
J e g y z ő k ö n y v

Készült:    Varsány  Község  Önkormányzat    Képviselő-testületének  2012.  január  23-án 
(hétfő) 17 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 és
Szita Csaba  települési képviselők

Rigó Tibor települési képviselő bejelentette távolmaradását.

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 6 fő jelen van (86 %), így az  
ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt időszak eseményeiről:

- 10  m3  fát  kapott  az  önkormányzat  pályázat  útján.  Ezt  10  család  kapja  meg  a 
közeljövőben. Még lenne igény, ezért próbált még kérni 5 m3-t.

- Átdolgozásra  került  a  START munkaprogram.  Február  1-től  remélhetőleg  beindul 
három program. A mezőgazdasági programot át kell dolgozni, szakember segítséget 
biztosítanak a program megtervezéséhez.

- Az iskola  diákjai  közül  14 fő,  valamint  2  pedagógus,  a  Muskátli  Hagyományőrző 
Együttesből pedig 4 fő kapott  meghívást a FEHOVA-ra. Ez nagy megtiszteltetés a 
falunak.

- A 2012. évi költségvetést egyeztette az intézményvezetőkkel.

- Az  elmúlt  héten  minden  intézményt  végiglátogatott.  Sehol  nem  tapasztalt 
kezelhetetlen  problémákat.  Minden  intézmény  fejleszteni  szeretne,  de  véges  az 
önkormányzat anyagi lehetősége, ezért minden adódó pályázati forrást kihasználunk.

- Az idősek bentlakásos otthonával kapcsolatban megindult a tervezést. Májusban fog 
megjelenni a pályázati kiírás. Vélemények szerint érdemes lesz pályázni, mert nagy 
összeggel támogatják a célokat.

- Járt a Megyei Önkormányzat Elnökénél a Szent István úti pályázattal kapcsolatban. 
Nagyon sok pályázat van bent, remélhetőleg sikeresen szerepelünk.



- Az Önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája. Visszafizetésre került a 4 millió Ft-
os hitel.

- Elindította a Művelődési Ház büféje melegvízzel történő ellátásának kiépítését. Kb. 
100 ezer Ft-ba fog kerülni a kivitelezés, de nagyon szükséges.

- Szükséges  a  Gondozási  Központban  az  asztalok  cseréje.  Minden  intézménybe 
megvásárlásra kerültek a belépő szőnyegek.
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- A Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület nagyon színvonalas 
rendezvényt tartott a hét végén.

- Február 1-től két fő szociális gondozót tudunk felvenni 2 hónapra.

- Felolvasta a „vélemények-javaslatok” ládájába bedobott lakossági észrevételeket.

Matuska Rozália: Ha nem kapnak a konyhára közhasznú munkást, akkor nem tudnak két 
menüt főzni.

Pintérné Kanyó Judit: Meg kell próbálni megoldani a helyzetet. Törekszik arra, hogy 
legyenek közhasznú foglalkoztatottak.  Januárban nagyon meg vannak elégedve az étel 
minőségével és mennyiségével. Nem szabad visszaesni a minőségnek.

Bárány Barnabás: Átmenetileg meg kell oldani ezzel a létszámmal a főzést. Hosszú évek 
óta képviselő, de most hallotta először, hogy az étkezők elégedettek az étel minőségével.

Cseri András:A Petőfi utcában a járda nagyon régen épült, és nagyon rossz az állapota. 
Fontos lenne a mielőbbi felújítás.

Pintérné Kanyó Judit: Már foglalkozott a kérdéssel. Valóban felújításra szorul a Petőfi 
úti járda egy része. Ha beindul az értékteremtő közmunka, akkor megoldódik a kérdés.

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat

Tárgy: Előterjesztő:

1.) A 2012. évi ülésterv elfogadása  Pintérné Kanyó Judit polgármester



2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi Pintérné Kanyó Judit polgármester

     szabályozásáról szóló rendelet módosítása

3.) Tájékoztató a Templom-kert és parkoló kialakítására Pintérné Kanyó Judit polgármester

     vonatkozó pályázatról

4.) Tájékoztató a Szent István út megépítésére vonatkozó Pintérné Kanyó Judit polgármester

     pályázatról

5.) Tájékoztató a TÁMOP 5.1.1-11/1/B LHH kistérségi Pintérné Kanyó Judit polgármester

      projekthez való csatlakozásról

6.) A Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormány- Pintérné Kanyó Judit polgármester

     zati Társulás társulási megállapodásának módosítása

7.) A Gondozási Központ 2012. évi programjának Nagyné Mákos Izolda

     elfogadása intézményvezető
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8.) Egyebek

a.) Szőlővölgyi földút helyzete

b.) Tábi út állapota

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A 2012. évi ülésterv elfogadása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester



(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Bárány Barnabás: Minden tervezett ülés napirendi pontja egészüljön ki az „Egyebek”-kel.

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2011.(I.23.) határozata

Varsány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja a  2012.  évi 
üléstervét.

Az ülésterv szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet 

     módosítása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

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

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012.(I.24.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

-  4  -



3.) Tájékoztató a Templom-kert és parkoló kialakítására vonatkozó pályázatról

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintérné Kanyó Judit: A parkoló építési engedélye elkészült, a templomkert felújításának 
engedélyeztetése  folyamatban  van.  Január  31-ig  kell  beadni  a  terveket  és  a  közbeszerzés 
elindításának igazolását az MVH-hoz. Nagyon szoros a határidő, remélhetőleg tudjuk tartani. 
Abban kell dönteni, hogy elindításra kerüljön a közbeszerzés, a közbeszerzés lebonyolításával 
bízza  meg  a  testület  a  QUADRÁT Kft-t,  valamint  arról,  hogy mely  három cég  kerüljön 
meghívásra a közbeszerzési eljárásban.

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2012.(I.23.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elindítja  a  Templom-
kert  és  parkoló  kialakítására  vonatkozó  közbeszerzési  eljárást.  A 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a QUADRÁT Építőipari és 
Kereskedelmi Kft-t (Székhely: 1096 Budapest Thaly K. út 34., telephely: 
3100  Salgótarján,  Mártírok  út  4.,  cégjegyzékszám:  01-09-911837)  bízza 
meg.

A közbeszerzési  eljárás  lefolytatásával  megbízott  cég  az  alábbi  három 
vállalkozás részére küldje meg az ajánlattételi felhívást:

1. LAK-ÉP-KER 1998 Kft. 3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.

2. KASZA ÉPSZER Kft. 3104 Salgótarján, Rózsafa út 13.

3.1 + 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1044 Budapest, Tomori utca 8/b. 

    Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 18/b.

A polgármester kösse meg a megbízási szerződést a QUADRÁT Kft-vel.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős. polgármester

4.) Tájékoztató a Szent István út megépítésére vonatkozó pályázatról



     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné Kanyó Judit: Benyújtásra került a pályázat. Minden szükséges eljárás lefolytatásra 
került. Az engedélyeztetési eljárás is folyamatban van. A megyei Közgyűlés Elnöke támogatja 
a kérelmet, mert úgy látja, hogy nagyon megalapozott a pályázati anyag. Nagyon sok pályázat 
került  benyújtásra,  de  azért  remélni  lehet,  hogy sikeresen  szerepelünk  az  elbírálás  során. 
Nagyon fontos lenne az út megépítése az ott lakók érdekében is és azért is, hogy a meglévő 
építési  telkeket  el  tudja  adni  az  önkormányzat.  Harmadik  nekifutásra  pályázik  Varsány 
Község Önkormányzata.
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A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2012.(I.23.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szent 
István út megépítésére vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatást.

A polgármester kösse meg a megbízási szerződést a QUADRÁT Kft-vel.

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

5.) A TÁMOP 5.1.1-11/1/B LHH kistérségi projekthez való csatlakozás 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintérné Kanyó Judit: Számításai szerint – amennyiben nyertes lesz a pályázat – 10 ember 
foglalkoztatása megoldódna.

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(I.23.) számú határozata



Varsány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a 
Szécsény  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  által 
benyújtandó   TÁMOP  5.1.1-11/1/B  LHH  kistérségek  projektjei  c. 
pályázathoz,  az  előterjesztésben  meghatározott  tevékenység 
csoportokban, az alábbi kiegészítésekkel:
1. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységcsoport. A Varsányi Gyerekház 
is  kerüljön  be  a  finanszírozásba,  az  önkormányzatot  terhelő  rezsi-  és 
fenntartási költségek erejéig.
2.  Helyi  tevékenységépítő  tevékenység  csoport.  A  pályázatírók  és  a 
rendezvényszervezők  foglalkoztatása  is  kerüljön  be  a  tevékenység 
csoportba.
3. Hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását támogató tevékenység 
csoport.  Egészüljön  ki  a  gyógynövény gyűjtéssel,  illetve  gyógynövény 
szakértővel, valamint fakitermelővel. Az alábbi képzésekben kíván részt 
venni: gombatermelő 1 fő, parkgondozó 4 fő, UEFA „D” típusú edző 1 fő, 
C+D típusú járművezető 1 fő.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: képviselő-testület

                  polgármester
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6.) A Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási

     Megállapodásának módosítása

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2012.(I.23.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Szécsényi  Szennyvíz-Agglomerációs  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.

A  képviselő-testület  az  önkormányzati  társulás  jogi  személyiséggel 
rendelkező önkormányzati  társulássá történő átalakítását  támogatja,  így  a 
módosított megállapodást elfogadja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosításokkal 



egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

7.) A Gondozási Központ 2012. évi programjának elfogadása

     Előterjesztő: Nagyné Mákos Izolda intézményvezető

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

Bárány Barnabás: Ha elolvassa ezt a programot, akkor az az érzése támad, hogy a dolgozók 
munkaideje nincs kihasználva. Minden ellátandó feladatot be kell írni egy programba, hogy 
látni lehessen a hatékony munkaerő és munkaidő kihasználást.

Pintérné Kanyó Judit: A programból ki kell derülnie, hogy az intézmény milyen feladatokat 
lát el, mert csak akkor lehet tudni, hogy szükség van e az intézményre.

Nagyné Mákos Izolda: Nagyon sokrétű és szerteágazó a feladatuk. A programtervbe csak a 
plusz – jogszabályokon túli – feladatokat írta le. Az idősekkel való foglalkozás egyre több 
időt igényel. A jelenlegi 1 fő alkalmazott már nem tudja ellátni a feladatot, szükséges lenne 
még egy szakember alkalmazása. Bár tudja, hogy az önkormányzatnak ez nagy anyagi terhet 
jelentene.

A Képviselő-testület  megvitatta  az  előterjesztést,  és  6  egybehangzó  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2012.(I.23.) határozata

Varsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és 
elfogadja a Gondozási Központ 2012. évi programját.

Határidő: azonnal és folyamatos



Felelős: intézményvezető

8.) E g y e b e k

a.) A Szőlővölgyi földút helyzete

Király Tibor: Tájékoztatást kér az üggyel kapcsolatban.

Pintérné Kanyó Judit: Az út kimérésre került, és kiderült, hogy egy része a dr. Percze László 
tulajdonát képező bekerített major területén halad. Percze doktor járt nála és az a kérése, hogy 
amennyiben lehetséges ne kelljen visszaállítani az eredeti állapotot, mert akkor Neki az egyik 
épület statikailag veszélybe kerülne. Bárány János viszont közölte Vele, hogy ragaszkodik az 
eredeti állapot visszaállításához. Javasolja, hogy a Jegyző – ügyvéd bevonásával – folytassa le 
az egyeztető tárgyalást  az ügyben. Addig viszont  jelölje  ki  az ideiglenes  út  nyomvonalát, 
melyet levélben közöljön az érintettekkel. 

A  Képviselő-testület  megvitatta  a  javaslatot,  és  6  egybehangzó  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012.(I.23.) határozata

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza jegyzőt, hogy 
–  ügyvéd  bevonásával  –  folytassa  le  az  egyeztető  tárgyalást  az  érintett 
felekkel. A tárgyalás lefolytatásáig jelölje ki az ideiglenes út nyomvonalát 
annak  érdekében,  hogy  Bárány  János  meg  tudja  közelíteni  a  kérdéses 
ingatlanát.

Határidő: azonnal és 2012. február 15.

Felelős: jegyző

Pintérné  Kanyó  Judit: Kezdeményezés  érkezett  arra  vonatkozóan,  hogy  az  Erdészet,  a 
Vadásztársaság, valamint az Önkormányzat üljön le egyeztetésre a Tábi út  helyreállítására 
vonatkozóan. Szakembert is be kell vonni az egyeztetésbe, aki tudja, hogy hol és milyen mély 
árkot kell készíteni ahhoz, hogy a dombról leérkező csapadékvíz ne kerüljön az úttestre. 
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Dr.Percze László arra vonatkozóan is tett ajánlatot az önkormányzat felé, hogy a tulajdonát 
képező  volt  olajkút  területét  használja  az  önkormányzat  amennyiben  szüksége  van  rá.  A 
későbbiek során abban is fognak egyeztetni, hogy gyümölcsszedési időben az önkormányzat 
közfoglalkoztatás  keretében  munkásokat  biztosítana  részére,  természetesen  az  anyagi 
ráfordítások megtérítése mellett. Felajánlotta segítségét a falugazdaság létrehozásához is.

Meg kereste Őt Vincze Bertalan, aki a Váci Egyházmegye Férfiszövetségének tagja. Néhány 
fő  meglátogatná  a  települést,  akiknek  szálláshelyet  kellene  biztosítani.  Ezek  az  emberek 
szeretnének  nyomot  hagyni  a  látogatásuk után.  A cigányság  felé  szeretnének  elmozdulni. 
Először egy emlékoszlop felállítását  tervezik az első cigány származású,  boldoggá avatott 
férfi,  Boldog  Ceferino  emlékére.  Abban  is  gondolkodnak,  hogy  egy  drótfonó  üzemet 
létesítenének településünkön.

Bárány Pál: Egy ismerőse révén olasz üzletember kereste meg, aki sajtgyártással szeretne 
foglalkozni a településen. Meglátogatták a tejtermelő gazdákat, valamint a bokri sajtüzemet 
is. Bárány Barnabás képviselő társa is részt vett a megbeszélésen.

Bárány  Barnabás: Amennyiben  sikerül  az  elképzelésüket  megvalósítani,  úgy  15-20  fő 
foglalkoztatása  oldódna  meg  a  településen.  Ha  sor  kerül  a  konkrét  tárgyalásokra, 
kedvezményesen kellene biztosítani helyet az üzem létrehozásához.

Minden jelenlévő képviselő egyetért  azzal,  hogy kedvezményesen biztosítja a település az 
üzem létesítéséhez szükséges területet.

Mivel  több hozzászólás,  vélemény nem hangzott  el,  Pintérné Kanyó Judit  polgármester  a 
képviselő-testület ülését 19.37 órakor bezárta.

k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet
      polgármester       jegyző
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