Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-án (hétfő)
17 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban.
Jelen vannak:

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

Bárány Barnabás települési képviselő bejelentette távolmaradását, Rigó Tibor települési
képviselő nem jelentette be távolmaradását..
Meghívottak: Halasi Zoltánné, Matuska Rozália, Szép Vencelné, Nagyné Mákos Izolda,
Okosi Gyöngyi
Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent
képviselőket. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van (71 %), így az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt időszak eseményeiről:
-

Február 1-jén elindult a Start Munkaprogram három alprogramja – téli
közfoglalkoztatás, belvízelvezetés és közút kezelés. Felsorolt a programokban
alkalmazott dolgozókat. A mezőgazdasági alprogram várhatóan március 1-jén indul
be. Ekkor indult a hosszútávú közfoglalkoztatás is.

-

Az Erdészettől a rendkívüli hidegre való tekintettel kért tűzifa támogatást. Ígéretet
kapott, hogy 10 m3 fát juttatnak a településnek. Ebből 20 családot tudnának
támogatni.

-

Minden intézménynek önálló számlát kellett nyitni, amire utalni fogja az
önkormányzat a támogatásokat.

-

Bárány Béla kérelmének – rendezési terv módosítására irányuló – rendezése elindult.
A tervező megtette tervezési ajánlatát, Bárány Béla befizette a tervezés díját a
pénztárba.

-

Szécsény Város új rendőrkapitánya bemutatkozó látogatást tett nála.

-

Járt nála a VGÜ vezetése. Nagy változások vannak és még várhatók a jövőben a
szemétszállításra és elhelyezésre vonatkozóan.

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1.) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Pintérné Kanyó Judit polgármester
2.) A 2012. évi költségvetés elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester
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3.) Folyószámla hitel felvétele

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4.) Részvétel a START Munkaprogram Mezőgazdasági

Pintérné Kanyó Judit polgármester

alprogramjában
5.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012.(II.7.) rendelete

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

2.) A 2012. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Bárány Pál: Nagyon magas a tervezett hiány. Alaposan át kell nézni a tervezetet, hogy hol
lehet lefaragni a kiadásokból.
Báránkó Pál: Javasolja, hogy tételesen haladjon végig a testület a tervezeten és úgy végezzék
el a csökkentést.
Király Tibor: Véleménye szerint a hiányt a költségvetési főösszeg 10 %-ra kell csökkenteni.
A jelenlegi gazdasági helyzetben át kell gondolni, hogy milyen karbantartásokat tudunk
elvégezni. Mindenképpen célul kell kitűzni, hogy csak a költségvetésben szereplő tételek
legyenek megvalósíthatóak és csak a fedezet erejéig. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy
működőképes legyen az önkormányzat a jövőben is. El kell gondolkodni pl. a gyerekház
kérdésén, konkrétan azon, hogy külön épületben kell e működnie vagy pedig beköltözhet
valamely más intézményünkbe.
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Pintérné Kanyó Judit: Az Alpolgármester Úr által elmondottakon nagyon el kell
gondolkodni. A gazdálkodásra nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy működőképesek
maradjunk. Az intézmények részéről is fontos a takarékos gazdálkodás. Minden kiadást le kell
szűkíteni ahhoz, hogy a működési kiadásokat tudjuk fedezni.
Szita Csaba: Napjainkban nagyon nehéz összeállítani egy költségvetést még családi szinten
is. Az élet, az élni akarás nagyon drága ma.
Báránkó Pál: Kéri, hogy az intézményvezetők is mondják el véleményüket a saját
intézményük kiadásairól. Közösen kell kialakítani a konszenzust, együtt kell eldönteni, hogy
hol és mennyit lehet csökkenteni. Azt mindenki tudja, hogy takarékoskodni kell.
Pintérné Kanyó Judit: A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nincs olyan tétel a
tervezetben, amely csökkenthető, illetve kiiktatható. A 2011. évi teljesítés szerepel bázisként a

tervezésnél.
Halasi Zoltánné: Az általános iskola vonatkozásában szól a tervezetről. Az SNI-s oktatás és a
napközi vonatkozásában csak a bérek vannak tervezve és 5.000,-Ft munkaruha 1-1 fő
vonatkozásában.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a munkaruha vonatkozásában gondolkodjon el a
testület. Ha az egyik intézményben adunk, akkor mindenhol kell. Ha összességében nézzük,
akkor elég jelentős kiadást képvisel. Az erre vonatkozó döntésre javasolja a tárgyalás végén
kitérni.
Halasi Zoltánné: Alsó és felső tagozat vonatkozásában a következőket mondja el: A fűtés
számlák igen magasak. Nagyon rosszak a nyílászárók. Ezen csak akkor lehet változtatni, ha
megoldódik a nyílászárók cseréje és a szigetelés. A karbantartásra terveztek nagyobb összeget.
Belátják, hogy a lambériázásra nem lesz pénz, ezért itt lehet lehúzni a tervezetből. De azért itt
is kell hagyni összeget, mert sok minden el szokott romlani. Van olyan beosztás az iskolában,
ahol kötelezően előírt a védőruha.
Pintérné Kanyó Judit: Mivel óriási a hiány, nem lehet megengedni egy intézménynél sem a
fejlesztést és a nagy karbantartásokat.
Halasi Zoltánné: Eddig is úgy működtek, hogy amire volt pénz azt megvalósították, amire
pedig nem, azt nem valósították meg.
Pintérné Kanyó Judit: A költségvetés kialakítása nagyon fontos, mert előttünk van a cél,
tudjuk hogy takarékoskodni kell. A bérekből nem terveznek lehúzást, bár a túlórákra
kifizetendő összeg nagyon magas. Ő szeretné, ha ez is megtakarításra kerülne, de ebben már
régóta nem tud megegyezni sem a pedagógusokkal, sem a testülettel. Csak a működési
költségeket lehet, de azokat kell is csökkenteni.
Báránkó Pál: Szeretné, ha a testületet nem érhetné az a vád, hogy olyan kiadásokat faragnak
le, ami kötelező.
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Szita Csaba: Már a múlt évben is javasolta, hogy a fűtési módon változtatni kell,
gondoskodni kell a kiegészítő fűtésről.
Király Tibor: Nagyon át kell gondolni, hogy mire költi a pénzt az önkormányzat. Legalább

5-6 millió Ft-ot le kell faragni a kiadásokból.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a 852021-es szakfeladat 54922-es főkönyvi számáról
(egyéb készletbeszerzés) kerüljön lehúzásra 340 ezer Ft, a 852011-es szakfeladat 54922-es
főkönyvi számáról (egyéb készletbeszerzés) kerüljön lehúzásra 400 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a 852021-es, valamint a 852011-es szakfeladatok,
55228-as főkönyvi számáról (karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) kerüljön lehúzásra 600600 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a 852011-es szakfeladat 5432-es főkönyvi számáról
(irodaszer, nyomtatvány) kerüljön lehúzásra 150 ezer Ft. Ugyanis a gyerekeket nem kötelező
ellátni írószerrel és papírral.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a 852021-es szakfeladat 5532-es főkönyvi számáról
(vásárolt szolgáltatás) lehúzásra kerülne a rajzoktatásra tervezett 500 ezer Ft. A meglévő
pedagógusokkal ki lehetne váltani a szolgáltatást.
Pálmány Tímea: Neki az angol nyelv tanítására történő felkészülés sok energiáját és idejét
elveszi, már nem tudná bevállalni a rajz oktatását.
Szita Csaba: A testület már szeptemberben döntött arról, hogy a rajzoktatásra külső
szakembert vehet igénybe az iskola.
Báránkó Pál: Nem kerülne kevesebb kiadásba az sem, ha túlórát kellene fizetni a helyi
pedagógusnak a rajz oktatásáért. Ebben a kérdésben döntöttek szeptemberben.
A Képviselő-testület nem támogatja Pintérné Kanyó Judit javaslatát.

Matuska Rozália: Részletesen ismertette az óvoda költségvetés-tervezetét.

Pintérné Kanyó Judit: Sok mindenre szükség lenne, de a jelenlegi helyzetben nem engedheti
meg a költekezést az önkormányzat.
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Javasolja, hogy az 562912-es szakfeladat 54722-es főkönyvi számáról (kisértékű tárgyi
eszköz) kerüljön lehúzásra 224 ezer Ft. A tervezett edények vásárlása elkerülhető a jelenlegi
helyzetben.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 851011-es szakfeladat 54722-es főkönyvi
számáról (kisértékű tárgyi eszköz) kerüljön lehúzásra a teljes összeg. Ezek a kiadások
elkerülhetőek a jelenlegi gazdasági helyzetben.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 851011-es szakfeladat 55228-as főkönyvi
számáról (karbantartási, kisjavítási szolgáltatás) kerüljön lehúzásra 460 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

Nagyné Mákos Izolda: Részletesen ismerteti a Gondozási Központ költségvetés-tervezetét.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 889924-es szakfeladat 54721-es főkönyvi
számáról (szakmai anyag) kerüljön lehúzásra 85 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 889924-es szakfeladat 56329-es főkönyvi
számáról (egyéb dologi kiadás) kerüljön lehúzásra 25 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 881011-es szakfeladat 54922-es főkönyvi

számáról (egyéb készletbeszerzés) kerüljön lehúzásra 100 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy az 881011-es szakfeladat 56329-es főkönyvi
számáról (rendezvények) kerüljön lehúzásra 73 ezer Ft.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Pintérné Kanyó Judit: A könyvtár vonatkozásában csak akkor tudnak csökkenteni a
kiadásokon, ha beintegrálásra kerül valamely más intézménybe.
Király Tibor: Minden intézménynél igen magas a telefondíj. El kellene gondolkodni azon,
hogy átálljanak az OPTANET-es hálózatra. Véleménye szerint úgy csökkenne a kiadás.
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Pintérné Kanyó Judit: Amíg az OPTANET-tel nem rendeződnek a vitás kérdések, addig erre
nem kerülhet sor.
A Sportegyesületnél javasolja meghagyni a tervezett támogatást.
Báránkó Pál: Nem javasolja a támogatás megállapítását. A többi civil szervezet sem kap
támogatást. Figyelniük kellene a kiírt pályázati lehetőségeket.
Halasi Zoltánné: Arra kellene törekedniük, hogy tagokat, szponzorokat toborozzanak, mert
úgy nőhet a bevételük.
Matuska Rozália: Aki sportol, az áldozzon is rá, mint ahogy minden ember így van a
hobbijával.
Szita Csaba: Javasolja a tervezett támogatás meghagyását. A környező településeken az
önkormányzatok komoly összeggel támogatják a sportegyesületeket.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja 250 ezer Ft támogatás megállapítását. 2011-ben is ennyit
kaptak.

A képviselő testület egy ellenszavazattal 250 ezer Ft támogatást állapít meg a Sportegyesület
részére 2012. évben.

Pintérné Kanyó Judit: A Gyerekházzal kapcsolatban egyenlőre elkötelezettek vagyunk, de a
továbbműködtetés már történhet integrált formában is. Van olyan intézményünk, ahová be
lehet költöztetni.
A civil szervezeteknél a tagdíjak vannak feltüntetve kiadásként. Ezeket a kapcsolatokat ápolni
kell annál inkább is, mivel vannak közös pályázataink.
A közvilágításra is magas összeget fizet az önkormányzat. Különösen magas a karbantartásra
leszámlázott összeg.
Báránkó Pál: Fel kell venni az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot. Egyeztetni kellene, hogy milyen
költségvonzata van a fogyasztásmérő órák felszerelésének. Valószínűleg csökkenthető lenne a
közvilágítás költsége, ha nem átalányt fizetne az önkormányzat.
Javasolja, hogy a temetőben építsenek ki egy komposztáló helyet, mert sokkal alacsonyabb
lenne a szemétszállítási díj, ha a zöldhulladék nem kerülne be a szemétbe.
Pintérné Kanyó Judit: A Start Munkaprogram keretében belül tervezve van egy
komposztáló megépítése.
Javasolja visszatérni a munkaruha kérdésére.
Király Tibor: Nem javasolja egy intézménynél sem megállapítani a munkaruha támogatást.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a konyhai dolgozók kapják meg a támogatást, de más
ne.
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A Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal az 562912-es szakfeladat 5482-es főkönyvi
számán meghagyja a 24 ezer Ft védőruha támogatást, míg a többi szakfeladaton tervezettet
lehúzza.
A fentiekben elfogadott kiadáscsökkentések maguk után vonják az ÁFA-ra tervezett
kiadások csökkenését.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet

alkotta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(II.7.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

3.) Folyószámla hitel felvétel
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012.(II.6.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000.000,-Ft összegű
folyószámla hitel szerződést köt a számlavezető pénzintézetével, a Szécsény
és Környéke Takarékszövetkezettel.
A polgármester és a jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket és írja alá
a hitelszerződést.
Határidő:

2012. február 25.

Felelős.

polgármester
jegyző

4.) Részvétel a Start Munkaprogram Mezőgazdasági Alprogramjában
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintérné Kanyó Judit: Ez a program március 1-jén indulna. Már ismeretes a testület előtt,
mivel többször tárgyaltak róla. Most szükséges a végső döntés arra vonatkozóan, hogy részt
veszünk ebben a programban.
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(II.7.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a Start
Munkaprogram Mezőgazdasági Alprogramjában, amely önként vállalt
feladatot jelent. Az alprogram kidolgozásra és benyújtásra került.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős:

polgármester

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a
képviselő-testület ülését 19.50 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

