
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:    Varsány Község Önkormányzat   Képviselő-testületének 2013. február 11-én 

(hétfő) 17.00 órakor megtartott  munkaterv szerinti   ülésén, a Közösségi Házban. 

 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Rigó Tibor és 

Szita Csaba  települési képviselők 

 

Király 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. 

 

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására: 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:        Előterjesztő: 

 

1.) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2.) A 2013. évi költségvetés elfogadása   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

3.) A Gondozási Központ 2013. évi programja  Nagyné Mákos Izolda int.vez. 

 

4.) A szociális ellátások után fizetendő térítési díjakról  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     és az intézményi térítési étkeztetés nyersanyagnormáról 

     szóló rendelet módosítsa 

 

5.) Egységes irattári terv elfogadása    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

6.) Egyebek 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ A 2012. évi költségvetésről 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 

2/2013.(II.11.) rendelete 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását. 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

2.) A 2013. évi költségvetés elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Már előzetesen átnézte a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés-

tervezetet. Előzetes instrukció alapján nem lehet mínuszos költségvetést tervezni. Nem lesz 

egyszerű végrehajtani a tervezetet, ugyanis csak a bérek és a rezsi költségek vannak tervezve. 

Így nem lehet egy költségvetési évnek nekifutni. 

 

Rigó Tibor: Kérdezi, hogy a köztisztviselők bére hogyan alakul? 

 

Bárány Barnabás: Őt az érdekli, hogy a cafeteria juttatás hogyan alakul? 

 

Bárány Erzsébet: Nem lehet felhozni a béreket úgy, hogy a Közös Önkormányzati 

Hivatalban egységesen legyen megállapítva. Mindenkinél személyi bért kíván megállapítani, 

kivéve az új dolgozónál, mert ott még nem tudja az előző évet értékelni, ami alapja lehetne a 

személyi bérnek. A cafeteria juttatás a költségvetési törvényben meghatározottak szerint van 

tervezve. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A járás minden önkormányzatánál  mínuszosan van tervezve a 

költségvetés. A polgármesterekkel megbeszélték, hogy megfogalmaznak egy petíciót, melyet 

benyújtanak az illetékes minisztériumba. Úgy gondolják, hogy az önkormányzatok teljesen 

ellehetetlenülnek, ha nullszaldós költségvetést kell tervezni. A költségvetési törvényben 

megállapított feladatalapú támogatás nem fedezi a feladatok ellátását. 
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A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013.(II.11.) határozata 

 

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és nem fogadta el a 2013. 

évi költségvetést.   

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy március közepéig terjessze be az 

újabb tervezetet. 

 

Határidő: 2013. március 15. 

Felelős. polgármester 

  jegyző 

 

 

3.) A Gondozási Központ 2013. évi programja 

     Előterjesztő: Nagyné Mákos Izolda intézményvezető 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Nagyné Mákos Izolda: Már bejelentette a Polgármester Asszonynak, hogy március 1-jétől a 

szécsényi Járási Hivatal Gyámhivatalánál helyezkedik el. A most beterjesztett programot már 

az utódja fogja végrehajtani. 

 

Rigó Tibor: Köszöni az együttműködést és az eddig végzett munkát. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ő is megköszöni az eddig végzett munkát. A továbbiakhoz jó 

egészséget, sok sikert kíván. 

 

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013.(II.11.) határozata 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Gondozási Központ 2013. évi munkatervét. 

A munkaterv szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős. intézményvezető 

 

 

4.) A szociális ellátások után fizetendő térítési díjakról és az intézményei étkeztetés    

     nyersanyagnormáiról szóló rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Bárány Barnabás: Amit a START Munkaprogramban megtermelnek, hogyan kerül 

elszámolásra? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Amit megtermelnek, mindent bevonnak a közétkeztetésbe. 

 

Báránkó Pál: A helyi termelőktől lehet e vásárolni termékeket az étkeztetéshez? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Már jelenleg is történik helyi termelőktől vásárlás. Több termékre is 

érdeklődtek már, de néhány termék drágább, mintha mástól vennék meg. Persze ez nem lehet 

szempont a döntésnél, ugyanis a helyi termelőktől jó minőségű termékeket lehet vásárolni. 

 

Báránkó Pál: Az élelmezésvezető írja ki nyilvánosan, hogy mely terméket, milyen áron tudja 

felvásárolni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Folyamatosan keresni kell a vállalkozókat, keresni kell a 

lehetőségeket, hogy a helyi termelők ellássák a szükségleteket. 

 

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013.(II.12.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

5.) Egységes Irattári Terv 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 

11/2013.(II.11.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

Egységes Irattári Tervet, mely szószerinti szövegben a jegyzőkönyv 

melléklete. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

   jegyző 
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6.) E g y e b e k 

 

a.) START Munkaprogram 

 

Pintérné Kanyó Judit: 2012. novemberétől tervezzük az idei programot, 58 fővel. Az 

előzetes tárgyalások során elfogadták az egész programot. Februárra volt tervezve az indulás. 

A legutóbbi egyeztetések során kiderült, hogy a tervezett négy program-lábból lehúztak 

kettőt: közút és belvíz program. Erre a két programra 37 fő lett tervezve. Ezekre a feladatokra 

5 hónapos foglalkoztatást terveznek. Ígérik a 100 %-os támogatást. A bér 20 %-a tervezhető a 

dologi költségekre. Ezek függvényében teljesen át kell dolgoznia 2013. évi programot. 

Minden más közfoglalkoztatási formához 70 %-os támogatást ad az állam. Ennek akkora 

anyagi vonzata van, hogy nem valószínűsítheti a programokon való indulás. Március 1. 

napjától indul a mezőgazdasági és a téli értékteremtő közfoglalkoztatás. 

 

Bárány Barnabás: A gyümölcsös telepítése megmarad-e a START Munkaprogramban. Ha 

igen, akkor a képzést is be kell vállalni, hogy hozzáértő emberek dolgozzanak a 

mezőgazdasági programban. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A gyümölcsös telepítés megmarad a mezőgazdasági programban. A 

képzés mindenképpen szükséges, és el is fog indulni. Már vannak települése, ahol be is indult. 

 

b.) Terembérleti díjak 

 

Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy minden igénylőtől kérje meg az önkormányzat a 

terembérleti díjat. Nagyon magasak a rezsiköltségek, amihez hozzá kell járulnia mindenkinek. 

 

Báránkó Pál: A Borbarátok Egyesületének nincs bevétele. A varsányi művelődési ház a 

lakosoknak épület. Nem javasolja, hogy a civil szervezetektől bérleti díjat kérjen az 

önkormányzat. Nem lehet ilyen alapokra helyezni a bevételek alakítását. 

 

Pintérné Kanyó Judit:  A KIK-kel is megállapodás megkötésére került sor, melyben 

rögzítésre került, hogy amennyiben az iskola részére szükséges igénybe venni a Közösségi 

Házat, azért megfizetik a terembérleti díjat. Viszont ha az önkormányzatnak van szükséges az 

iskola helyiségeire, azért szintén fizetnie kell az önkormányzatnak.  

 

Rigó Tibor: Nem tartja helyesnek, hogy a falusi ünnepségek lebonyolítására készülő iskola a 

próbák tartásáért terembérleti díjat fizessenek. Ezzel a település érdekeit szolgálják. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Azokért az alkalmakért, amikor a falusi rendezvényekre készülnek az 

iskolások nem kell fizetni. Viszont amennyiben saját rendezvényük van, azért fizetni kell a 

terembérleti díjat. Mindenképpen a bevételek növelésére kell törekedni. Az természetes, hogy 

a település életében különösen nagy szerepet játszó egyesület a próbákért ne fizessen bérleti 

díjat; de az egyéb rendezvényekért nekik is fizetni kell. 

 

Báránkó Pál: Ha egy civil szervezet életében olyan költségek merülnek fel, amelyek 

korábban nem voltak, akkor lehet, hogy kivonulnak a faluból. A Borbarátok Egyesületének 

tervei között is szerepel, hogy a település minden rendezvényén részt vesznek., de még Ők 

csak rövid ideje alakultak meg. Nem lehet pénzzel mérni az egyesületek tevékenységét. 
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Bárány Erzsébet: A Polgármester Asszony által tett javaslat a helyiségek bérletéről szóló 

rendelet módosítását érinti. Arra vonatkozóan kell most dönteni, hogy a helyi rendelet 

módosításra kerüljön. 

 

A Képviselő-testület megvitatta a javaslatot és 3 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013.(II.11.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 

helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításának előkészítését. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  polgármester 

 

 

c.) Székely-zászló kitűzése 

 

Rigó Tibor: Javasolja, hogy Varsány Község Önkormányzata is csatlakozzon ahhoz a 

kezdeményezéshez, hogy kitűzésre kerüljön a Székely-zászló. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013.(II.11.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 

Székely-zászló kitűzésnek kezdeményezéséhez.  

A Székely-zászló kerüljön kitűzésre a Közös Önkormányzati Hivatal 

épületén. 

 

Határidő: 2013. február 28.  

Felelős:  polgármester 

 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a 

képviselő-testület ülését 19.10 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester              jegyző 


