzal, hogy a jövőben Ők tartják karban a
sportpályát. Ennek ellenére a közmunkások végzik a pálya karbantartását.
Báránkó Pál: Több mint 40 ezer Ft-ot fizetett az önkormányzat a kistraktor javításáért,
mielőtt átadásra került volna.

- 12 Bárány Barnabás: Kifejezett kérése, hogy az önkormányzat ne végezzen pálya karbantartási
munkákat.
Már többször tapasztalta, hogy 11-13 óra között nem tud bejutni a könyvtárba. Mit csinál a
könyvtáros a napi 8 órás munkaidőben.
Pintérné Kanyó Judit: Sok egyéb feladattal is meg van bízva a könyvtáros, amit az épületen
kívül kell végeznie. A kölcsönzési időben viszont mindig ott tartózkodik.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a
képviselő-testület ülését 21.10 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

