
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én  

(hétfő) 18 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Közösségi Házban 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Király Tibor, 

RigóTibor és 

   Szita Csaba települési képviselők 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Ludvai Dezső Urat, a 

szécsényi Rendőrkapitányság Kapitányát. 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./ A 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2./ A 2012. évi pénzmaradvány felosztása   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

3./ A 2014. évi költségvetési koncepció megvitatása Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

4./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről Ludvai Dezső rendőrkapitány  

 

5./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről Bátyi Attila elnök 

 

6./ A Játékkuckó Óvoda Szervezeti és Működési  Matuska Rozália intézményvezető 

     Szabályzatának és Házirendjének módosítása 

     

7./ Egyebek 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem 

terjesztettek elő. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a 4. és 5. napirendi pont kerüljön először 

megtárgyalásra. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

 

1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 

     Előterjesztő: Ludvai Dezső Rendőrkapitány 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Ludvai Dezső: Örül neki, hogy egy ilyen szép kis település is tartozik az általa vezetett 

kapitánysághoz. Kis kapitányságot irányít. Ismeretei szerint a körzeti megbízott jó 

kapcsolatban áll a polgárőrséggel, a falu vezetésével és az iskolával. Ő személyesen is meg van 

elégedve Kuris Zoltán tevékenységével. Varsány nem kiemelten fertőzött terület. A tavalyi 

évben 26 bűncselekményben járt el a kapitányság. 

Az iskolával nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki, közös bűnmegelőzési programokat 

szerveznek. 2011. év végétől a körzeti megbízottak nem nyomoznak, de bűnügyi 

tevékenységet folytatnak. Szoros kapcsolatot tartanak a faluban minden olyan emberrel, akinek 

ráhatása lehet a bűncselekmények visszaszorítására. A kapitányság hatáskörébe tartozó 

településeken nem minden hol van körzeti megbízott. Így Varsányban és Nógrádsipeken is csak 

egy KMB-s van. A polgárőrökkel szorosan együtt kell működni a sikeres bűnmegelőzés és 

felderítés terén. A Polgárőr Egyesület Elnökével – Bátyi Attilával – napi szintű a kapcsolatuk. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Megköszöni a tájékoztatót. Megerősíti, hogy a körzeti megbízottal jó 

a kapcsolat. Még jobb lenne, ha sűrűbben jönnének a rendőrök a településre. Vannak 

időszakok, amikor nagyon jü lenne a rendőri jelenlét: tanítás vége, hétvége,  rendezvények. Jön 

a jó idő, egyre többen korzóznak a faluban még az esti órákban  is. Kapitány Úr is elmondta, 

hogy jó a kapcsolatuk a polgárőrökkel. Ez a kapcsolat még hatékonyabb lehetne, ha erősebb 

polgárőrséget tudnának szervezni. A Polgárőr Egyesületbe több fiatalt kellene bevonni. 

Évekkel ezelőtt működött a településőrség. Központilag támogatták a foglalkoztatásukat. 

Jelezni kellene a Kormány felé, hogy erre nagy szükség lenne most is, akár a nap 24 órájában. 

A Munkaügyi Központ támogatja jelenleg is, de csak 70 %-os mértékben.. 

 

Ludvai Dezső: Biztos benne, hogy valóban jó lenne a településőrök visszaállítása. Kellene 

olyan kapcsolatokat keresni, akik felvállalnák a szükséges önrészt. Nógrádszakál például az 

Ipoly Erdő Zrt-vel vette fel a kapcsolatot és sikeres az együttműködés. A gazdálkodókat is be 

lehetne vonni. .Az elképzelést támogatja és le is fogja írni, de nincs ráhatása a kérdés 

kezelésére.  

 

Matuska Rozália: Tavaly volt az oviban rendőrségi bemutató, a gyerekek nagyon élvezték. 

Azóta a rendőrök többször meglátogatják az intézményt. Jó, ha a gyerek már kis korában 

találkozik a rendőrökkel. Megköszöni, hogy a rendőrség partnerséget vállalt az egyik 

pályázatukhoz.  
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Ludvai Dezső: Amiben tudnak segíteni, azt megteszik. Ők is csak szinte pályázatok útján 

tudnak fejleszteni. Szécsénybe fognak telepíteni egy tűzoltó őrsöt.  

 

Báránkó Pál: A KMB irodán ki kellene függeszteni a fogadóórák idejét. 

 

Ludvai Dezső: Annak az épületnek nagyon rossz az állaga. Egyeztetést folytattak a 

Polgármester Asszonnyal, melynek alapján az iroda bekerült a Közös Önkormányzati 

Hivatalba.  

 

Báránkó Pál: Különösen nyári időszakban nagy gondot jelent a motorozás. El kellene érni, 

hogy legalább a belterületen rendesen közlekedjenek. Vannak, akik trélerrel kiviszik a 

motorokat a feluból. Jó lenne, ha mindenki követné ezt a magatartást.  

 

Ludvai Dezső: Valóban sok problémát okoznak a motorosok, ugyanis természetvédelmi 

területeken is motoroznak. Ha kapnak segítséget a településtől, akkor tudnak segíteni. Jó 

lenne, ha tudnának neveket, rendszámokat közölni. Nem a megbüntetésük a fő szempont, 

hanem a biztonság.  

 

Halasi Zoltánné: Az iskola és a rendőrség között szoros a kapcsolat. Akadnak az iskolában 

olyan események sajnos, amelyek miatt ki kell hívni a rendőrséget. A körzeti megbízottak 

rendszeresen felkeresik az iskolát. Többször tájékoztatták már a rendőrséget droggal 

kapcsolatban is. Kérdezi, hogy vannak e már eredmények ezen a téren. 

 

Ludvai Dezső: Gyűjtik az adatokat, melyeket szigorúan bizalmasan kell kezelni. Érkeztek már 

jelzések uzsora és kiskorú veszélyeztetése tekintetében is. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Megköszöni a rendőrség munkáját. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:: 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2013.(IV.29.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a település 

közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatást. A rendőrség munkáját, ebből 

kifolyólag a település közbiztonsági helyzetét jónak értékeli. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

     Előterjesztő: Bátyi Attila, az Egyesület Elnöke 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Bátyi Attila: Az Egyesületnek nagyon jó a kapcsolata a rendőrséggel. A Kapitány Úrral is 

szoros a kapcsolat. Havonta megbeszélést tartanak az egyesületek vezetői és a rendőrség. A 

rendőrség minden információt megoszt velük, melyek nem bizalmasak. A körzeti megbízottal 

napi szintű a kapcsolatuk. Közös szolgálatot is látnak el. Minden polgárőrnek munkahelye  

van, csak egy közöttük a nyugdíjas.  A tulajdonukat képező robogó is nála van elhelyezve, 

mert Ő bármikor elérhető és a karbantartást is el tudja végezni.  A robogót pályázat útján 

nyerték. A múlt héten felkeresték Őket Szügyből, a LEADER csoport munkaszervezetétől, 

ellenőrzés céljából. Mindent rendben találtak. Jogszabály változás miatt minden polgárőrnek új 

igazolványt kell készíttetnie. Ez elég nehezen megy, mivel csak az Okmányirodában lehet 

elkészíttetni. Az előzőekben említett pályázatból vásároltak egyenruhákat. Most úgy döntöttek, 

hogy új, egységes ruházatot kell beszerezni.  Egyenlőre úgy tűnik, hogy erre adnak központi 

támogatást. 

 

Ludvai Dezső: Megköszöni a polgárőrség munkáját. A közbiztonság szempontjából fontos, 

hogy jól tudnak együtt dolgozni. Amennyiben szükséges, akkor a polgárőrök oktatásában 

tudnak segíteni.  Megköszöni az együttműködést mind a Polgárőr Egyesületnek, mind a falu 

vezetésének.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Kéri, hogy a közbiztonság érdekében még szorosabban működjön 

együtt a rendőrség és a polgárőrség.  

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013.(IV.29.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgárőr 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást. A Polgárőr Egyesület 

tevékenységét jónak értékeli. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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3./ A 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2013.(IV.30.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

4./ A 2012. évi pénzmaradvány felosztása 

     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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2013.(IV.29.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

pénzmaradvány összegét 18.595 eFt összegben elfogadja. Mivel a 

pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, nem felosztható. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

5./A 2014. évi költségvetési koncepció megvitatása 

    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 határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2013.(IV.29.) számú határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.)  A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 

prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 

tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 

megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező 

önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

2.)  Felül kell vizsgálni az előző években tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal 

érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell. További 

felhalmozási előirányzatot a képviselő-testület csak akkor tervezhet, ha a 

kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül 

veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a fejlesztés 

pályázat útján valósulhat meg. 

3.)  Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 

gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások 

jogszabályi előírásoknak megfelel tervezésére és a költségvetések szakmai és 

pénzügyi felülvizsgálatára. 

4.)  Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások 

és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl 

az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a 

takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek 

vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 

5.)  A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson 

alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 

6.)  A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, 

melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt 

jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt 

vesznek. 

7.)  A szociális kiadások előirányzatát a 2013. évi szinthez mérten kell megtervezni, 

figyelembe véve a jogszabályi változásokat és a lakosság szociális helyzetének 

változását. 

8.)  Az adó- és a a vevői kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 

szigorú behajtási tevékenységet. 
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9.)  A költségvetésben tartalékot kell képezni a pályázatok önerejére és a tervezett 

fejlesztések, karbantartások fedezetére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

6./ A Játékkuckó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint  

      Házirendjének módosítása 

      Előterjeszt: Matuska Rozália óvodavezető 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2013.(IV.29.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Játékkuckó Óvoda Szervezeti 

és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítását elfogadja. 

Mindekét okirat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  óvodavezető 

 

 

 

7./  E g y e b e k 

 

a.) A Szécsényi Egészségügyi Cetrum működtetése 

 

Pintérné Kanyó Judit: Társulási ülésen felmerült, hogy az egészségügyi centrum 

működtetését vegyék át a térség önkormányzatai. Szécsény város szeretné is, ha az 

önkormányzatok működtetésébe kerülne, de a települési polgármesterek úgy nyilatkoztak, 

hogy a kis települések nem hozhatnak ilyen döntést, mivel nem rendelkeznek olyan 

pénzeszközzel, amely ezt lehetővé  tenné. Nem ismerik pontosan az egészségügyi centrum 

működését, pénzügyi helyzetét, ugyanis az intézmény vezetője az utóbbi időben nem nyújtott 

tájékoztatást ezekről a dolgokról. Ő nem támogatja, hogy Varsány Község Önkormányzata 

bekapcsolódjon az egészségügyi centrum működtetésébe. 

 

Rigó Tibor: Ő sem támogatja a működtetésbe történő bekapcsolódást. 
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Báránkó Pál: Egyetért a Polgármester Asszonnyal. Anyagi lehetőségek hiányában nem szabad 

bekapcsolódni egy ilyen nagy intézmény működtetésébe. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 7 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2013.(IV.29.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja a Szécsényi 

Egészségügyi Centrumot működtetni, illetve a működtetéséhez hozzájárulni. 

A Polgármester Asszony a döntésről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 

 

Határidő: a Társulási Tanács soron következő ülése 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: A START munkaprogram a terveknek megfelelően zajlik. 

Amennyiben nem nyert a volt pártház felújítására benyújtott pályázat, akkor lehet, hogy 

júniustól nem tud néhány szakembernek munkát adni.  

 

Matuska Rozália: Az óvoda lapos tetős részének szigetelése megtörtént. Rövidesen be fog 

fejeződni a festés. A laminált padlóval történő burkolás, a bejárati ajtó és 2 ablak cseréje is 

megtörtént. Folyik az udvar rendezése, melyet a közmunkások végeznek.  Jogszabályi előírás, 

hogy az udvari játékokat kt évente felül kell vizsgálni. Ez nagyon költséges lesz. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az önkormányzat mindent meg tesz azért, hogy minden megfeleljen 

az elírásoknak. Az óvoda épülete és környezete teljes mértékben le van robbanva. A jelenleg 

elvégzett munkálatok ugyan eredményeznek javulást, de meg sem közelíti a felújítás a 

szükséges mértéket. Folyamatos egyeztetések történnek annak érdekében, hogy minden 

pályázati lehetőséget meg tudjon ragadni az önkormányzat. Megköszöni az intézményvezető és 

minden dolgozó együttműködését. 

 

 

Rigó Tibor: Értelmetlennek tartja a Közös Önkormányzati Hivatal udvarában zajló 

munkálatokat. Felesleges pénzkidobás és a parkolási helyzet is kaotikus lesz, ha az udvarban 

nem lehet parkolni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A legutóbbi testületi ülésen beszéltek erről az elképzelésről. Nem 

gondolja, hogy ha valami szépül, az felesleges pénzkidobás. A parkolási helyzet sem kaotikus, 

mert a templom mellett kiépített parkolóban tudnak parkolni a járművek. Az épület mögött is 

fog kialakításra kerülni egy parkoló, ahol a dolgozók tudnak parkolni. 
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Rigó Tibor:  Több önkormányzati tulajdonban álló út állapota igen rossz. Ezekre 

mindenképpen kell pénzt fordítani. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ismeri a helyzetet, tudja melyek azok az utak, amelyek felújításra 

szorulnak. Az önkormányzat 2013. évben 1,3 millió Ft-t kap az utak karbantartására.  Ez az 

összeg talán két utca rendbetételére lesz elegendő. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a 

részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.50 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester               jegyző 


