
J e g y z ő k ö n y v

Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án 
(kedd) 18 órakor megtartott  munkaterv szerinti   ülésén, a Művelődési Házban.

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál,
Király Tibor,
Rigó Tibor és
Szita Csaba  települési képviselők

Meghívottak: Halasi Zoltánné, Matuska Rozália, Szép Vencelné, Nagyné Mákos Izolda

Pintérné  Kanyó  Judit: Tisztelettel  köszöntötte  a  képviselő-testület   ülésén  megjelent 
képviselőket. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 7 fő jelen van (100 %), így 
az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt időszak eseményeiről:

- Lezajlott  az  iskolában  a  tanévnyitó.  Jó  érzés,  hogy  ismét  elindulhat  a  tanév 
településünkön.

- Szeptember 1-jétől munkába állt a védőnő, megtörtént a helyiségek rendbetétele.

- A Váci Egyházmegye Főépítészével tárgyalt a templomkertre vonatkozó pályázatról, 
valamint a templom esetleges felújításáról.

- Megtörtént a kápolna felújítása. Ismerteti a költségek alakulását.

- Jelenleg nincs az önkormányzatnak kifizetetlen számlája.

- Készülünk  a  Szent  Mihály  Napi  Búcsúra.  A rendezvényre  a  Nógrád  Turizmusáért 
Egyesület nyert pályázatot.

- A  Sportegyesület  részére  kifizettünk  80  ezer  Ft  támogatás,  amely  a  bajnokság 
folytatásához szükséges.

- Karácsonyfalvára a hét végén utazik a delegáció, nagyon várnak minkat.

- A Megyei Közgyűléstől megkaptuk a Virágos Nógrádért kitüntetés külön díját.

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:



Napirendi javaslat

Tárgy: Előterjesztő:

1.) A 2011. I. félévi költségvetés végrehajtása Pintérné Kanyó Judit polgármester

2.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása   Pintérné Kanyó Judit polgármester
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3.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-Pintérné Kanyó Judit polgármester

     ról szóló 11/2011.(V.31.) rendelet módosítása

4.) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Petrovics Ferenc CKÖ elnöke

      tevékenységéről

5.) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Pintérné Kanyó Judit polgármester

     Társulása Társulási megállapodásának és mellékleteinek

     módosítása

6.) Egyebek

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A 2011. I. félévi költségvetés teljesítése

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)



A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2011.(IX.13.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  I.  félévi 
költségvetés  teljesítését  134.724  eFt  bevétellel,  134.456  eFt  kiadással  és 
1.094 eFt záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

2.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2011.(IX.14.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.
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3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(V.31.)

     rendelet módosítása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:



Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2011.(IX.14.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

4.) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről

     Előterjesztő: Petrovics Ferenc CKÖ elnöke

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrovics  Ferenc: A Kisebbségi  Önkormányzat  részére  utalt  állami  támogatás  összegét 
teljesen kimerítette  a  rendezvény és  a  kisértékű eszközök beszerzése.  Nagyon kevés  ez a 
pénz.Nyertes pályázatuk volt a rendezvényre, de eddig még nem kapták meg az elszámolt 
összeget. A települési önkormányzat nem támogatta az előfinanszírozást. Kifogásolja, hogy a 
falusi rendezvényekre nem kap névreszóló meghívót. A Polgármester nem tartatja rendben a 
Kölesvölgyi patakmedret. Nem igazán jó az együttműködés a két önkormányzat között. Az 
iskola igazgatójával nagyon jó a kapcsolata.

Pintérné Kanyó Judit: Minden Kisebbségi  Önkormányzati  ülésen részt  vesz.  Véleménye 
szerint amit a varsányi önkormányzat a cigányságért tesz, az példaértékű. A Cigánynapon az 
Elnök Úr elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés a két önkormányzat között, még díjat 
is  adott  neki.  A cigányság  munkába  állítását  is  fontos  célként  kezelik.  A Kölesvölgyi 
patakmeder kitakarítása és a patkányirtás megtörtént. Az, hogy újra szemetes és nincs lenyírva 
a  fű,  az  az  ott  lakók  igénytelensége.  A  saját  pályázatokat  sem  tudja  hitel  nélkül 
előfinanszírozni az önkormányzat.

Bárány  Barnabás: A nagy  önkormányzat  nagyon  sok  pénzt  költ  a  cigányságra,  ezért 
elvárható lenne, hogy Ők is tegyenek valamit a köz érdekében.

A Képviselő-testület  megvitatta  az  előterjesztést  és  7  egybehangzó  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

62/2011.(IX.14.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület

5.) Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodá-

     dásának és mellékleteinek módosítása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

A Képviselő-testület  megvitatta  az  előterjesztést  és  7  egybehangzó  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

63/2011.(IX.14.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  az 
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadta  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  Társulási  megállapodásának  és 
mellékleteinek módosítását.

Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére történő megküldésére.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  módosítással  egységes 
szerkezetbe foglalt társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:    polgármester



6.) E g y e b e k

Pintérné Kanyó Judit: Erdélyi Katalinnal – aki az Ifjúság úti szolgálati lakást bérli – beszélt 
a bérleti díj vonatkozásában. Maximum 14 ezer Ft-ot szeretne fizetni havonta.

Király Tibor: Véleménye szerint legalább 20 ezer Ft/hó összeghez kell ragaszkodni.
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A Képviselő-testület 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

64/2011.(IX.14.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Király Tibor 
és  Bárány  Barnabás  képviselőket,  hogy  Erdélyi  Katalin  bérlővel 
folytassanak megbeszélést a bérleti díj összegéről. 

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős:    Király Tibor és Bárány Barnabás

Mivel  több hozzászólás,  vélemény nem hangzott  el,  Pintérné Kanyó Judit  polgármester  a 
képviselő-testület ülését 20.40 órakor bezárta.

k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet
      polgármester       jegyző
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