
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én 
(hétfő) 16 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, Nagyné Mákos Izolda, Szép Vencelné

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./ Közmeghallgatás

2./ Tájékoztató a 2011. I-III. negyedéves költségvetés Pintérné Kanyó Judit polgármester
     végrehajtásáról

3./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Pintérné Kanyó Judit polgármester

4./ A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Pintérné Kanyó Judit polgármester
     elfogadása

5./ A 2012. évi koncepció összeállítása Pintérné Kanyó Judit polgármester

6./ Beszámoló a Varsány Fejlődéséért Közalapítvány Király Tibor a kuratórium titkára
     2010. évi tevékenységéről

7./ Egyebek 
a.) Lehoczkiné Dudás Anikó foglalkoztatásaPintérné Kanyó Judit polgármester

A  képviselő-testület  a  napirendi  javaslatot  egyhangúlag  elfogadta,  más  javaslatot  nem 
terjesztettek elő.
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Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Átadta a szót.

Szita  Csaba: Több  fiatal  megkereste  Őt  azzal  a  kérdéssel,  hogy  milyen módon  tudnák 
használni az Ifjúsági Klubot.

Pintérné Kanyó Judit: Meghatározott időpontban lesz nyitva a klub. A Művelődési Házban 
dolgozók tartják kézben a nyitvatartást.

Rigó Tibor: Eddig minden nap nyitva volt.

Pintérné Kanyó Judit: A minden napos nyitvatartást nem támogatja. Felügyelet nélkül nem 
lehet megengedni a használatot, mert sorozatos volt a rongálás.

Szép Vencelné: A postai dolgozók panaszkodnak, hogy Nekik régi kukájuk van, amely nem 
gurulós. Az udvarban árusítók is abba rakják a szemetet, így mindig nagyon tele van és nehéz 
nekik kivinni a kapu elé.

Pintérné Kanyó Judit: Meg nézi, hogy ki tudják e cserélni a kukákat.

Bárány János: A Szőlővölgyben van egy ingatlana, amelyet nem tud megközelíteni. Már egy 
fél éve húzódik az ügy. Kártérítési igénnyel fog fellépni az önkormányzattal szemben.

Pintérné  Kanyó  Judit: Ez  valóban  nem  új  keletű  probléma,  majdnem  napi  szinten 
foglalkoznak  a  kérdéssel.  A  bozótirtás  megtörtént,  gépi  munkára  lenne  szükség.  Az 
önkormányzatnak nincs gépe és olyan munkása, akire ezt rá lehet bízni. Számára az nagyon 
furcsa, hogy hosszú évek óta egyetlen gazdálkodóban sem merült fel, hogy az önkormányzati 
út, illetve utak milyen állapotban vannak. Az önkormányzat ezeket az utakat nem használja, de 
a  gazdálkodók  igen.  Ha  az  önkormányzat  elvégzi  a  helyreállítást,  akkor  a  használóknak 
ügyelniük kell az állapot  megőrzésére.  A település több részéről érkeznek jelzések, hogy a 
gazdálkodók kiszántanak a földutakra is. Ilyen jelzés érkezett például a Mikszáth úti lakóktól.

Bárány János: A Mikszáth úti lakók 10 m-el hosszabban használják a kerteket, mint ahogyan 
a telkek vonala húzódik. De Ő most leginkább a saját problémájával kíván foglalkozni.

Pintérné Kanyó Judit: Mi az elképzelése, milyen megoldást javasol?

Bárány János: Szeretné a földjét megközelíteni az önkormányzati tulajdonú útról.

Bárány Barnabás: Az útra lerakott sittet, töltést el kell hordatni azzal, aki oda vitte.

Király Tibor: Ott  az a legnagyobb probléma, hogy az út  nyomvonalát nem lehet látni. A 
térkép illetve a gyakorlat nem ugyan azt a képet mutatja. Ott csak úgy lehet utat csinálni, ha 
földmérő kiméri a pontos nyomvonalat. Már a gépkezelő is megtekintette a helyszínt és az Ő 
véleménye is az, hogy a pontos nyomvonalat meg kell határozni.
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Szita  Csaba: A jelenlegi helyzet  nem rövid  idő  alatt  alakult  ki,  hanem hosszú  folyamat 
végeredménye. Támogatja, hogy az önkormányzat méresse ki az utat a saját költségén.



Bárány Pál: Az Ő véleménye is, hogy először meg kell határozni a pontos nyomvonalat és 
csak az után következhet a gépi munka.

Báránkó Pál: Véleménye szerint az érintetteket össze kell hívni. A kiméretés költségét rá kell 
hárítani arra, aki elfoglalta az utat.

Király Tibor: Az önkormányzat költségén kell elvégeztetni a földmérést.

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

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2011.(XI.21.) számú határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 066/47 
hrsz-ú  –  önkormányzati  tulajdonú  –  földút  nyomvonalának  hivatalos  kimérését 
rendelje meg az önkormányzat költségére.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: jegyző

2./ Tájékoztató a 2011. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról
     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
88/2011.(XI.21.) számú határozata

A 2011.I-III.  negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-
testület  203.476  eFt  bevétellel és  199.968  eFt  kiadással  és  4.334  eFt  záró  pénz-

készlettel elfogadja és jóváhagyja.
Továbbra is takarékos gazdálkodásra szólítja fel az intézményeket.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős:   képviselő-testület 
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3./ 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(XI.22.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

4./ A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
     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 Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011.(XI.22.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

5./ A 2012. évi koncepció összeállítása
     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
89/2011.(XI.21.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi koncepciót 247.648 eFt 
bevétellel és 247.648 eFt kiadással elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: képviselő-testület
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6./ Beszámoló a Varsány Fejlődéséért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
      Előterjesztő: Király Tibor a Kuratórium titkára

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Király Tibor: Az elmúlt év gazdálkodását tükrözi az írásban kiküldött kimutatás. Azért volt 
ilyen magas összegű mind a bevétel,  mind a  kiadás,  mert  jelentős  összegű pályázat  került 



lebonyolításra. 2011. évben még kifizetésre fog kerülni a virágtartókból fennmaradó tartozás, 
amely  160  ezer  Ft  körüli  összeg.  A  Kuratórium  ülésén  felmerült,  hogy  támogatják  az 
intézményeknél beépített  szekrények  készítését.  Viszont  nagyon magas  költségek  kerültek 
kiszámításra,  így  nem  tudja  felvállalni  az  Alapítvány.  Arról  született  a  döntés,  hogy  a 
Játékkuckó Óvoda játékbeszerzését támogatják 50 ezer Ft-tal.

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

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2011.(XI.21.) számú határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2.907.643 Ft bevétellel, 3.007.404 
Ft  kiadással  és  456.173  Ft  záró  pénzkészlettel  elfogadja  és  jóváhagyja a  Varsány 
Fejlődéséért Közalapítvány 2010. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

7./ E g y e b e k

Matuska  Rozália: Munkavédelmi  ellenőrzés  során  megállapították,  hogy  az  óvoda 
nyitvatartási ideje alatt egy dolgozót – aki rendelkezik a szükséges képzéssel – meg kell bízni 
elsősegélynyújtás ellátásával. Ez minden intézményre vonatkozik. Jónak tartaná, ha közösen 
megszerveznék ezt a képzést.

Pintérné Kanyó Judit: Meg fogják szervezni a közös képzést.

Matuska Rozália: A gázon sokat lehetne spórolni, ha kicserélnék a kazánt. Van egy cég, aki 
már  adott  úgy el  kazánt  óvodának,  hogy az  ÁFA-t  elengedte.  Meg  kellene  próbálkozni, 
ugyanis már a kazán is nagyon régi. Az említett kazán bruttó ára 700.000,-Ft

Pintérné Kanyó Judit: A kazánvásárlás mellett merül még fel szerelési költség is. Ebben a 
vonatkozásban meg kell várni a 2012. évi költségvetést. Kiírásra került az óvodakorszerűsítési 
pályázat. Át kell tanulmányozni, hogy a kiírás megfelel e az igényeinknek, szükségleteinknek. 
Mindenre pályázni kell, mert csak úgy tud előrelépni, fejlődni a település.
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Matuska  Rozália: A  GYES  utáni  szabadság  kiadása  miatt  az  egyik  óvónő  jelenleg 
folyamatosan szabadságon van. December 1-től szüksége lenne az intézmények egy 8 órában 
foglalkoztatott közmunkásra.

Pintérné  Kanyó  Judit: Amennyiben lesz  lehetőség  a  közfoglalkoztatásra,  mindenképpen 
megkapja minden intézmény a segítséget.

Matuska Rozália: Kéri, hogy az óvónők kapják meg a védőruha juttatást.



Pintérné Kanyó Judit: A következő ülésig a jegyző megnézi a jogszabályokat. Amennyiben 
kötelező a védőruha juttatás, minden képpen megkapják az óvónők.

Rigó Tibor: A Varsányi Hírlapból hiányolja a sportrovatot.  Több lakos kívánsága, hogy újra 
szerepeljen az újságban.

Pintérné Kanyó Judit: Tóth Petra tartja kézben a Varsányi Hírlap összeállítását. Meg kell Őt 
keresni a megjelentetni kívánt cikkel, illetve cikkekkel és fotókkal.

Pintérné  Kanyó  Judit: A  Munkaügyi  Központ  felé  benyújtásra  került  egy  nagyszabású 
foglalkoztatási  pályázat.  Szeretné,  ha  lenne  egy  olyan foglalkoztatott,  aki  napi  8  órában 
irányítaná a közmunkásokat.  Erre nagyon alkalmasnak tartja Lehoczkiné Dudás Anikót,  aki 
hónapok óta bizonyítja rátermettségét. 2012. január 1-jétől állandó létszámba szeretné felvenni.

Rigó Tibor: Véleménye szerint ez a kérdés a polgármester hatáskörébe tartozik, nem pedig a 
Képviselő-testületébe.

Báránkó Pál: Szerinte  nem megfelelő Lehoczkiné erre  a  feladatra,  mert  nem rendelkezik 
jogosítvánnyal és olyan emberre lenne szükség, aki többféle műszaki dologhoz ért.

Pintérné Kanyó Judit: Ő felvállalja a döntést,  de mindenképpen kéri a Képviselő-testület 
hozzájárulását  ahhoz,  hogy  felvételre  kerüljön  egy  állandó  létszám.  Arról  már  beszélt 
Lehoczkinéval, hogy a jogosítványt meg kellene szereznie. A szakmunkát igénylő feladatokhoz 
szakmunkások kellenek. Az Ő feladat a közmunkások munkájának szervezése és irányítása 
lesz.

A képviselő-testület  megvitatta  a kérdést,  és 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi döntést 
hozta:
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2011.(XI.21.) számú határozata

Varsány Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy a 
Polgármester  1  fő  létszámot  felvegyen  a  közmunkások  munkájának 
szervezésére és irányítására.

Határidő: 2012. január 1. és folyamatos
Felelős:    polgármester

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  Pintérné  Kanyó  Judit  polgármester  megköszönte  a 
részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.10 órakor bezárta.



k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet
      polgármester         jegyző


