Jegyzőkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án
(szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Közösségi 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

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította,
hogy 7 települési képviselőből 7 fő jelen van (100 %), így az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendelet elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./ Díszpolgári cím adományozása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.

Napirendek tárgyalása

1./ Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(III.14.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

2./ Díszpolgári cím adományozása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné Kanyó Judit: A nemzeti ünnep alkalmával kerül sor a díszpolgári cím átadására.
Schukkert Andrásnak javasolja átadni a címet. Úgy gondolja, hogy sok szempontból
megérdemli. Mindenki ismeri a múltját, a több évtizedes tanítói, igazgatói múltját és a
közösségben végzett munkáját.
Az átadásról: Készül egy harangláb, amelyet az Emlékparkban helyeznek el. Kanyó Balázs
készíti. Dr.Percze László és Vladár Zsuzsanna a Varsány Fejlődéséért Közalapítvány
számlájára befizeti adományként a teljes összeget, majd az alapítvány fogja számla ellenében
kifizetni a harangláb árát.16 órakor kezdődik az ünnepség a parkban. Elhangzik egy köszöntő
beszéd, vers, ének, majd a harangláb megáldására kerül sor. Ezt követően a Közösségi Házban
kerül sor az ünnepi műsorra, majd a Díszpolgári Cím átadására. A műsort követően ünnepi
vacsora lesz, kb. 20 fő részvételével.
Javasolja, hogy a Díszpolgári cím mellé 100.000,-Ft jutalmat adjon a Képviselő-testülete.
Rigó Tibor: Schukkert András személyével egyetért, de nagyon magasnak tartja az összeget.
Bárány Barnabás: Ha Díszpolgári Címet adományoz a Képviselő-testület, akkor ettől
kevesebb összeget nem lehet megállapítani.
Királ Tibor: Egyetért a Polgármester Asszony javaslatával. Ezt a címet egy olyan embernek
adományozza a Képviselő-testület, aki évtizedeket dolgozott a településért.
Szita Csaba: Egy díszpolgári címet nem biztos, hogy össze kell keverni az anyagiakkal. A
polgármester látja, hogy milyen összeget lehet adományozni a cím mellé. Nem a pénz az
értéke a címnek.
Bárány Pál: Egyetért a Polgármester Asszony javaslatával, mely szerint Schukkert András
kapja a Díszpolgári címet, melyhez 100.000,-Ft juttatásban részesüljön.
Báránkó Pál: Szerinte sem pénzfüggő az elismerés adományozása, hiszen ez egy megtisztelő
cím. Mindannyian tudják, hogy milyen szűkös a település költségvetése, de azt is tudják, hogy
a 100 ezer Ft egy elhanyagolható összeg. Ha a Polgármester Asszony reálisnak látja a
kifizethetőségét, akkor azt Ő is támogatja
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A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013.(III.13.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben Schukkert
Andrásnak adományozza a Díszpolgári címet, melyhez 100.000,-Ft összeget
folyósítá.
A Díszpolgári cím átadására 2013. március 15-én, a nemzeti ünnep
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
képviselő-testület

3./ E g y e b e k :
Király Tibor: Nőnap alkalmából a lakásán köszöntötte Gazdagné Katikát és Pestukáné
Erzsikét. Mindkét helyen felmerült az idősek helyzete. Az a kérdés merül fel, hogy lesz e a
jövőben is idősgondozás attól függetlenül, hogy a Gondozási Központ átalakításra kerül.
Pintérné Kanyó Judit: Zajlik az intézmény átszervezése. Pálmányné Marikával már
megbeszélte, hogy a falu gondozásra szoruló lakosságát írja össze, mérje fel, hogy milyen
segítségre szorulnak. Ez azért is fontos, mert ha csak kevés lesz a gondozotti létszám, akkor
Marikának más településre is el kell mennie dolgozni. Viszont, ha megfelelő lesz a létszám,
akkor maradhat Varsányban 8 órás alkalmazottként. 2 fő közmunkás egész évre az
intézményben kerül foglalkoztatásra. Bízik benne, hogy az átszervezés miatt nem lesz
fennakadás az idősek ellátásában. Jelenleg 49 fő részesül szociális étkeztetésben és ez a szám
várhatóan tovább fog emelkedni.
A Gyerekház is a Gondozási Központban működne. Sher Éva ugyan azt mondta, hogy a hely
nem felel meg az elvárásoknak. Aggályát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az idősekkel egy
helyen lennének a gyerekek. Ez nem lehet kifogás, hiszen a gyerekek délelőtt tartózkodnak az
épületben, az idősek viszont délután. Már folyósítottak az önkormányzat részére 2 millió Ft
előleget, de addig a számlán marad, amíg nem indul be újra a működtetés.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a
részvételt, és a képviselő-testület ülését 18.50 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

