
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.október 30-án  

(szerda) 17 órakor megtartott rendkívüli 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 

 

 

 

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./ A 2014.évi koncepció elfogadása    Pintérné Kanyó Judit polgármester      

      Szécsényi Járái Hivatala tevékenységéről 

 

2./A szociális ellátások után fizetendő térítési   Pintérné Kanyó Judit polgármester  

    díjakról és az intézményi étkeztetés nyersanyag- 

    normáiról szóló 3/2009.(II.10.) rendelet módosítása 

 

3./ A szolgáltatások után fizetendő bérleti és térítési Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     díjakról szóló 7/1996.(V.31.) rendelet módosítása 

 

4./ A Mező Imre és a Ságvári út nevének módosítása Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

5./ A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása   Király Tibor alpolgármester 

 

6./ Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     Társulása Társulási megállapodásának megszüntetése 

 

7./ Egyebek 
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A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem 

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ A 2014. évi koncepció elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Néhány szóban ismerteti a felhalmozási kiadásokat. Természetesen 

fejlesztésre csak a megjelenő pályázatok függvényében kerül sor.  A Palóc Út Egyesület is 

gyűjti a projekteket, ahová a Szécsényi úti két ingatlan megvásárlásának terveit nyújtottuk be. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2013.(X.30.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi 

koncepciót  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

2./ A szociális ellátások után fizetendő térítési díjakról és az intézményi étkeztetés 

     nyersanyagnormáiról szóló 3/2009.(II.10.) rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Nagyon el vagyunk maradva a hatályos nyersanyag normával a 

környezetünkhöz viszonyítva. A tervezett emelés nagyon drasztikus, ezért – amennyiben 

elfogadásra kerül a módosítás – javasolja, hogy a gyermekek által fizetendő térítés díjban 

jelentkező emelést vállalja át az önkormányzat december 31-ig. Azt követően pedig az anyagi 

lehetőségek függvényében döntsön majd a testület arról, hogy továbbra is támogatja az 

étkezést vagy sem. 
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Rigó Tibor: Egyetért az elhangzott javaslattal. Jónak tartja, hogy azokat a gyerekeket is 

támogatja az önkormányzat, akik térítési díj fizetésére kötelezettek. 

 

Báránkó Pál:  Ismeretei szerint januártól új adózási rendszer lesz, amely által több pénzt 

kapnak a szülők a gyerekekre. Addig mindenképpen t kell vállalni a többlet terhet, de azt 

követően át kell gondolni. 

 

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

rendeletet alkotta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(X.31.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2013.(X.30.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyersanyagnorma emelése 

előtti térítési díj, valamint az emelést követő térítési díj különbözetét 2013. 

november 1. napja és 2013. december 31. napja között terjedő időre átvállalja, a 

gyermekétkeztetés vonatkozásában. 

 

Határidő: 2013. november 1. – 2013. december 31. 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

 

3./  A szolgáltatások után fizetendő bérleti és térítési díjakról szóló 7/1996.(V.31.) 

      rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Rigó Tibor képviselő indítványa alapján készült el a rendelet 

módosításának tervezete. 
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Báránkó  Pál:  Támogatja   a   javaslatot.   Nagyon fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek 

– különösen azok, akik újak és még nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel – kapjanak 

ilyen támogatást. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Minden rendezvény alkalmával jelentős költségek keletkeznek az 

intézményekben: vízdíj, áramdíj, stb. Ezek a költségek az önkormányzat költségvetését 

terhelik. Mindenki előtt ismert, hogy milyen hiánnyal lett tervezve az idei költségvetés. Szerinte 

nem lehet eltekinteni a bérleti díjak megfizetésétől. Különösen fontos ez a Közösségi Ház 

vonatkozásában, hiszen most lett felújítva nagyon magas támogatási összegből. A támogatás 

megítélésének egyik feltétele volt, hogy önfenntartóvá kell tenni az intézményt. Ez pedig csak 

akkor valósulhat meg, ha bevételeket produkálunk. Még három évig az MVH ad támogatást a 

fenntartáshoz, de azt követően ez megszűnik Továbbá a kihasználtságot is bizonyítani kell. Azt 

pedig csak megfelelő bevételekkel tudjuk. 

 

Bárány Barnabás: Minden rendezvény után takarítani is kell az intézményekben, ami további 

költségeket jelent. Ezek a költségek jelentkeznek a civil szervezetek esetében is. Nem 

javasolja, hogy bérleti díj mentességet élvezzenek a civil szervezetek. 

 

Szita Csaba: Minden szolgáltató díj fejében végzi a szolgáltatást. Nem gondolja, hogy akár 

még a civil szervezeteknek is gondot jelenthet néhány ezer forint kifizetése. Viszont az 

önkormányzatnál jelentős lehet a bevétel-kiesés, ha minden civil szervezet ingyen használhatja 

az intézményeket. 

 

Báránkó Pál: Neki ez olyan, mintha a családtagtól pénzt kérnénk a lakás használatáért. 

 

Király Tibor: Nem ért egyet a beterjesztett javaslattal. A költségvetésből kitűnik, hogy az 

intézmények – köztük a Közösségi Ház – működtetése, fenntartása mennyibe kerül.  A 

kiadásokat mindenképpen ellensúlyozni kell a bevételekkel. 

 

Rigó Tibor:  A képviselői tisztséget régóta betöltőknek emlékezniük kell arra, hogy a civil 

szervezetek soha nem fizettek bérleti díjat. Benne felmerül a kérdés, hogy azok a civil 

szervezetek, akiknek az emberei a Közösségi Házban dolgoznak, fizetnek e bérleti díjat. 

Számára ez erkölcsi kérdés. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A civil szerezetek által alkalmazott emberek – illetve 1 f ő -, aki ott 

dolgozik, az önkormányzat részére sok hasznot hajt. Ő figyeli és írja a pályázatokat. Részt vesz 

a pályázatok bonyolításában és elszámolásában. Mindenki előtt ismert, hogy csak a 

pályázatoknak köszönhetően tudunk fejlődni. A régi házban Ő sem kért volna bérleti díjat, de 

mióta felújításra került, ezt elengedhetetlennek tartja. 

 

Bárány Pál: Nem támogatja a beterjesztett módosítást. 
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Rigó Tibor: Fel merül benne a kérdés, hogy vajon minden rendezvény esetében történik e 

bérleti díj fizetés. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A település szintű rendezvényeket (pl. fesztiválok) nem kell 

összekeverni egy egyesület rendezvényével. 

 

 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 2 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el a 

beterjesztett rendelet módosítást. 

 

 

4./ A Mező Imre és a Ságvári utak nevének módosítása 

 

Pintérné Kanyó Judit:  Jogszabály erejénél fogva szükséges megmódosítani a két utca nevét. 

Javasolja, hogy a Mező Imre út legyen Mező út, a Ságvári út pedig Bátorvölgyi út. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2013.(X.30.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi utcanév 

változásokat határozta el: 

 

Ságvári út helyett Bátorvölgyi út 

Mező Imre út helyett Mező út 

 

Az utcanevek változásával kapcsolatos eljárást a jegyző folytassa le az 

illetékes szerveknél. 

 

Határidő: azonnal illetve az eljárás menetétől függően 

Felelős: Bárány Erzsébet jegyző 

 

 

 

 

 

5./ A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása    

      Előterjesztő: Király Tibor alpolgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Bárány Barnabás: Látszik a falun, hogy váltás van a polgármesteri székben. A polgármester  

nagyon hatékony munkát végez. Megérdemli a 30 éves munka elismerését. 

 

Rigó Tibor: Nem tudja támogatni a jubileumi jutalom megállapítását. 

 

Király Tibor: Egyetért a Bárány Barnabás által elmondottakkal. Javasolja a jubileumi jutalom 

megállapítását.  

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó  szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2013.(X.30.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/CXCIX. törvény 

150 § (1) bek. b) pontja értelmében Pintérné Kanyó Judit polgármester részére 

– 30 év időtartamú közszolgálati jogviszonya alapján – 2013. október 30. 

hatállyal 3 havi, 1.071.000,-Ft összegű jubileumi jutalmat állapít meg. 

A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 

6./ Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási  

      megállapodásának megszüntetése 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Rigó Tibor: Kérdezi, hogy a vagyon felosztása hol tart? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Van olyan önkormányzat, aki tárgyi eszközt kér a vagyonból, de a 

többség pénzt kér. Varsány is inkább pénzre nyújtotta be az igényt, ugyanis a kisbuszok elég 

rossz állapotban vannak és még a fenntartásuk is nagyon drága. Az eszközök eladása után 

lakosságarányosan kerül elosztásra a vagyon. 
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A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2013.(X.30.) határozata 

 

A Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2005. február 

07-én elfogadott Társulási Megállapodását 2013. december 31-i időponttal 

megszünteti. 

Elfogadja a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 

megszüntető okiratát. Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat és a 

vagyonfelosztási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013. november 8. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 18.15  órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


