Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én
(csütörtök) 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./ Az OPTANET szerződés véglegesítése

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./ Egyéb internet-szolgáltatók ajánlatai

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3./ Az ÉRV Zrt. ajánlata hosszútávú üzemeltetési
szerződés megkötésére

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4./ A 2012. vízdíjrendelet elfogadására

Pintérné Kanyó Judit polgármester

5./ Pályázaton való részvétel

Pintérné Kanyó Judit polgármester

6./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.
1./ Az OPTANET szerződés véglegesítése
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Pintérné Kanyó Judit: Az az álláspontja, hogy a Polgármesteri Hivatal épületéből költözzön
ki a szolgáltató.
Rigó Tibor: Amikor beindult a szolgáltatás, akkor a kábeltévé miatt lettek a kedvezmények
adva. Nagyon fontos volt a lakók miatt, hogy hosszú évek próbálkozásai után beinduljon a
kábeltévé a településen. Internet szolgáltatóban valóban lehet válogatni, de kábeltévé
szolgáltató nincs.
Pintérné Kanyó Judit: Nem azt mondja, hogy akár még internet szolgáltatóként is elhagyják
a települést. De az már tarthatatlan, hogy egy év óta nem tudják aláírni a szerződést, mert
mindig találnak valami kifogást. A szóbeli megállapodásoktól folyamatosan eltérnek. Most
eljutottunk oda, hogy az internet szolgáltatási díjakat az áramszámlával szemben számlázzák.
Azt javasolja, hogy ügyvédnek adja át az önkormányzat az ügyet.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 7 egybehangzó
határozatot hozta:

szavazattal az alábbi

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2011.(XII.21.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OPTANETtel kötendő szerződés rendezésével megbízza dr.Tományi Csaba ügyvédet.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

3./ Egyéb intenet-szolgáltatók ajánlatai
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Doman Ferenc: Ő a Dunavebnek dolgozik, de megkereste a szociális szövetkezet, hogy az
internet-szolgáltatás bevezetésében és terjesztésében segítsen. A rendszert helyi
szakemberekkel próbálják üzemeltetni. Minden piaci alapon működik, de a szociális
szövetkezet olyan hézagot próbál lefedni, amely a szociálisan rászorultakat támogatná. Még
nem kiforrot, hogy a lakosság részéről ez milyen réteget fog érinteni. Az ártáblázat úgy lett
megállapítva, hogy a jelenlévő szolgáltatókhoz viszonyítva a legolcsóbb és még
hűségnyilatkozatot sem kell aláírni. Az infrastruktúra 5 gigaHz-s sávszélességű. Az
üzembiztonság a felszerelt eszközök függvénye. A sávszélesség beszerzésével kapcsolatban
nagyon jó a kapcsolatuk a Magyar Elektromos Művekkel.
Varsányban a futball pályán lévő oszlopra szerelnék fel a központi egységet. Ez az a helyszín,
ahonnan le lehet fedni az egész települést. A céljuk az, hogy jó hálózatot építsenek ki az egész
ország területén.
- 3 Optikai hálózatot kívánnak kiépíteni országos szinten, és az elképzelések szerint ezen keresztül
kívánják a különböző fogyasztásmérőket is figyelemmel kísérni, leolvasni.
A hálózat már üzemképes, csak még nincs összehangolva. Ez kb. két héten belül várható.

Pintérné Kanyó Judit: Ezt egy plusz lehetőségként kell értelmezni, nem szükséges az
OPTANET-tel a kapcsolatot felrúgni.
Király Tibor: Neki korábban voltak problémái az internet-szolgáltatással. Nem kapta meg azt
a szolgáltatást, amit igényelt.
Doman Ferenc: Ez a helyzet a kezdetek kezdetén fordult elő. Saját fejlesztésű szoftverrel
dolgoztak, ami nem vált be. Ezek cseréje folyamatosan történik.
Az OPTANET-tel kapcsolatos információja: Szécsényben 2008-ban megvalósult egy komoly
beruházás, optikai vonatkozásban. A város vezetése felvette a kapcsolatot az OPTANET-tel,
akivel bérleti szerződést kötött. Az OPTANET semmilyen munkálatokat, szolgáltatást nem
végzett, ezért a város jelenlegi vezetése 2012. január 31-vel minden kapcsolatot lezár velük
kapcsolatban.
Szita Csaba: Az a véleménye, hogy minden szolgáltatót be kell engedni a településre, hogy a
lakosság eldönthesse kivel kíván szolgáltatni. Aki nem megbízható, az úgyis megszűnik.
Pintérné Kanyó Judit: Az OPTANET-tel már egy év óta nem tudjuk aláírni a szerződést.
Legyen jelen szolgáltatóként a településen, de ne a hivatal épületében. Időben és pénzben mit
jelentene a kiköltözés?
Doman Ferenc: Az új helyhez biztosítani kell az optikai lecsatlakozást. Legalább 1 millió Ft és
több hét kell az átszereléshez. A technika fejlődésével haladni kell, illetve követni kell Még
gyerek cipőben járnak, de magas technikai színvonalat képviselnek a beszerzett eszközök. Az
általuk felszerelendő készülék éves áram felvétele kb. 10 ezer Ft.

3./ Az ÉRV Zrt ajánlata hosszú távú üzemeltetési szerződés megkötésére
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Doman Ferenc: Az Ő Képviselő-testülete (Nógrádsipek) úgy döntött, hogy megköti a hosszú
távú üzemeltetési szerződést az ÉRV-vel. Állami cégeket fog megbízni a Kormány a
vízszolgáltatással. Az ÉRV megfelelő lefedettséget kíván ezzel a szerződéssel elérni.
Elképzelések szerint egy szolgáltatónak 200 ezer szolgáltatási hellyel kell rendelkeznie ahhoz,
hogy megkapja az állami megbízást.
A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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115/2011.(XII.15.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉRV
Zrt. ajánlatát és az alábbi döntést hozta:

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉRV Zrt-vel kötött szolgáltatási
és ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéseket közös megegyezéssel, 2011.
december 21-i hatállyal felbontsa.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a víz- és szennyvízhálózat
üzemeltetési jogát az ÉRV Zrt. ajánlata alapján, az Észak-Nógrád Vízmű
Kft-ben lévő tulajdonostársaival együtt, 20 MFt-ért 15 évre értékesítse és
az ezzel kapcsolatos szerződést aláírja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉRV Zrt-vel az ajánlatban
foglaltak szerint, 2011. december 21-től, 15 éves futamidőre a víz- és
szennyvízhálózatra üzemeltetési szerződést kössön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4./ A 2012. évi vízdíjrendelet 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
16/2011.(XII.15.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.
5./ E g y e b e k
a.) Részvétel az ÉMOP-3.1.1-11 pályázaton
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Kiírásra került az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat, melyen a Szent István út
építésére és a ravatalozó felújítására lehet pályázni. Mindkettő nagyon fontos a település
életében.
A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2011.(XII.15.) határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a
kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére az
ÉMOP-3.1.3-11 pályázaton, a Varsány Szent István út (Varsány, Szent István
út 781 hrsz., Varsány, Móricz Zs. út folytatása 782 hrsz, Varsány, Ady E. út

folytatása 783 hrsz.) építésére és a ravatalozó (Varsány, Temető út 679 hrsz.)
felújítására.
A projekt összes költsége: 73.885.247,-Ft
Elszámolható költségek:
70.190.985,-Ft
Igényelt támogatás (95 %): 70.190.985,-Ft
Önrész (5 %):
3.694.262,-Ft
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a 3.694.262,-Ft önrészt a
2012. évi költségvetésében elkülöníti a támogatás elnyerése esetére.
A Polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat benyújtása
érdekében.
Határidő: 2012. január 31. és folyamatos
Felelős: polgármester

b. Szőlővölgyi állapotok rendezése
Bárány Pál: Megtörtént a Szőlővölgyben a tereprendezés, az árkolás, az áteresz tisztítása,
valamint dréncsövet is helyeztek el az út jobb oldalán, a fakadó víz elvezetésére. A munkálatok
246.000,-Ft +ÁFA összegbe kerültek, valamint még leszámlázásra kerül két kocsi mart aszfalt.
A temetőtől a Szőlővölgyig futó vízelvezető árok rendbetétele kb. 120.000,-Ft+ÁFA összegbe
fog kerülni.
Pintérné Kanyó Judit: Nagyon tisztességes munkát végeztek a Szőlővölgyben. Javasolja a
246.000,-Ft +ÁFA összeg kifizetését, valamint a temetőtől Szőlővölgyig húzódó vízelvezető
árok munkálatainak megrendelését.

A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2011.(XII.15.) határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifizeti a szőlővölgyi
munkálatokért a 246.000,-Ft+ÁFA összeget, valamint a 2 teherautó mart
aszfalt árát. Egyben megrendeli a temetőtől Szőlővölgyig húzódó vízelvezető
árok rendbetételét, kimélyítését.
A Polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi csoport felé.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
Több hozzászólás nem hangzott el. Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a
részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.35 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

