Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-én
(hétfő) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

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

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította,
hogy 7 települési képviselőből 7 fő jelen van (100 %), így az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ Hogyan teremtsünk a falvakban munkahelyet?
Falugazdaság létrehozása a gyakorlatban

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./ 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.
Napirendi pontok tárgyalása
2./ Hogyan teremtsünk a falvakban munkahelyet? Falugazdaság létrehozása a
gyakorlatban
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: Megkereste Őt dr. Keszthelyi Gábor Úr, aki látta, hogy vannak a
településnek elképzelései a fellendülésre, különösen a helyi piacot illetően. Ettől kiforrottabb
célt vázolt fel előtte, de valami miatt nem lépnek a települések. Véleménye szerint azért van
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az érdektelenség, mert hihetetlenül nagy munka a beindítása. Az elképzelés olyan feladatokat
tartalmaz, amely a jelenlegi „emberanyaggal” majdnem hogy kivitelezhetetlen. De vannak a
településen olyan mezőgazdászok, akinek a tudásanyag a fejükben van. Tudnának olyan
ötleteket, javaslatokat adni és be tudnának szállni egy ilyen falugazdaságba, amiből néhány év
múlva teljesen talpra állhatna a falu.
A tanulmány helyzetelemzéssel indul, ami felvezeti, hogy nem hogy előrelépés történt volna a
gazdaságban, hanem inkább visszaesés. Ezt még a statisztikák is bizonyítják. Ez azt mutatja,
hogy a kezünkben tartott tanulmánnyal foglalkozni kell, legalább gondolkodás szintjén.
A falugazdaság egy közös tulajdon kialakítása. Fizikai kapacitásával a faluvállalat képes lehet a
közreműködésre mindenféle építési, javítási, tisztasági, egészségügyi probléma megoldásában,
kezelésében. A falugazdaság 100 %-ban az önkormányzat tulajdona lenne, az önkormányzat
alapítja, Ő nevezi ki a vezetőt, határozza meg a gazdálkodás alapfeltételeit, választja meg a
tisztségviselőket, és határozza meg az elosztási módokat. Ennek azért kellene létrejönnie
elsősorban, hogy a faluban élő szegényeket támogassa. Ez nem biztos, hogy jó dolog, mert
amit összegyűjtünk a faluban, ez elsősorban ahhoz a réteghez vándorolna, akinek semmit nem
kellene érte tennie. Ennek a kiküszöbölésére is meg vannak a megoldások a tanulmányban.
Helyes a tanulmány azon gondolatmenete, hogy nem a segélyeket kellene osztogatni. A
segélyekre fordított összegből egy kialakult falugazdaság nagyon jól tudna működni.
A falugazdaság elkülönült szervezet, közösségi szellemmel. A faluvállalat vagyona egy
mindenki által tulajdonolt, ciklusokon átívelő, egyre gyarapodó közösségi vagyon. Kifejezetten
közösségi tulajdonnal, azaz használat átengedésével, adománnyal, ajándékozással, önkéntes
munkával, közösségi akciókkal kell működtetni. Először az villant fel benne, hogy ez olyan
mint a szociális szövetkezet. Azért nem szociális szövetkezet, mert itt azok az emberek, akik
dolgoznának önfenntartóvá válhatnának.
Neki nagyon szimpatikus a falu depó kialakítása, hasznos de nem használt anyagok tárolására.
Ez mindenkinek jó lenne. Annak is, akinek felesleges az adott anyag, és annak is, akinek
szüksége van rá.
Az újtipusú falugazdaság rendszere mezőgazdasági vonalon: földművelés, kertészet,
kapcsolódó házilagos feldolgozás, kisállattenyésztés, kapcsolódó házilagos feldolgozás;
szolgáltatási területen: intézményfenntartás, javítási tevékenységek, kisipar, szerviz, háziipar,
csemetekert, erdei termékek gyűjtése, gyógynövények gyűjtése, önkormányzati bolt nyitása.
Közösségfejlesztés területén meg kell hallgatni a lakosság, a helyi vállalkozók véleményét.
Keszthelyi Tanár Úr már megkereste a minisztériumot is, de még egyenlőre nincs befogadási
szándék. Nekik azonban meggyőződésük, hogy előbb-utóbb a falvak rá lesznek utalva a
falugazdaságok létrehozására. Minden lehetősége meg fognak ragadni ahhoz, hogy el tudjon
indulni a minta projekt. Ehhez figyelik a pályázati lehetőségeket is.
Javasolja, hogy vállaljuk a minta projekt helyszínét. Természetesen mélyebben meg kell ismerni
a tanulmányt és már most meg kell keresni a megfelelő szakemberek. Ha beindulna a dolog,
nagyon sokat lehetne a falu lakosságán segíteni. A kezdet nehéz, de az idő előrehaladtával
kiforrja magát.
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Bárány Barnabás: Ebben a programban lehetne azokat az embereket bevonni, akik valóban
akarnak dolgozni, de nem tudnak elhelyezkedni. Nagyon jó az elképzelés, javasolja a

falugazdaság létrehozását. Már évek óta megemlíti, hogy egy szociális boltot mindenképpen
létre kellene hozni a településen. Ennek a programnak a keretében ez is megvalósulhatna.
Már Bokor községben elindult egy ehhez hasonló dolog. Komposztálót készítettek, ahol
megtermelik a szükséges virágföldet, szelektív hulladékgyűjtésre alakítottak ki helyet. A
lakosság figyelmét felhívták, hogy a néhány kiló vasat ne adják oda a faluban járkáló
idegeneknek, hanem vigyék be erre a telepre és majd a település hasznosítja.
Király Tibor: Javasolja Ő is a Falugazdaság létrehozását. Olvasott már cikket egy ilyen
gazdaságról. A Nyírségben működik és nagyon jók a tapasztalatok. Ott az állattartásra
építettek. A mi viszonylatunkban is lehetne gondolkodni az állattartásról.
Pintérné Kanyó Judit: Ha beindul a folyamat, akkor sok mindent vonzana maga után. A
mezőgazdasági szakembereknek nagy hasznát tudnánk venni. Ha a települést beválogatnák a
minta projektbe, az sok előnnyel járna.
Szita Csaba: Ő is jónak tartja az elképzelést, de szerinte még sok a hiányosság a leírtakban.
Számára úgy tűnik, hogy íróasztal mellett született a dokumentáció.
Báránkó Pál: Hasonlónak, de még is másnak látja ezt a programot, mint a szociális
szövetkezetet. Jónak tartja az elképzelést. A szociális bolt létrehozását mindenképpen
támogatná, mert egy üzlet nem lehet veszteséges.
Pintérné Kanyó Judit: A fiataloknak is jó lesz, ha beletanulnak a mezőgazdasági munkákba.
A program kidolgozójával felveszi a kapcsolatot és meghívja Őt Varsányba egy lakossági
fórumra.
A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2011.(XI.14.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a program kidolgozóját hívja meg a településre, ahol lakossági fórum keretében
bővebben tud szólni az elképzelésekről. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
a települést beválogassák a minta projektbe.
Határidő:
Felelős:

2011. december 31.
polgármester
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2./ 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2011.(XI.14.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztett 2012.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.
Határidő:
Felelős:

azonnal és értelemszerűen
polgármester

3./ E g y e b e k
Pintérné Kanyó Judit: Egyre több a kóbor kutya a településen. Javasolja egy összeget
elkülöníteni a költségvetésben, melyet a kóbor állatok befogására fordítana az önkormányzat.
Illetve azt javasolja, hogy 10 db eb befogására tervezzük meg ezt az összeget, ami kb.
200.000,-Ft. A pontos összegről csak akkor tud nyilatkozni, ha megkötésre kerül a salgótarjáni
VGÜ-vel a szerződés.
Szita Csaba: Javasolja, hogy előtte hívjuk fel a lakosság figyelmét erre a döntésre.
Pintérné Kanyó Judit: Az ebtartók kötelezettségeit tartalmazza az állattartási rendelet,
valamint a legutóbbi Varsányi Hírlapban is megjelent egy cikk, amely figyelmeztet erre a
kötelezettségre.
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A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011.(XI.14.) számú határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a kóbor ebek befogására kösse meg a szerződést a salgótarjáni VGÜ-vel. 10 db
kóbor eb befogására a költségvetésében biztosítja a kiadást.
Határidő:
Felelős:

2011. december 15.
polgármester

Bárány Barnabás: Az Ifjúság út dencsi kanyarjában van egy hatalmas kátyú, gondoskodni
kell a helyreállításról.
Bárány Pál: A Szőlővölgyben a gaz letakarítása megtörtént. A vállalkozó elkészíti a szintezést
az árok kiásásához, valamint az áteresz kitisztításához.
Több hozzászólás nem hangzott el. Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a
részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.25 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

