
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24-én (szerda) 

18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester  

Bárány Erzsébet jegyző  

Báránkó Pál,  

Bárány Barnabás,  

Bárány Pál, 

Király Tibor és 

Szita Csaba települési képviselők  

 

Rigó Tibor  képviselő bejelentette távolmaradását.  

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket.. A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy 7 települési képviselőből 6 fő jelen van (86 %), így az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta.  

 

Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:  

 

 

Napirendi javaslat  

 

Tárgy: Előterjesztő:  

 

1./ A Varsányi Játékkuckó Óvoda óvodavezetői Pintérné Kanyó Judit polgármester  

     állás betöltésének pályázati kiírása 

 

2./ Közterületek használati díjáról szóló rendelet Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     módosítása 

 

3./ Társulási megállapodás katasztrófavédelmi, Pintérné Kanyó Judit polgármester 

      polgári védelmi feladatok ellátására 

 

4./ Kiss Bertalan és Kiss László beadványa  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

5./Petrovics János (Varsány, Ady Endre út 9.) 

     kérelme      Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

 

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

terjesztettek elő.  
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) A Varsányi Játékkuckó Óvoda óvodavezetői állás betöltésének pályázati kiírása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Pintérné Kanyó Judit: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda vezetőjének állást 

ajánlottak egy budapesti óvodában, melyet elfogadott, így a képviselő-testületnek az a 

feladata, hogy pályázatot írjon ki az óvodavezetői állás betöltésére. Kérte a képviselőket, hogy 

ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket. 

 

Bárány Barnabás: A jogszabály szerint ki kell írni a pályázatot az állás betöltésére. 

Természetesen a helyben lakó pályázókat előnyben kell részesíteni. 

 

Bárány Erzsébet: Tájékoztatásul elmondta, hogy nagyon nehéz lesz megfelelő végzettségű 

szakembert találni, mert a jogszabály előírja, hogy az óvodavezetőnek pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ettől nem lehet 

eltekinteni. Sajnos a környező településeken nincs ilyen végzettséggel rendelkező szakember. 

Ha nem tudunk megfelelő óvodavezetőt kinevezni, akkor egy óvónőt kell alkalmazni, mert 4 

óvónőre minden féleképpen szükség van. 

 

Pintérné Kanyó Judit Véleménye szerint, ha nem jelentkezik a pályázati kiírásnak megfelelő 

képzettségű szakember, akkor a jelenlegi, tapasztalattal rendelkező óvónők közül kell 

ideiglenesen óvodavezetőt kinevezni. Szeptemberig döntést kell hozni, mivel a tanév 

elkezdődik. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2013.(VII.24.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Varsányi 

Játékkuckó Óvoda óvodavezetői állás betöltésére a pályázati kiírást. 

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő:  azonnal és 2013. augusztus 31. 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

2.) Közterületek használati díjáról szóló rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit Polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
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Pintérné Kanyó Judit: Érdeklődtünk a szomszédos településeknél, hogy a mozgóárusok 

milyen feltételekkel értékesíthetik áruikat. Különböző képet kaptunk. Van, ahol helyi 

iparűzési adót fizetnek év végén, máshol alkalmanként 400-1500 Ft-ig terjedő összeget is 

felszámítanak. Az ő javaslata az, hogy alkalmanként 500 Ft-ot fizessenek olyan formában, 

hogy havonta egyszer befizetik azt az összeget, ahány alkalommal árusítanak, amiről számlát 

kapnak. Ez nem olyan nagy összeg egy vállalkozótól. Nem akarja elriasztani őket, de az sem 

szerencsés, ha nem fizetnek semmit. 

 

Bárány Barnabás: Mivel ezek a vállalkozók a lakosság kényelmét szolgálják azzal, hogy 

helybe hozzák a termékeiket, nem kellene őket még ezzel a költséggel terhelni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A környező településeken ez már gyakorlattá vált, és ettől magasabb 

összegeket is kifizetnek a mozgóárusok. Ez a településeknek egy bevételi forrás. 

 

Szita Csaba Azért nem ért egyet a befizetés módjával, mert nem lehet ellenőrizni, hogy a 

vállalkozó az árusítások számának megfelelő összeget fizeti-e be. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ez a vállalkozó becsületességén múlik, hogy a valóságnak megfelelő 

összeget fizesse be. 

 

Bárány Erzsébet: Az állandó árusítókkal megállapodást lehetne kötni, hogy hetente hány 

alkalommal jönnek. 

 

Szita Csaba: Aki nem ismeri a rendeletet, az nem fog fizetni. 

 

Bárány Pál: A legtöbb árusítóról tudjuk, hogy mikor jön a településre, így lehet tájékoztatni 

őket. 

 

Báránkó Pál: Lehet, hogy a lakosságra nézve káros lenne ez a döntés, mivel emiatt az árusító 

emelheti a termékek árát. 

Bevételi forrást jelentene a posta udvarán lévő torony elhelyezéséért fizetendő díj is, miért 

nem fizetnek ezért? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Biztos benne, hogy fizetnek, de le fogja ellenőrizni. 

 

Szita Csaba: Ebben a formában nem ért egyet a javaslattal. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Fontos a bevétel. A vállalkozóknak nem okozna problémát ez az 

összeg, viszont sok kicsi sokra megy.  

 

Bárány Erzsébet: Az egyik árusító önként jött ma érdeklődni a díjról, amit fizetnie kell az 

árusításért, tehát ismerik ezt a „gyakorlatot”. 
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Pintérné Kanyó Judit: Meg kell próbálni, hiszen csak úgy tudunk tapasztalatokról beszélni. 

Ha nem működik, fél év múlva elgondolkodunk a változtatáson, de nem hiszem, hogy emiatt 

az összeg miatt elmennének az árusítók, hiszen ez nem olyan nagyságrendű összeg, amely 

fenyegeti vállalkozásuk működését. 

 

Bárány Pál: Véleménye szerint az 500 Ft megfelelő összeg.  

 

Báránkó Pál: Az összeg ellen nincs kifogása. Attól tart, hogy a vállalkozók emelik az áraikat. 

Támogatja. 

 

Szita Csaba: Ebben a formában nem tartja jónak, nem támogatja. 

 

Bárány Barnabás: Nem támogatja. 

 

Király Tibor: Támogatja a javaslatot. 

 

 

A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013.(VII.25.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

3.) Társulási megállapodás katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Pintérné Kanyó Judit: Nagylóc lesz a társulás székhelye, az írásos előterjesztésben látható 

az együttműködő önkormányzatok listája. 

 

Bárány Erzsébet: Eddig is működött társulási megállapodás. Szécsény volt a székhely, de a 

társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Lehet számítani a katasztrófavédelemre, nem olyan rég is a 

segítségünkre voltak. Fontos a megállapodás. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2013.(VII.24.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására vonatkozó 

társulási megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

4.) Kiss Bertalan és Kiss László beadványa 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Pintérné Kanyó Judit: Állataikat szeretnék megfelelő minőségű ivóvízzel ellátni. 066/30-as 

számú mocsaras területen kutat szeretnének kialakítani.  

Kérik a képviselő-testület hozzájárulását, illetve engedélyt kérnek, hogy a munkálatokhoz 

szükséges mértékben engedélyezze számukra az önkormányzat a tulajdonában lévő terület 

használatát.  

A szakhatóságokkal a beruházásról a véleményezés, egyeztetés folyamatban van.  

Ígérik, hogy a beruházás után a  használt területeken az eredeti állapotot visszaállítják. 

 

Kiss László: Elmondta, hogy hogyan szeretné kivitelezni a beruházást, pontosan melyik 

területen, illetve  tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy melyik szakhatóságokat kereste 

meg. 

 

Bárány Barnabás: Az eredeti állapot visszaállítását meg kell követelni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2013.(VII.24.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

engedélyek rendelkezésre állásának esetén Kiss Bertalan és Kiss László 

vállalkozók elvégezzék a tervezett munkálatokat; az önkormányzat 

tulajdonában álló területeket a szükséges mértékig használják, az eredeti 

állapot helyreállításának kötelezettsége mellett. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 
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5.) Petrovics János (Varsány, Ady Endre út 9.) kérelme 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Pintérné Kanyó Judit: Az Ady Endre út végében lévő földterületet – ahová a gyümölcsös 

kialakítását tervezik - továbbra is bérlőként szeretné használni. Ez a terület összesen 1500 m2.  

Javasolja, hogy adjanak helyt a kérelemnek. Az önkormányzatnak csak a gyümölcsöshöz 

elegendő területre van szüksége.   

 

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

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2013.(VII.24.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Petrovics János továbbra is bérelje az eddig általa használt területet. 

 engedélyek rendelkezésre állásának esetén Kiss Bertalan és Kiss László 

vállalkozók elvégezzék a tervezett munkálatokat; az önkormányzat 

tulajdonában álló területeket a szükséges mértékig használják, az eredeti 

állapot helyreállításának kötelezettsége mellett. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: Mivel több vélemény, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-

testület ülését 19.40 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester               jegyző 


