Jegyzőkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-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 és
RigóTibor települési képviselők

Király Tibor és Szita Csaba képviselők bejelentették távolmaradásukat.
Meghívottak: Halasi Zoltánné, Matuska Rozália intézményvezetők
Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket.. A jelenléti ív alapján megállapította,
hogy 7 települési képviselőből 5 fő jelen van (71 %), így az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XII.20.)
rendelet módosítása.

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./Beszámoló a Játékkuckó Óvoda tevékenységéről

Matuska Rozália intézményvezető

3./ Tájékoztató a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2012-2013. tanévben végzett tevékenységéről

Halasi Zoltánné intézményvezető

4./A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzat elfogadása

Bárány Erzsébet jegyző

5./A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás pályázata

Pintérné Kanyó Judit polgármester

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

1./ A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XII.20.) rendeletmódosítása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Bárány Barnabás: Nagyon magasnak tartja az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetendő 5.000,-Ft naponkénti összeget.
Bárány Erzsébet: A jogszabály teszi lehetővé ennek az összegnek a meghatározását. Itt nem a
vásározókra kell gondolni. A környezetünkben minden önkormányzat ezt az összeget határozta
meg.
A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(VI.25.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

2./ Beszámoló a Játékkuckó Óvoda tevékenységéről
Előterjesztő: Matuska Rozália intézményvezető
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: Hiányolja a beszámolóból annak a felújítási munkálatoknak a
megemlítését, amelyek az utóbbi időben zajlottak az intézménynél. Kéri beépíteni az anyagba
utólag.
Bárány Barnabás: Jónak és alaposnak tartja a beszámolót, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013.(VI.24.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Játékkuckó
Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézmény működését jónak
ítéli.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
intézményvezető

3./ Tájékoztató a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2012-2013. tanévben végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Halasi Zoltánné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Halasi Zoltánné: Mindenki előtt ismeretes, hogy január 1-től átkerültek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz. Azóta is roham munka zajlik folyamatosan, minden azonnal
kell Nekik. Egyedül az Ő intézményük teljesíti határidőre az adatszolgáltatásokat. Úgy érzi,
hogy ez már lassan az oktató munka rovására megy.
Bárány Barnabás:Mikor lesz már megoldott, hogy a felső tagozatban minden óra szakos
tanár által lesz megtartva.
Halasi Zoltánné: Ez valószínűleg nem lesz soha, mert olyan kevés óraszámok vannak, hogy
arra szakos pedagógust nem lehet felvenni, a tárgyat tanító pedagógusnak pedig nem érdemes
elvégeznie az adott szakot.
Nagyon sok az intézményben a HHH-s gyermek: 98 fő. A velük kapcsolatos adminisztráció
nagyon nagy teher. A tanulók is nagyon le vannak terhelve.
Az ingyen juttatott tankönyvek nagyon rossz állapotban kerülnek vissza. Sőt két tanuló
egyáltalán nem tudja visszaadni, ezért ki kell hogy fizessék.
Bárány Barnabás: A beszámolót jónak tartja, elfogadásra javasolja.
Báránkó Pál: Pozitívan értékeli, hogy a hiányzások száma csökkent a tavalyihoz viszonyítva.
Még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy ez a szám ettől is alacsonyabb legyen.
Halasi Zoltánné: Van olyan gyerek, akit a szülő nem enged iskolába, mert a kisebb testvérei
kell vigyáznia, segítenie kell a házi munkában. Ezt a gondot már megfogalmazta a
Kormányhivatal felé is.
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A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013.(VI.24.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola 2012-2013. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatást. Az
intézmény működését jónak ítéli.

4./ Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Bárány Erzsébet jegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013.(VI.24.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzatot.
A szabályzat teljes terjedelmében a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
polgármester
jegyző

5./A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013.(VI.24.) számú határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013.(VI.24.) számú határozata
1. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint
jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani
kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

2. Varsány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát
támogatja, a díjképzést megismerte, annak betartását – az irányadó jogszabályok (a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között – a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő 5 évig.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

3. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja,
hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció
alátámasztásához felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak
megfelelnek.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja,
hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz
részt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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5. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11
kódszámú,
„Kelet-Nógrád
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósításához a
beruházási önerő 0,10 %-át, valamint a projekthez kacsolódó megelőlegezendő
(visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,10 %-át a
pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően időben költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

6. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív
elbírálását, illetve az ehhez kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselőtestületi ülésen az 5. pontban feltüntetett beruházási önerő költségvetési rendeletben
történő biztosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az
önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24.§ (4) bek. b) pontjában, valamint az
Ávr.24.§ (1) bek. a) és b) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

6./ E g y e b e k
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:
Felelős:

azonnal és folyamatos
óvodavezető
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7./ E g y e b e k
Báránkó Pál: Egy idős lakó megkereste, hogy szeretné ha elengedné vagy csökkentené a
szemétszállítási díját az önkormányzat.
Pintérné Kanyó Judit: 2014. január 1-jétől egységesítve lesz a szemétszállítási díj az egész
országban. Ezt a kérést rendezni nagyon nehéz. Ha egy embernek elengedi az önkormányzat,
akkor több igénylő is jelentkezik. Az önkormányzat nem tudja kifizetni ezek helyett az
emberek helyett a szemétszállítási díjat. Nagyon sok a kintlévőség a lakosság részéről. A
jövőben nem mi, hanem az adóhivatal fogja behajtani.
A Komplex Telepprogram címen benyújtott pályázatunk nyert. A megpályázott 150 millió Ftból 1,5 millió Ft-ot húztak le. Amikor a szerződéskötésre sor kerül, egy megbeszélésre minden
érintettet össze fog hívni.
Mindeninformáció arra utal, hogy a szociális szövetkezetek létrehozását és fenntartását
támogatják a jövőben. Erről adott tájékoztatást Varga Péter Úr is és Suszter Úr is, akik a
Belügyminisztérium munkatársai. Véleménye szerint az étkeztetést kellene a szövetkezet
keretei között megoldani. Össze kell állítani egy megalapozott üzleti tervet, és ki kell járni,
hogy az épület megvásárlására is adjanak pénzügyi forrást. Ha megalapozottnak látják az
elképzelést, akkor van rá esély. Holnapra várja a Nógrád Megyei Területfejlesztési Kht.
Igazgató Asszonyát, akitől az üzleti terv elkészítéséhez kér segítséget.
Uniós pályázati lehetőség kínálkozik az Alvég teljeskörű rehabilitációjára: az épületek
helyreállítás, fésűs településelrendezés megőrzése.
A volt pártház felújítására 3 millió Ft-t nyert a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és
Kulturális egyesület.
A szabadtéri színpad tetőszerkezete helyre lett állítva.
Elkészült az Alvégi híd.
Az Óvoda tervezett felújítása befejeződött. Még szükséges lenne a zöldségtároló festése és a
szellőztetés megoldása.
Elkészült a Szent István úti járda, az árok ásása folyamatban van. A lakosság nem tudja fedezni
egy összegben a hidak megépítését. Az önkormányzatnak meg kellene előlegeznie,és a
lakosság részletekben megfizetné.
Rigó Tibor: Nagyon magas az önkormányzat kintlévősége.
Pintérné Kanyó Judit: Ennek nagy része nem az önkormányzat bevétele, hanem
szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok, stb. De nagyon nehéz az iparűzési adó
behajtása is, a cégek egy része már meg is szűnt.
Báránkó Pál: Hiányolja, hogy a Közösségi Ház körül nem épült járda. Szükség lenne a déli
oldalon lévő lépcső felé előtetőt építeni, mert felázhat az épület. Szerinte a bejáratnál lévő
csatorna nagyon rossz helyen van, le kellene tenni a lépcső mellé.
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Pintérné Kanyó Judit: Az épület körüli járda nagy valószínűséggel meg fog épülni. A teraszt
nem fenyegeti a vizesedés, mert le van szigetelve. Az egész környék védelme meg lesz oldva,
az épület teljesen körbe lesz kamerázva.
Több hozzászólás nem hangzott el. Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a
részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.40 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

