
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.október 21-én  

(hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Közös Önkormányzati Hivatalban 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Király Tibor, 

RigóTibor  és 

Szita Csaba települési képviselők 

 

 

Meghívottak: d.Horváth Zoltán 

 

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. 

 

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

 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:       Előterjesztő: 

 

1./ Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivata  dr.Horváth Zoltán hivatalvezető      

      Szécsényi Járái Hivatala tevékenységéről 

 

2./A Helyi  Esélyegyenlőségi Terv elfogadása  Pintérné Kanyó Judit polgármester  

 

3./ Egyebek 

 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 

     tevékenységéről 

     Előterjesztő: dr.Horváth Zoltán hivatalvezető 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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dr.Horváth Zoltán: Néhány gondolattal kiegészítette az írásos előterjesztést. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Jól működik a hétfőnkénti ügyfélszolgálat, látja, hogy elég sokan 

felkeresik a Járási Hivatal ügysegédjét. Idő kell ahhoz, hogy az emberek megtanulják ezt az új 

struktúrát. 

 

dr.Horváth Zoltán: Ha jövőre elindul az új – kormányablak – rendszer, akkor az ügyfél az 

ország bármely pontján tudja folytatni az általa korábban megkezdett ügyet. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2013.(X.21.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztatást. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

2./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Bárány Erzsébet: Törvényi kötelezés, hogy minden önkormányzatnak meg kell alkotnia a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A jövőben pályázatokon történő indulás feltételeként is 

meg fogják szabni a program meglétét. Településünk esetében különösen fontos, hiszen nyertes 

pályázattal rendelkezünk a szegregátum felszámolására. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2013.(X.21.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot. 

A jegyző végezze el a publikáláshoz szükséges feladatokat. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  képviselő-testület 
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3./  E g y e b e k 

 

Pintérné Kanyó Judit:  

- Usák Tibor Úr elkészítette a településrendezési terv helyi védettségre vonatkozó 

anyagát. Még néhány változtatást fog rajta végezni a megbeszélések értelmében. 

Mindenki megtekintheti az anyagot a Közös Önkormányzati Hivatalban. 

-  A foglalkoztatási programot segítő minisztériumi munkatárssal – Suszter Úr  - 

folyatott beszélgetés során felmerült, hogy a jelenlegi presszót meg kellene vásárolni 

annak érdekében, hogy a településen kialakítsunk egy minőségi éttermet, ahol  az 

önkormányzat feladatát jelentő étkeztetést is meg lehetne oldani. Suszter Úr nem 

zárkózott el a dologtól, azt kérte, hogy készítsünk egy üzleti tervet a célok 

megvalósítására. Ez az üzleti terv elkészült, de még csatolni kell a megalakult 

falugazdaság anyagát is. Az üzleti terv nagyon alapos,mindenki megtekintheti a Közös 

Önkormányzati Hivatalban. 

- A Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége konferenciát szervezett Rimócon, 

ahol Ő is eladóként szerepelt. A konferencián Varsány külön dicséretet kapott a 

fejlődéséért. 

- Lebonyolításra került a Közösségi Ház átadása és az Idősek Napja. Sajnálatos módon a 

települési képviselők közül csak egy volt jelen az idősek rendezvényén. Két képviselő 

bejelentette elfoglaltságát, de a többiekről nem tud. 

 

Rigó Tibor és Báránkó Pál képviselők: Elmondták, hogy Ők nem kaptak meghívást. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A szeptember 9-ei képviselő-testületi ülésen ismertette a 

programot, és kért minden képviselőt, hogy vegyenek részt a rendezvényeken külön 

meghívó nélkül. 

- Október 23-án az egyházzal közöse tartjuk a megemlékezést. Délután 17 órakor kerül 

sor a szentmisére, ezt követően pedig az ünnepségre az emlékparkban elhelyezett 

emlékoszlopnál. Minden képviselő társát várja a rendezvényre. 

- Jelenleg 60 embert foglalkoztatunk közfoglalkoztatásban. December 1-jétől – a téli 

átmeneti közfoglalkoztatás beindulásával – ez a létszám 140 főre fog emelkedni. A 

létszám közel fele képzésben is részt fog venni. Nem igazán látja, hogy hogyan lehet 

majd télen kezelni ezt a helyzetet. Ráadásul előfordulhat, hogy közvetlen költséget nem 

kap az önkormányzat a foglalkoztatáshoz. 

- Megkezdődött a gyümölcsfák telepítése. Megbízott egy céget, aki a kerítés megépítését 

fogja elvégezni.  Amikor a területet mérték, meg lehetett állapítani, hogy az Ifjúság úti 

kertek tulajdonosai nagyobb területet művelnek, mint ami egyébként a telekhez 

tartozik. De úgy gondolja, hogy nem kellene ezzel foglalkozni, mert hosszú évek alatt 

kialakult helyzetet bolygatnának meg. 

 

Rigó Tibor és Bárány Barnabás települési képviselők véleménye az, hogy a földút 

nyomvonalát mindenképpen meg kell szélesíteni, mert két jármű nem fér el egymás mellett. 

 

Báránkó Pál: Helyre kell állítani a rendet, a törvényes határvonalat. A képviselő-testület ne 

engedje ennek az állapotnak a fennmaradását.. 
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Rigó Tibor: Furcsának találja azt a helyzetet, hogy előbb kezdődik el a gyümölcsfák 

telepítése, mint ahogyan a kerítés megépülne. Eddig úgy gondolta, hogy a közmunkaprogram 

keretében fog megépülni a kerítés. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Nem szeretné, ha sérülne a kialakult gyakorlat. A kerítés rövid időn 

belül el fog készülni, egy vizslási cég kivitelezésében. A kerítés kb. 1 km hosszú lesz, és 1-1,5 

héten belül fog elkészülni. 

 

Báránkó Pál: Nehezményezi, hogy nem lett a varsányi vállalkozók között meghirdetve a 

kerítés készítési munkálat. Eddig az volt a gyakorlat, hogy elsősorban varsányi szakemberekkel 

végeztetik, most pedig egy idegen vállalkozó lesz idehozva. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Minden képviselő tudta, hogy mire készülünk. Senki nem jelezte. 

hogy valakinek van lyukfúró berendezése a településen, senki nem jelezte, hogy a kerítés 

építését valamelyik vállalkozóval meg lehet oldani. Nincs arra vonatkozó ismeretünk, hogy 

kerítést építő vállalkozó van Varsányban. 

 

Báránkó Pál: Osztroluczki Tibort meg lehetett volna keresni ebben a vonatkozásban. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Amíg neki beleszólása van a fejlesztésekbe Varsány Község területén, 

az önkormányzat megbízásából, az említett vállalkozók  nem fognak munkát végezni. A 

templomkertes beruházásra majdnem ráment az egészsége, még egyszer ezt nem akarja végig 

csinálni. Helyi,de megbízható vállalkozókkal kívánunk szerződést kötni. 

 

Báránkó Pál: Ő azt is jelezte a Közösségi Ház felújítása során, hogy az oldalsó bejáratnál lévő 

lépcső fölé előtetőt kellene építeni, mert a szigetelés alatt az építőanyag fel fogja szívni a 

csapadékot. Ebben a műszaki vezetővel folytatott beszélgetés során még inkább 

meggyőződött, ugyanis Ő is megerősítette ezt.  

 

Pintérné Kanyó Judit: A megnyert pályázat költségvetésében ez nem szerepelt. Eddig az 

anyagi lehetőségek ezt nem engedték, de ha lesz rá anyagi eszköze az önkormányzatnak, akkor 

mindenképpen meg fogják oldani a helyzetet. Nem tartja helyesnek, hogy olyan emberek kérik 

számon, akik sok éven keresztül tehettek volna a faluért, azért, hogy a művelődési ház ne egy 

„romhalmaz” legyen. Amit a pályázati források és az önkormányzat saját erői megengednek, 

minden elvégzésre kerül az önkormányzat intézményeinél. 

 

- Megtörtént a belterületi utak felújítása olyan mértékben , ahogyan az a költségvetésben 

tervezve volt:  Petőfi út egy rész, Béke út és Móricz Zs. út kereszteződése, Ady E. út, 

valamint a Zrínyi úton az útpadka. 

- Megtörtént a kistérségi vagyonfelosztás. Már előzetesen beszélt minden képviselővel 

arról, hogy az egyik 19 személyes buszt fogjuk kérni. Viszont ettől a szándéktól elállt, 

mert a járművek műszaki állapota nagyon rossz. Így pénzben jutunk hozzá a 

részünkhöz. 

 

-  
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- Részt vett egy projektgyűjtő megbeszélésen, ahol a 2014-2020. közötti időszakban 

megvalósítandó célokról beszéltek. Sok olyan információhoz jutott, ami segíteni fogja a 

falut. Újra lesznek területfejlesztési operatív programok, melyeknek a forrásait le fogják 

osztani megyékre és járásokra.. Ez az összeg Varsányban várhatóan 70 millió Ft lesz. 

Részletesen ismertette a várhatóan kiírásra kerülő programokat. Elmondta még, hogy 

nem volt túl nagy az érdeklődés a rendezvényen, kevés település képviseltette magát. 

Úgy gondolja, hogy Varsány részvétele és az ötletek, elképzelések feltárása előnyt 

jelenthet a jövőre nézve. 

   

Király Tibor: Az elmúlt időszakban sok olyan információhoz jutott, mely szerint a településen 

lakó és ide látogató emberek nagyon elégedettek a fejlődéssel, a faluképpel. Mindenkinek 

tetszik a kialakult helyzet. Sajnos nem tudott részt venni az idősek napi rendezvényen, de sok 

idős embertől hallotta, hogy nagyon színvonalas volt, mindenki jól érezte magát. Nagyon 

elégedettek voltak a részt vevők. A Szent Mihály Napi Palócbúcsúról is nagyon sok pozitív 

visszhang jutott el hozzá.. A kisbíró szövege is sokkal szolidabb, a rendezvényhez illőbb volt 

mint eddig. Véleménye szerint a Közösségi Ház felújítása nagyon jól sikerült, egy európai 

színvonalú intézménye lett a településnek. 

 

Rigó Tibor: Kezdeményezni szeretné az önkormányzati intézmények bérletére vonatkozó 

rendeletet: a varsányi székhellyel rendelkező civil szervezetek díjtalanul kaphassák bérbe az 

intézményeket. A bérleti díj mértéke ne attól függjön, hogy a Polgármester Asszony milyen 

lábbal kel fel. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Soha nem motiválja a döntéseit, hogy milyen lábbal kel fel. A 

Képviselő-testület határozta meg korábban a bérleti díjak mértékét. 

Azon, hogy a Közösségi Ház ilyen állapotba kerüljön, Ő nagyon sokat dolgozott. Nem 

szeretné, hogy rövid időn belül olyan állapotba kerüljön, mint eddig volt. Mindenképpen 

különbséget kell tenni a rendezvények között. Nem lehet egy közgyűlést, próbát 

összehasonlítani egy több órán keresztül tartó táncos, bevételes rendezvénnyel. A használatnak 

költségei vannak, a bevételre törekedni kell. 

 

Rigó Tibor: A környező településeken sehol nem kérnek bérleti díjat a civil szervezetektől. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Rimóc polgármestere már több mint 20 éve irányítja a települést. 

Sokkal előbbre tartanak sok tekintetben, mint Varsány. Nekünk arra kell törekedni, hogy az 

alapszolgáltatásokat tudjuk biztosítani. Ha jelenleg nem zajlana a START Munkaprogram, 

akkor Varsányban komoly problémák lennének.  

 

Báránkó Pál: Beszélt Usák Tibor tervezővel az elképzelésekről. Úgy kell kidolgozni ezt a 

tervet, hogy anyagi lehetőségek függvényében nagyon nehéz lesz véghez vinni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A település ezen részének rehabilitációját tervezi, ehhez pedig szükség 

van a helyi védettségre. Csak pályázat útján lehet megvalósítani a terveket. 
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Bárány Barnabás: Bárány János jelezte feléje, hogy az önkormányzat pert indított ellene. Mi 

ez az ügy? 

 

Bárány Erzsébet: Az általa kért szolgalmi jog bejegyzését támadta meg dr.Tományi Csaba 

ügyvéd. 

 

 

Bárány Erzsébet: Az általános iskola igazgatója megkereste, hogy a létrehozandó 

iskolatanácsba  az önkormányzatnak képviselőt kell delegálnia. Ezt jogszabály írja elő. Minden 

szerv, akinek delegálási joga van, 2 főt szeretne delegálni, így az önkormányzatnak is két főt 

kell. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Király Tibor alpolgármester urat és saját személyét javasolja delegálni 

az iskolatanácsba. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2013.(X.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varsányi Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola Iskolatanácsába Pintérné Kanyó Judit polgármestert 

és Király Tibor alpolgármestert delegálja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 20.15  órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


