Jegyzőkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 25-én
(hétfő) 17 órakor megtartott – közmeghallgatással egybekötött – munkaterv szerinti ülésén, a
Közösségi Házban
Jelen vannak:

Király Tibor alpolgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál,
Szita Csaba települési képviselők

Pintérné Kanyó Judit polgármester önkormányzati ügyben maradt távol az ülésről.
Rigó Tibor települési képviselő bejelentette távolmaradását.
Király Tibor: Köszöntötte a megjelenteket.. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 7
települési képviselőből 5 fő jelen van (70 %), így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ Közmeghallgatás
2./Tájékoztató a 2013. I-III. negyedévi költségvetés
végrehajtásáról

Király Tibor alpolgármester

3./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Király Tibor alpolgármester

4./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.
Napirendek tárgyalása
1./ Közmeghallgatás
A közmeghallgatáson a lakosság részéről senki nem jelent meg.

-

2

-

Király Tibor:
- A START Munkaprogram keretében Varsány kiemelkedő munkát végzett, ezért a
Belügyminisztérium elismerésben és 4 millió Ft jutalomban részesíti az
önkormányzatot. Az ünnepélyes átadásra november 28-án kerül sor. Az összegből 1 fő
foglalkoztatását kell megoldani 1 hónapra. A felmaradó részből kistraktor vásárlását
tervezik, különböző felszerelésekkel: hótoló, borona, stb.
- A karácsonyi ünnepségek időpontjai még nem véglegesek. 18-án olyan ünnepséget
tervezünk, ahová a partnerek, a megye vezetői, országgyűlési képviselő, civil
szervezetek képviselői kerülnek meghívásra. A falu karácsonyi ünnepségét 22-re
tervezzük. Természetesen a települési képviselőket mindkét rendezvényre várja a
polgármester.
- December 2-től Varsányból 76 fő vesz részt képzésben – zöldség-gyümölcs termesztő,
mezőgazdasági munkás, gyertyakészítő és konyhai kisegítő.. A tervek szerint minden
képzés helyben fog történni. Nagy részüknek 2014. április 30-ig fog szólni a
szerződés, kisebb részüké február 28-ig.
Bárány Barnabás: Jó dolognak tartja a képzéseket, de olyan szakmákban kellene képezni az
embereket, amelyekre szüksége van a piacnak. Pl.: kőműves, ács, stb.
Báránkó Pál: A faluban sok helyen ki van kopva az útpadka, nagy a szintkülönbség az úttest
és az árok között. Ez nagygond. A település egész területén át kell vizsgálni a helyzetet.
Bárány Barnabás: Az Ifjúság úti kanyarban már olyan nagy a kátyú, hogy személy autóval
nagyon veszélyes közlekedni.
Báránkó Pál: A Hivatal előtt nem lett megcsinálva a parkoló. Nagyon hiányzik a hivatal
udvara parkolás szempontjából.
Sok embert zavar a temetőben – Kökény János sírjánál – megépített szerkezet. Véleménye
szerint ezt nem engedi a temetőről szóló helyi rendlelet. Kéri, hogy a következő ülésre
kerüljön be a rendelet és kerüljön felülvizsgálatra.
Bárány Barnabás: Véleménye szerint a temetőképet nem rontja az építmény, mivel a temető
szélén helyezkedik el. Ettől sokkal nagyobb gondnak tartja, hogy még nincs építve urnafal.

2./ Tájékoztató a 2013. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Király Tibor alpolgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő-testület vita nélkül 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013.(XI.25.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I-III. nagyedévi
költségvetés teljesítését 207.248 eFt bevétellel, 196.960 ezer Ft kiadással és
26.730 ezer –Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
képviselő-testület

3./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Király Tibor alpolgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(XI.25.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

4./ E g y e b e k
Bárány Barnabás: Az Ifjúság úti kanyarban még a tél beállta előtt ki kell javítani a kátyút.
Több hozzászólás nem hangzott el. Király Tibor alpolgármester megköszönte a részvételt, és a
képviselő-testület ülését 17.35 órakor bezárta.
k.m.f.

Király Tibor
alpolgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

