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Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.szeptember 9-én  

(hétfő) 18 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Közös Önkormányzati Hivatalba 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Király Tibor, 

RigóTibor  és 

Szita Csaba települési képviselők 

 

 

Meghívottak: Ispán Lászlóé 

 

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. 

 

Az utolsó képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről az alábbi tájékoztatást adta: 

 

- Befejeződött a Közösségi Ház felújítása, zajlik a végelszámolás elkészítése és 

benyújtása. Szeptember 14-én (szombat) 15 órakor kerül sor az ünnepélyes átadásra. 

- Szintén 14-én, 16 órakor kerül megrendezésre az Idősek Napja, ahol sor kerül Bárány 

Antalné köszöntésére. 

- Augusztus 23-25. között a lengyelországi testvértelepülésen, Sedziejowice-ben volt a 

település delegációja. Nagyon jól sikerült a rendezvény, az Iglice táncosai jól 

szerepeltek. 

- Részt vett Kapolcson egy konferencián, ahol előadást tartott. Nagyon jó érzés volt 

Varsányról beszélni. Nagyon sok gratulációt kapott a falu. 

- Túl vagyunk a Lepényfesztiválon, ami jól sikerült. 

- Ezen a napon kapta meg Bárány Antalné Margit néni a Népművészet Mestere kitüntető 

címet. A kitüntetést a Budai Várban adta át Balogh Zoltán   Miniszter Úr. 10 ember 

kapta meg ezt a címet. Nagyon büszke lehet a falu Margit nénire. 

- A Területfejlesztési Kht Igazgatója, valamint a megyei főépítész járt a településen. A 

2014-ben kezdődő időszakra felkészülve átadott részükre minden meglévő tervet. 

Összegyűjtött minden korábban benyújtott, de elutasított pályázatot. Ezeket 

összerakva, kiegészítve az Alvég rehabilitációjával, egy komplett tervet kell készíteni a 

falura vonatkozóan. 

- Kiút a szegregátumból: nem sikerült a szeptember 1-jei indulás, mert nincs aláírt 

szerződés. Pénteken készül az ESZA-ba, ahol reményei szerint aláírásra kerül a 

szerződés.  

- Szeptember 2-án 7 fő megalakította a szociális szövetkezetet. Október 2-ig van 

pályázati lehetőség, remélhetően addig bejegyzésre fog kerülni. 

-  
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- Beneveztünk a Magyarország Szeretlek programsorozatba, a Szent Mihály napi 

búcsúval. Több olyan programelem van amit azonos időben kell végrehajtani miden 

benevezett településen. 250.000,-Ft-ot kapunk a lebonyolításra. 

- Útfelújítások: 1.250.000,-Ft értékben van erre lehetőség. Ez az összeg a következő 

utak felújítására lesz elegendő: Petőfi út, Ady E. út egy-egy szakasza, valamint a Zrínyi 

út padkája. 

- A meghirdetett óvodapedagógusi állásra nem érkezett pályázat, így gyermekfelügyelői 

státuszt létesítettünk, melyet Bárány Tímea személyével töltöttünk be. A tanév 

zökkenőmentesen indult az intézményben. 

- November 1-jétől további 20 embert tudunk foglalkoztatni, téli közmunka program 

keretében. Ezzel közel 100 főre emelkedik a létszámuk. Nagyon sok munka van az 

adminisztrációval és az emberek irányításával is. A támogatásban részesülők közül már 

többen megkeresték, hogy önkéntes munkával kívánják teljesíteni a kötelező 30 napos 

munkaviszonyt. 

- A hivatalban elkezdődött a mosdó és a konyha kialakítása. A jelenlegi konyha helyén 

pedig irattár lesz. 

- Rendben zajlik a Start Munkaprogram. Nagyon sok vele az adminisztrációs feladat, így 

Bárány Bernadett kolléganőtől az iktatási feladatokat átadtuk Szép Vencelnének. 

- A gyümölcsös telepítése október 20-án kezdődik, mert akkor hozzák a csemetéket. A 

talajmunkák végzése már megkezdődött. 

- Megtörtént a presszó épületének ingatlanforgalmi értékbecslése. Egy komoly üzleti 

tervet kell készíteni és várhatóan kaphatunk támogatást az ingatlan megvásárlására. 

Nagy szükségünk lenne arra az épületre, hogy éttermet és konyhát tudjunk benne 

kialakítani. Naponta 130 gyerek étkezik, valamint megnőtt az egyéb érkezők száma is, 

így a konyha kapacitása már lassan nem lesz elegendő. 

 

Bárány Barnabás: Amikor zajlik az útfelújítás, a kivitelezőket meg kell kérni, hogy az 

útkereszteződésekben vágják ki azokat a fákat, amelyek gátolják a kilátást és ezzel 

balesetveszélyt okoznak. 

A gyümölcsös telepítéséhez felajánlja a szükséges trágyamennyiséget. Csak a szállítást kell az 

önkormányzatnak megoldani. 

 

Király Tibor: Jó lenne, ha meg tudná vásárolni az önkormányzat a presszó épületét, mert 

megszűnne az iskola mellett az italkimérés, a konyha kikerülhetne az óvoda épületéből. Úgy 

kellene felújítani az épület, hogy bele illjen a környezetbe, a faluközpontba. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására: 
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Napirendi javaslat 

 

Tárgy:       Előterjesztő: 

 

1./ A 2013. I.félévi költségvetés végrehajtása  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2./A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása  Pintérné Kanyó Judit polgármester  

 

3./ A közterületek és középületek használatáról   Pintérné Kanyó Judit polgármester  

     és használati díjairól szóló rendelet módosítása 

 

4./A közterületek elnevezéséről és a házszámozás  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

    szabályairól szóló rendelet elfogadása 

     

5./Az államháztartáson kívüli források átvételéről   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

    és átadásáról 

 

6./ A Varsányi Játékkuckó Óvoda Pedagógiai  Ispán Lászlóné megbízott  

     Programjának elfogadása     intézményvezető   

 

7./ Egyebek 

    a.) Tiszttartó András kérelme    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

 

1./ A 2013. I.félévi költségvetés végrehajtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2013.(IX.09.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I.félévi költségvetés 

végrehajtását 143.003 eFt bevétellel és 134.306 eFt kiadással, 25.139 eFt záró 

pénzkészlettel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

2./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

     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 

10/2013.(IX.10.) rendelete 

 

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

3./ A közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló rendelet        

     módosítása 

      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 

11/2013.(IX.10.) rendelete 

 

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
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4. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Báránkó Pál: Ellentmondás van a 8.§(2) bekezdése, valamint a 9.§ (7) bekezdése között. 

Javasolja, hogy a házszám táblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása és pótlása az 

önkormányzat feladata legyen. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013.(IX.10.) rendelete 

 

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

5./Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendelet  

    elfogadása 

    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 

13/2013.(IX.10.) rendelete 

 

A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

 

6./ A Varsányi Játékkuckó Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

     Előterjesztő: Ispán Lászlóné megbízott intézményvezető 

 

(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 

40/2013.(IX.09.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Varsányi 

Játékkuckó Óvoda Pedagógiai Programját. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7./  E g y e b e k 

 

a.) Tisztartó András kérelme 

Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos kérelem  a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy az érintett terület jelenleg 

bérbe van adva, 2013. december 31-ig. A bérleti szerződés csak kártérítés terhe mellett 

szüntethető meg. Azt javasolta Tisztartó Andrásnak, hogy egyezzen meg a jelenlegi bérlővel. 

 

Bárány Barnabás: A bérleti szerződést nem lehet felmondani. Amikor letelik, akkor kell  

bejelenteni az igényt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013.(IX.09.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem mondja fel az 

élő bérleti szerződést a 061 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.  

A Polgármester Asszony értesítse a döntésről a kérelmezőt. 

 

Határidő:  2013. szeptember 20. 

Felelős: polgármester 
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Rigó Tibor: Milyen információval rendelkezik a Polgármester Asszony a Polgárőr 

Egyesületről.  

 

Pintérné Kanyó Judit:  Az egyesület elnöke jelezte, hogy közgyűlésre fog sor kerülni. A 

közgyűlést követően Szabó Endre felhívta Őt, és akkor értesült arról, hogy Bátyi Attila 

lemondott az elnöki tisztségről.  Ezt követően megkereste a szécsényi Rendőrkapitányt, és 

segítséget kért tőle arra vonatkozóan, hogy mi a teendő. A Kapitány Úr megígérte a segítséget. 

Nagyon fontos lenne, hogy jól működjön a polgárőrség. Toborzást kellene folytatni, hogy 

minél többen vegyenek részt az egyesület munkájában. Nemcsak a rendezvények során 

számítanak a polgárőrökre, hanem a falu mindennapi életében. is. 

 

 

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 20.10  órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


