Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 7-én (hétfő),
18.00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

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

Báránkó Pál és Bárány Barnabás települési képviselők bejelentették távolmaradásukat.
Pintérné Kanyó Judit: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
települési képviselőből 6 fő jelen van (86 %), a testületi ülés határozatképes, így azt
megnyitja.
Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:
Napirend:

Előterjesztő:

1.) Hitelfelvétel

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2.) Rulírozó hitel lejárat előtti ismételt megnyitása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3.) Egyebek
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.
Napirendek tárgyalása
1.) Hitelfelvétel
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: Befejezéséhez közeledik a templomkerti beruházás. Amennyiben
május 31-ig benyújtja az önkormányzat az elszámolást az MVH-hoz, akkor jó esély van arra,
hogy három hónapon belül megtörténik a kifizetés. A számlavezető pénzintézetnél
érdeklődött a hitelfelvétel ügyében. A Takarékszövetkezet csak azt az összeget hitelezi meg,
melyre az MVH támogatás szól. A fennmaradó ÁFA összeget az egyház és az önkormányzat
fizeti meg közösen, a beruházás arányában (templomkert és parkoló).
A parkoló megépítését a tervektől eltérően kell megoldani: a járda a kerítés tövébe kerül,
szélesebben mint most, majd szintén szélesebben a parkoló rész;a kerítés is felújításra kerül; a
kapu kovácsolt vasból fog készülni; elkészülnek a virágládák. Szerdán ezeket a műszaki
ellenőrrel át fogja beszélni.
Király Tibor: Mindent úgy kell megcsinálni, ahogyan a terveken szerepel. Ellenkező esetben
az elmaradt munkálatok díja levonásra kerül a támogatási összegből.

- 2 A Képviselő-testület megvitatta a hitelfelvétel kérdését és 6 egybehangzó szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012.(V.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17.961.480,-Ft hitel
felvétele mellett döntött, mely összeg megegyezik az MVH által megítélt
támogatás összegével.
A hitel felvételére a számlavezető pénzintézetnél, a Szécsény és Környéke
Takarékszövetkezetnél kerül sor.
A polgármester és a jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket, írja alá a
hitelszerződést.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős:
polgármester
jegyző
2.) Rulírozó hitel lejárat előtti ismételt megnyitása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: A Start Munka Program keretében betervezésre került a garázs
felújítása. Ésszerűbb lenne, ha a műhely és a nyitott garázs meghosszabbításra kerülne, mert
akkor a garázs három részes lenne és mindhárom járműnek lenne helye. A jelenlegi garázs
pedig szerszám tároló lenne. Az eredeti költségvetést ez 740 ezer Ft-tal megemeli.
Amennyiben a rendelkezésre álló rulírozó hitelt újra megnyitná az önkormányzat, és 4 millió
Ft-ot felszabadítana, akkor a templomkerti beruházás önkormányzatra eső ÁFA részét is ki
lehetne fizetni, és az előbb felvázolt tervet is ki lehetni vitelezni.
Király Tibor: A foglalkoztatást segíti ez a közmunka program. A foglalkoztatáshoz kell
feltételeket biztosítani. Értékteremtést hajt végre az önkormányzat, ha a tervek kivitelezésre
kerülnek. Javasolja a 4 millió Ft felszabadítását.
Pintérné Kanyó Judit: A héten befejeződik a park előtti járda kivitelezése, a jövő héten
pedig hozzáfognának a garázs kialakításához. Mindig csak olyan összeget vesznek fel, amire
szükség van a munkálatokhoz.
Rigó Tibor: Most már van kertész alkalmazottja az önkormányzatnak. Véleménye szerint
létre kellene hozni egy faiskolát. Sok pénzt meg lehetne spórolni, ha nem kellene drágán
vásárolni a növényeket.
Pintérné Kanyó Judit: Ha lesz folytatása a Start Munka Programnak, akkor fognak
foglalkozni a faiskola kialakításával.
A Képviselő-testület megvitatta az elterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

- 3 Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012.(V.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
rendelkezésre álló rulírozó hitelkeret terhére 4 millió Ft erejéig történhet
kiadás.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester

3.) E g y e b e k
Pintérné Kanyó Judit: Megérkezett a támogatást megállapító határozat a Közösségi Ház
felújítására vonatkozóan. Szomorúan konstatálta, hogy nem támogatják a szoknyatető
kialakítását. Ezekhez a munkálatokhoz is hozzá kell kezdeni, de csak akkor, ha már a
templomkertes elszámolás lezajlik.
Szita Csaba: Amikor egy pályázat támogatást nyer, akkor mindent el kell követni annak
érdekében, hogy kivitelezésre kerüljön. Ezek mindenképpen a falu fejlődését szolgálják,
gyarapszanak az értékek.
Bárány Pál: Ő is azon a véleményen van, hogy a felújítási munkálatokat el kell végezni. De
csak akkor fogjanak hozzá, ha már a templomkertes elszámoláson túl lesznek. Nagyon sok
lenne a hitel, ha előbb elindításra kerülne a felújítás.
Pintérné Kanyó Judit:
- A Homoródkarácsonyfalviak honosítási és visszahonosítási kérelmeinek elbírálása
megtörtént. Mindenki kérésének helyt adtak és elkészültek az okmányok.
- Az óvoda felújítására benyújtott pályázat hiánypótlása megérkezett. Tudjuk teljesíteni a
pótolandókat.
- Berki Judittal folytatott egy megbeszélést, ahol a romatelepek felszámolására kiírt
pályázatról tárgyaltak. Sok mindent támogat a pályázat, ezért szükségesnek tartja, hogy az
intézményvezetők és szakemberek bevonásával részletesen átnézzék.
- A Szent István út megépítésére kiírt pályázat elbírálásáról még nincs ismerete.
Mivel több vélemény, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit
polgármester a testületi ülést 19.20 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

