
J e g y z ő k ö n y v

Készült:    Varsány Község Önkormányzat    Képviselő-testületének 2012. március 21-én 
(szerda) 17 órakor megtartott  rendkívüli   ülésén, a Művelődési Házban.

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál,
Király Tibor,
Rigó Tibor települési képviselők

Szita Csaba 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 7 fő jelen van (100 %), így 
az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat

Tárgy: Előterjesztő:

1.) A Közbeszerzési Szabályzat 2012. évi törvényi Pintérné Kanyó Judit polgármester
     szabályozásnak megfelelő elfogadása
2.) Varsány Község Önkormányzata 2012. évi Pintérné Kanyó Judit polgármester
     közbeszerzési tervének elfogadása
3.) A Trianoni emlékhely kialakítása Pintérné Kanyó Judit polgármester
4.) Egyebek

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A Közbeszerzési Szabályzat 2012. évi törvényi szabályozásnak megfelelő elfogadása
     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

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



-  2  -

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012.(III.21.) határozata

Varsány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 2012. évi 
törvényi  szabályozásnak  megfelelően  átdolgozott  Közbeszerzési 
Szabályzatot.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: képvislő-testület

2.) Varsány Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfgadása
     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 Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012.(III.21.) határozata

Varsány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 2012. évi 
Közbeszerzési Tervet.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: képvislő-testület

3.) A Trianoni Emlékhely kialakítása
     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné Kanyó Judit: Már többször szóba került, hogy a településen ki kellene alakítani egy 
Trianoni  Emlékhelyet.  Homoródkarácsonyfalva  testvértelepülésen  él  egy  fafaragó,  aki 
felajánlotta,  hogy farag egy emlékoszlopot,  kopjafát.  Az iskola előtt  kialakítandó parkban 
kerülni elhelyezésre az emlékoszlop. Először lebontásra kerül az iskola előtti kerítés, majd ezt 
követően ki lesz alakítva a park. A parkban 3 talapzat lenne kialakítva, a középsőn kerülne 
elhelyezésre  a  kopjafa.  Mindhárom  talapzathoz  ki  lesz  építve  a  járdáról  a  bejárat.  Az 
emlékoszlop  felállítására  a  testvértelepülés  honosított  és  visszahonosított  lakóinak  magyar 
állampolgársági esküjének napján kerülne sor.

Báránkó Pál: Szerinte  jobb lenne,  ha a  Hősök Kertjében  kerülne kialakításra  a  Trianoni 
Emlékhely.

Pintérné Kanyó Judit: Az a hely maradjon a hősök emlékhelye.
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Bárány Barnabás: Szerinte nemcsak kopjafát  kellene állítani,  hanem mást is, mert  az túl 
egyszerű.

Király Tibor: A kopjafa faragásai nagy jelentőséggel bírnak. Amikor a felállítására sor kerül, 
a faragó biztosan elmondja a jelentéseket.

Pintérné Kanyó Judit: A Milleniumi Emlékkő áthelyezésén is gondolkodni kell. Szerencsés 
lenne  azt  is  az  iskola  előtti  parkban  felállítani.  Ott  jobban  szem  előtt  lenne,  jobban 
megismerné a falu.

Bárány Barnabás: Jónak tartja az elképzelést.

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

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012.(III.21.) határozata

Varsány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy az 
iskola előtt kialakítandó parkban kerül elhelyezésre a Trianoni Emlékhely.

Határidő: 2012. május 30.
Felelős. polgármester

4.) E g y e b e k

Pintérné Kanyó Judit: A Start Munkaprogrammal kapcsolatban a következő tájékoztatást 
adja:

- A  Szécsény  felé  vezető  út  mellett  az  árok  rendbetételre  került.  Már  ugyanez  a 
munkálat megindult Nógrádsipek irányába is.

- A Dankó út  kitakarításra  került.  Levélben  meg fogja  keresni  az  ott  lakókat,  hogy 
vigyázzanak a környezetükre, tartsák rendben. A gyerekeket arra kell nevelni, hogy ne 
szemeteljenek.  A  boltok  és  vendéglátó  egységek  környéke  is  nagyon  szemetes. 
Meggyőződése, hogy a tiszta környezet neveli az embereket.

- Az iskola előtti  terület  rendezése során a vízelvezetést  is meg kell  oldani,  mert  az 
épület alá folyik a víz.. A régi épületrész falát és alapját rendbe teszik a közmunkások

- A  mezőgazdasági  munka  kertészeti  része  is  beindult.  Áll  a  fóliasátor,  a 
veteményezésre is sor került. Trágyát Szita Ferenc adott.

- A szoroskák helyzete is nagyon rendezetlen. Mindenképpen szükséges lenne kavics 
elterítése. A temetőhöz vezető gyalogutat is rendbe kell tenni.

- A Dankó úti járda felújítása is szükséges lenne. Az ott lakók azt mondták, hogy ha 
kapnak anyagot, akkor Ők társadalmi munkában megépítik.

Az óvoda felújításának pályázatát április 2-ig kell beadni. Jól halad a pályázat-készítés.

Báránkó Pál: Az  Avar  Színpad  nem tud  próbálni  a  klub  helyiségben,  kell  a  nagyterem 
színpada. Jó lenne, ha a színpad oldalsó és hátsó függönye felkerülne vissza helyére.
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Pintérné Kanyó Judit: A próbákat  nem szívesen engedi a nagyterembe. Nagyon sok pénzbe 
került a felújítás, vigyázni kell a rendre és a falak tisztaságára. Az oldalsó függönyöket nem 
kívánják visszatenni, mert akkor sokkal kisebb lesz a színpad.

Halasi Zoltánné: Az iskolások próbáihoz is szükség van a színpadra.

Rigó Tibor: A varsányi civil szervezeteknek mindenképpen lehetővé kell tenni a művelődési 
ház használatát.

Pintérné Kanyó Judit: Mindenki használhatja a művelődési házat. De arról mindenképpen 
tudni kell, hogy ki és mikor használja, mert a rendet csak úgy lehet megtartani, ha mindenki 
felel érte.

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 Bárány Erzsébet
      polgármester       jegyző
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