
J e g y z ő k ö n y v

Készült:    Varsány  Község  Önkormányzat    Képviselő-testületének  2011.  július  14-én 
(csütörtök) 18 órakor megtartott  r e n d k í v ü l i   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, 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.) Hitelfelvétel Pintérné Kanyó Judit polgármester

2.) A Szécsényi út 41. szám alatti ingatlan eladása Pintérné Kanyó Judit polgármester

     a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális 

     Egyesület részére

3.) Bozsó Tiborné követelése    Pintérné Kanyó Judit polgármester



4.) A Hunyadi Mátyás ÁMK megszüntető okiratának, Pintérné Kanyó Judit polgármester

     a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Játékkuckó 

     Óvoda Alapító Okiratának elfogadása

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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Napirendek tárgyalása

1./ Hitelfelvétel

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné Kanyó Judit: Az elmúlt  testületi  ülésen döntés  született  arról,  hogy beruházási 
hitelt vesz fel az önkormányzat. Kéri ennek a döntésnek a megváltoztatását. A számlavezető 
pénzintézettel  áttárgyalta  a  döntésnek  megfelelő  hitel  felvételét.  Nagyon  kedvezőtlen 
kamatozással tudták volna biztosítani. Kidolgoztak egy új javaslatot, melynek rulírozó hitel a 
neve.  Ebben  az  esetben  havonta  csak  a  kamatot  emelnék  le,  a  tőke  visszafizetésére 
rendelkezésre áll egy év. Az ÖNHIKI-t megkapta az önkormányzat, melyből néhány nagyobb, 
elmaradt számla ki lett egyenlítve, de még mindig maradt kifizetetlen számla. Mindenképpen 
a hitel felvétele mellett kellene dönteni, de az eredeti 5 millió Ft-os hitelfelvételi határozatot 
vissza kell vonni, mert az nem előnyös az önkormányzatnak.

Szita Csaba: Nagyon jó lenne, ha nem lenne az önkormányzatnak számlatartozása.

Bárány  Barnabás: Egyetért  a  Polgármester  Asszony  javaslatával.  Viszont,  ha  az 
önkormányzati vagyonból valami eladásra kerül, a bevételt azonnal a hitel visszafizetésére 
kell  fordítani.  Arra  kér  javaslatot,  hogy  mi  az  a  legkisebb  összeg,  amelynek  felvétele 
helyreállítani az önkormányzat anyagi helyzetét.

Pintérné  Kanyó  Judit: 4  millió  Ft  az  az  összeg,  amelyből  a  még  meglévő  kifizetetlen 
számlákat rendezni lehetne, valamint a legszükségesebb felújításokat el lehetne végezni.

Bárány Baranbás: Javasolja a 4 millió Ft felvételét, rulírozó hitel formájában.



Szép Vencelné: El kellene gondolkodni azon, hogy a Művelődési Ház vizesblokkját  a park 
felé is meg kellene nyitni, hogy a rendezvények során ne kelljen az épületbe bemenni.

Pintérné Kanyó Judit: Ezt a javaslatot nem támogatja. Az épületnek ne legyen több, kívülről 
nyíló ajtaja.

A Képviselő-testület  megvitatta  az  előterjesztést  és  5  egybehangzó  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

49/2011.(VII.14.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az 5 millió 
Ft-os beruházási hitel felvételére hozott határozatát.

A számlavezető Szécsény és Környéke Takarékszövetkezettől  4 millió  Ft 
összegű rulírozó hitel felvétele mellett döntött.

A polgármester és a jegyző írja alá a hitelszerződést.

Határidő: 2011. július 30.

Felelős: polgármester
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2.) A Szécsényi út 41. szám alatti ingatlan eladása a Varsányi Faluszépítő, 

     Hagyományőrző és Kulturális Egyesület részére.

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné  Kanyó Judit: Megjelent  egy turisztikai  pályázat,  melynek  keretein  belül  falusi 
szálláshelyet lehet építeni. Az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsényi út 41.szám alatti 
ingatlan  erre  a  célra  megfelelne.  Azonban  az  önkormányzat  csak  65  %-os  támogatásban 
részesülne, míg egy civil szervezet 100 %-osban. Ezért az a javaslata, hogy az önkormányzat 
adja el a tulajdonában lévő ingatlan a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális 
egyesületnek 300.000,-Ft összegben, a jövő évi önkormányzati támogatás terhére.

Bárány Barnabás: Támogatja a Polgármester Asszony javaslatát. Így is a falu tulajdonában 
maradna az ingatlan és a település gyarapodását szolgálná.



Pintérné  Kanyó  Judit: A jegyző  járjon  el  az  ügyvédnél,  hogy  az  adás-vételi  szerződés 
elkészüljön, mert az mindenképpen szükséges a pályázat benyújtásához.

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2011.(VII.14.) rendelete

A Képviselő-testület eladja a tulajdonában lévő Varsány, Szécsényi út 41. 
szám alatti ingatlant a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület részére. Az eladási árat 300.000,-Ft-ban határozza meg, melynek 
kiegyenlítése a 2012. évi önkormányzati támogatásból fog megtörténni.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős:    polgármester

                 jegyző

3.) Bozsó Tiborné követelése

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintérné Kanyó Judit: Felolvassa Bozsó Tiborné levelét.  Amikor Bozsó Tiborné először 
fordult hozzá a kérésével, úgy gondolta, hogy jogos a kérése. Aztán minden írásos anyagot 
áttanulmányozott, és beszélt a védőnővel is. Mind az iratok, mind a Bacsáné Bárány Otília 
által elmondottak arról győzték meg, hogy nem jogos a követelés. Ugyanis az önkormányzat 
felbontotta Bozsó Tibornéval a munkaszerződést, a védőnő pedig nem kérte meg a takarításra. 
Mindezek  azt  erősítik  meg  benne,  hogy  Bozsó  Tiborné  megbízás  hiányában  dolgozott. 
Pénzügyileg nagyon nehéz kivitelezni, hogy visszamenőleg kifizessük a munkadíjat.
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Bárány Barnabás: Beszélt Bozsó Tibornével. Az a meglátása, hogy mindenképpen fizetni 
kell Bozsó Tibornénak, el kell kerülni, hogy bíróságra menjen. Még akkor is ez a véleménye, 
ha jogilag megállná a helyét, ha nem teljesítik a kérését.



Báránkó Pál: A kérdés rendezésébe mindenképpen be kell vonni a védőnőt is.

Pintérné  Kanyó  Judit: Ilyen  ügyekben  a  jövőben  sokkal  körültekintőbben  kell  eljárni. 
Mindenki hibázott: az önkormányzat azért, mert nem mondta el Bozsónénak, hogy a jövőben 
ne  takarítson  a  védőnő  helyiségeiben;  a  védőnő  azért,  mert  nem  tulajdonított  annak 
jelentőséget,  hogy  még  mindig  takarítja  valaki  a  rendelőjét;  Bozsóné  pedig  azért,  mert 
megbízás hiányában továbbra is takarított.

Bárány  Barnabás: Ki  kell  számolni  az  elmúlt  időszakra  járó  munkabér  összegét,  és 
háromoldalu tárgyalást – önkormányzat, védőnő, Bozsó Tiborné – kell folytatni. Javasolja, 
hogy három felé kell osztani a kiszámolt összeget.

Pintérné Kanyó Judit: Nem gondolja, hogy a Képviselő-testület hozhat olyan döntést, amely 
a védőnőt kötelezi a kiszámolt összeg egy harmadának megfizetésére.

Szita Csaba: Le kell ülni a három félnek és úgy kell egyezségre jutni. Kerüljön kiszámításra 
az elmaradt összeg és egyezzen meg a három fél a hozzájárulás mértékéről.

Pintérné Kanyó Judit: A pénzügyesek ki fogják számolni az elmaradt járandóságot. Ő le fog 
ülni a védőnővel és Bozsónéval, hogy egyezséget kössenek a hozzájárulás mértékéről.

A Képviselő-testület  megvitatta az előterjesztést  és 4 igen és 1 nem szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2011.(VII.14.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Polgármester 
Asszonyt,  hogy  számoltassa  ki  az  elmúlt  időszakra  járó  bért,  és  kössön 
háromoldalú  megállapodást  az  összeg  megfizetésére.  A  megállapodás 
kimeneteléről tájékoztassa a testületet.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős. polgármester

4.) A Hunyadi Mátyás ÁMK megszüntető okiratának, a Hunyadi Mátyás Általános

     Iskola és a Játékkuckó Óvoda Alapító Okiratának elfogadása



     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei.)

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2011.(VII.14.) számú határozata

Varsány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát.
A jegyző juttassa el a Magyar Államkincstárhoz a döntést.
Az okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2011.(VII.14.) számú határozata

Varsány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Hunyadi Mátyás Általános Iloska Alapító Okiratát.
A jegyző juttassa el a Magyar Államkincstárhoz a döntést.
Az okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2011.(VII.14.) számú határozata

Varsány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Játékkuckó  Óvoda  Iloska  Alapító  Okiratát.  Az  óvodavezetői  pályázat 
elbírálásáig az intézményt Halasi Zoltánné irányítja.
A jegyző juttassa el a Magyar Államkincstárhoz a döntést.
Az okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző



Mivel  több hozzászólás,  vélemény nem hangzott  el,  Pintérné Kanyó Judit  polgármester  a 
képviselő-testület ülését 19.20 órakor bezárta.

k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet
      polgármester       jegyző
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