Jegyzőkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 7-én (hétfő)
16.30 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,
Rigó Tibor és
Szita Csaba települési képviselők

Meghívottak: Matuska Rozálisa, Halasi Zoltánné, Nagyné Mákos Izolda, Szép Vencelné
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.
Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:
Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1.) A 2013. évi ülésterv elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2.) A 2013.évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3.) Intézmény létrehozása, a Konyha alapító okiratának
elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4.) Az óvoda alapító okiratának módosítása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

5.) Általános tájékoztató a Könyvtár tevékenységéről

Szép Vencelné könyvtáros

6.) Megállapodás a SZILEN Egészségügyi Bt-vel
az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan

Pintérné Kanyó Judit polgármester

7.) A Ságvári, Mező I. és Bajcsy-Zs. utcák nevének
megváltoztatása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

8.) Együttműködési megállapodás a Varsány Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal

Pintérné Kanyó Judit polgármester

9.) Egyebek
Báránkó Pál: Javasolja napirendi pontról levenni a 3, 4 és 6. napirendi pontokat, mivel nem
lettek meghívva az érintettek. A megalapozott döntés meghozatalához szükségesnek tartja
kikérni az érintettek véleményét.
Pintérné Kanyó Judit: Arról kell dönteni, hogy a konyha leválasztásra kerüljön az óvodáról.
Már többször beszéltek erről a kérdésről. Azt gondolja, hogy minden intézménynek
biztosítani kell az önállóságot. Csak akkor lehet számonkérni az elvégzett munkát, ha
rendelkeznek megfelelő önállósággal. Véleménye szerint az óvoda vezetőjének az a feladata,
hogy a nevelési munkát irányítsa, a szakmai feladatokkal foglalkozzon, ne pedig a konyha
működését irányítsa. Nem tartja helyesnek, hogy egy települési képviselő az előtt tájékoztassa
az érintetteket, mielőtt meghozná a döntést a Képviselő-testület.
Rigó Tibor: A képviselő úgy tájékozódik ahogyan akar, és a tájékozódás kötelessége is.
Pitérné Kanyó Judit: Amikor 2011-ben arról döntött a képviselő-testület, hogy az
intézményeket szétválasztja, az arról szólt, hogy minden intézménynek legyen saját hatásköre,
önállósága, miden intézmény legyen számonkérhető.
Rigó Tibor: 1976-tól így működik az intézmény, nem gondolja, hogy ezen változtatni
kellene.
Pintérné Kanyó Judit: Határozottan jobbító szándék van a tervezet mögött.
Matuska Rozália: Őt csütörtökön tájékoztatta a Polgármester Asszony erről az elképzelésről.
A pénteki nap folyamán minden érintettel elbeszélgetett, és az elhangzottak alapján úgy ítélte
meg, hogy senki részére nem okoz gondot, ha az a döntés születik, hogy szétválasztják a két
intézményt.
Király Tibor: Erről a témáról már többször szóvolt a testület tagjai között, ezért már lehetett
gondolkodni a kérdésen.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a témáról a napirendi pont tárgyalása során
beszéljenek, most a napirendi javaslatot kell elfogadni.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ A 2013. évi ülésterv elfogadása
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
1/2013.(I.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi
üléstervét.
Az ülésterv szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
polgármester

2.) A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
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
1/2013.(I.8.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

3.) Intézmény létrehozása, a Konyha alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Ha önállóan működik a konyha, akkor a helyi termékek felvásárlása
is egyszerűbben megoldható. Sokkal számon kérhetőbb lesz az intézmény, amennyiben
közvetlenül a polgármester lesz a munkáltatója a konyha vezetőjének. Az egyik
legnyomósabb indoka az intézmény leválasztásának az, hogy az óvoda vezetője a nevelési
feladatokkal, annak szakmai irányításával foglalkozzon, ne pedig azzal, hogy a konyha
hogyan működik.
Király Tibor: Tudatosítani kell mindenkiben, hogy a jövőben a jelenlegitől hatékonyabb
működést vár el az önkormányzat a konyhától.
Báránkó Pál: Ő nem az ellen van, hogy a konyha önálló intézmény legyen. Az a problémája,
hogy az érintettek nem kerültek meghívásra a testület ülésére.
Rigó Tibor: Mivel egy épületben működik az óvoda és a konyha, minden fogyasztásmérőből
csak egy van, hogyan működik majd a költségmegosztás.

Bárány Barnabás: Mivel mindkét intézmény rezsiköltsége az önkormányzatot terheli, így
nem látja szükségét annak, hogy almérőket szereljenek fel. Teljesen mindegy, hogy melyik
rész, mennyit fogyaszt.
Király Tibor: A pályázati lehetőségeket is szélesíti, ha kétfelé választjuk az intézményt.
Halasi Zoltánné: Amennyiben szétválasztásra került az intézmény, a konyhai dolgozók nem
lehetnek közalkalmazottak, az Mt. hatálya alá kerülnek.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013.(I.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete szétválasztja az óvodát
és a konyhát, a jövőben két önálló intézményként fognak működni.
Elfogadja a Konyha alapító okiratát, melynek szószerinti szövege a
jegyzőkönyv, illetve a határozat melléklete.
A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős.

2013. február 28.
polgármester
jegyző

4.) Az óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Az előző napirendnél hozott döntés következtében szükséges
módosítani a Játékkuckó Óvoda alapító okiratát.
A Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(I.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Játékkuckó
Óvoda Alapító Okiratát. A módosítás teljes szövege a jegyzőkönyv, illetve a
határozat melléklete.
A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős.

2013. február 28.l
polgármester
jegyző

5.) Általános tájékoztató a Könyvtár tevkenységéről
Előterjesztő: Szép Vencelné könyvtáros
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A napirend tárgyalásának kezdetére megérkezett Szita Csaba települési képviselő.
Pintérné Kanyó Judit: Kéri minden képviselő véleményét a könyvtárral kapcsolatban. Még
nem ismerjük az idei költségvetést, de az már látható, hogy szűkös lesz az állami támogatás,
így a könyvtár működtetését is át kellene gondolni. Már az elmúlt év őszén foglalkozott a
kérdéssel. Szerette volna, ha a könyvtár be kerül az iskolába és a könyvtáros is oda kerül
állományba. Sajnos ez nem sikerült, mivel nincs megfelelő végzettsége és képzettsége.
Amikor minden intézményben feladatköröket kell összevonni, akkor a könyvtár esetében is
kell keresni a megoldást. Az igaz, hogy már most is ellátja a Falumúzeum felügyeletét,
irányítja a Muskátli Hagyományőrző Együttest; de ezeknek a feladatoknak az ellátásába be
lehetne vonni a civil szervezeteket, mint foglalkoztatókat.
Király Tibor: A falu lakosság-számát tekintve kb. 9 % veszi igénybe a könyvtár
szolgáltatásait. Nagyon át kell gondolni a könyvtár jövőjét a lehetőségek függvényében. Az
idei költségvetés és az elvégzendő feladatok nagyságrendje fogja eldönteni, hogy a könyvtárat
hogyan tudja tovább működtetni az önkormányzat. Azt mindenképpen szemelőtt kell tartani,
hogy a könyv nagy érték, nem szabad hagyni, hogy az állaguk romoljon.
Szép Vencelné: 2013-tól a könyvtárat nyilvános könyvtárként kell működtetnie az
önkormányzatnak. Ez jogszabályi előírás.
Halasi Zoltánné: Az iskola jelenlegi fenntartója nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy nyilvános
könyvtár működjön az iskolában. Egyébként sem lenne megoldható, ugyanis a nyilvános
könyvtárnak egy teremben kell működnie. A könyvállomány elhelyezésére mindenképpen
kell keresni megoldást.
Pintérné Kanyó Judit: A könyvállomány egy részét letétbe lehetne helyezni. Valóban kell
nyilvános könyvtárat működtetni, de az nincs leírva, hogy milyen feltételekkel kell
alkalmaznia könyvtárost. Mindenképpen kell csoportosítani a feladatokat.
Rigó Tibor: 20 év alatt több 10 millió Ft lett arra költve, hogy a könyvtárat költöztette az
önkormányzat. Nem gondolja, hogy el kellene mozdítani a jelenlegi helyéről.
Szita Csaba: Már évek óta látható, hogy a könyvtárat is utoléri a gazdasági kényszer. A
könyvtár egy olyan szükséges dolog, ami nem hoz effektíve hasznot. Pénz nélkül nem lehet
egy intézményt működtetni, még ha néhány embernek nélkülözhetetlen is. A könyvtáros
jövőbeni foglalkoztatására kell keresni a megoldást. Át kell szervezni a munkakörét.
Bárány Pál: Átszervezéssel több feladatot kell bízni a jelenlegi könyvtárosra.
Bárány Barnabás: A könyvtár nyitva tartása, illetve a kölcsönzési idő nem teszi ki a 40 órás
munkahetet. Kell keresni a megoldást arra, hogy bővüljön a feladatköre. Most, hogy a
Polgármesteri Hivatalban csökkenteni kellett a létszámot, ott is lehetne a részére feladatot
találni. Az Ő képzettségének és végzettségének megfelelő munkát kell keresni a részére.

Báránkó Pál: Nem régen volt a könyvtárban. Neki és a családjának is jó véleménye van a
könyvtárról. A könyvállomány állaga mellett az épület állagát is mindenképpen meg kell
őrizni. A könyvtárnak olyan helyet kell biztosítani, ahol egy helyiségben található meg
minden kötet. A gyerekek internet használatát lehetne úgy is befolyásolni, hogy egyes
számítógépes oldalakat le lehetne tiltani. A könyvtáros szabad kapacitását mindenképpen ki
kell használni.
Rigó Tibor: A könyvtár épületének karbantartását el kell végezni, a könyvállományt egyben
kell tartani, a könyvtáros feladatkörét bővíteni kell.
Pintérné Kanyó Judit: Köszöni a tájékoztatást, köszöni a véleményeket. Nem szétszedni
akarja a könyvtárat, hanem letéti állományokat szeretne létrehozni az intézményekben. Nagy
problémának látja, hogy könyvtáros nem képezte magát, nem szerzett diplomát.
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(I.7.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Könyvtár tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

6.) Megállapodás a SZILEN Egészségügyi Bt-vel az egészségügyi alapellátásra
vonatkozóan
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
5/2013.(I.7.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SZILEN
Egészségügyi Bt-vel az egészségügyi alapellátásra vonatkozó
megállapodást.
A megállapodás szószerinti szövege a jegyzőkönyv és a határozat
melléklete.
A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
jegyző

7.) A Ságvári, Mező Imre és Bajcsy-Zs. utcák nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(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:

- 7 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:
Felelős:

azonnal és folyamatos
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:
Felelős:

azonnal és 2012. február 15.
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.

- 8 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
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

