Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.december 9-én
(hétfő) 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 települési képviselők

Szita Csaba települési 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.
Tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
- A START Munkaprogram keretében végzett munkáért országosan 53 település,
Nógrád Megyéből pedig 5 település részesült BM elismerésben. Varsány község 4
millió Ft jutalmat kapott. Nagyon jó érzés volt a Miniszter Úr szájából hallani a falu
elismerését. Személyes beszélgetést is folytatott vele. Elmondta, hogy év végéig
legalább 100 szociális szövetkezet megalakulását várják. Varsányban már megtörtént
az alapítás. Tájékoztatta a Miniszter Urat, hogy a közétkeztetés lebonyolítása céljára
szükséges lenne megvásárolnunk a jelenlegi presszó épületét, amelyhez már üzleti
tervvel is rendelkezünk. Az ország vezetése olyan programokat kíván támogatni,
amelyeket a települések szintjéről kezdeményeznek. Megfelelően kidolgozott terveket,
programokat várnak. Amennyiben ezek megfelelően alá vannak támasztva, azt Ők
mindenképpen támogatják. A mai napon Salgótarjánban volt egy tájékoztatón, ahol
biztatták arra vonatkozóan, hogy megyei szinten marad annyi pénz, hogy az ingatlan
megvásárlását tudják támogatni.
- A jövő évi START munkánál jó kapcsolatokat kell szerezni. A Váci Egyházmegye
már felvette a kapcsolatot az önkormányzattal. Az általuk üzemeltetett konyhák
ellátását tervezik önkormányzatunktól zöldségek vonatkozásában. Ehhez viszont meg
kell növelni a termelési területet. A gyümölcs termesztésünket is lehet rájuk alapozni,
a gyümölcs minden formában – friss,tartósított, lekvár – érdekli őket. Minden
megtermelt zöldségre, gyümölcsre meg kell keresni a piacot.
Király Tibor: A miniszteri elismerés nagyon pozitív az itt élő emberekre nézve. Meg kell
köszönni a településvezetés és minden dolgozó ezirányú munkáját. Az elismerés arra is
buzdít, hogy az elért eredményeket túlszárnyaljuk. Mindenkinek jó ez, aki a programban
dolgozik. Sok embernek van munkája, így értékesnek érzik magukat.
Pintérné Kanyó Judit: Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
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Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3./ Csatlakozás a Varsányi Falugazdaság Szociális
Szövetkezethez

Pintérné Kanyó Judit polgármester

4./ Beszámoló a Varsány Fejlődéséért Közalapítvány
2012. évi tevékenységérő

Király Tibor a Kuratórium titkára

5./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.

Napirendek tárgyalása
1./ A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(XII.10.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.
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2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(XI.10.) rendelete
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.

3./ Csatlakozás a Varsányi Falugazdaság Szociális Szövetkezethez
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy megalapításra került a
Varsányi Falugazdaság Szociális Szövetkezet. A jövőre nézve sejthető, hogy a Szociális
Szövetkezetek működését fogja támogatni az állam, a START munkaprogram is átkerülhet a
szövetkezetekhez, Javasolja, hogy az önkormányzat lépjen be a szövetkezetbe.
Bárány Barnabás: Javasolja a szövetkezetbe történő belépést. Véleménye szerint ebből csak
előnye származhat az önkormányzatnak.
Pintérné Kanyó Judit: Jól kell együttműködtetni az önkormányzati közfoglalkoztatást és a
szociális szövetkezetet. Nagyon sok adminisztrációs feladat várható, így önálló csapatot kell
szervezni a feladatok elvégzésére. Szerencsés lenne egy önálló épület biztosítása is. Erre
legalkalmasabbnak a volt orvosi lakás –Kossuth út – mutatkozik a legjobbnak. Figyelni kell a
pályázatokat és ki kell használni minden lehetőséget.
A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2013.(XI.09..) határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
Varsányi Falugazdaság Szociális Szövetkezethez.
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A Polgármester terjessze be a tagfelvételi kérelmet a szövetkezethez, továbbá
intézkedjen a 10.000 Ft értékű részjegy jegyzésére vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4./ Beszámoló a Varsány Fejlődéséért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Király Tibor a Kuratórium titkára
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: A településen tevékenykedő minden civil szervezetnek együtt kell
működnie az önkormányzattal és egymással. Csak akkor tud fejlődni a falu, ha ez
megtörténik.
A képviselő-testület vita nélkül,67 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2013.(XI.09.) határozata
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Varsány
Fejlődéséért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
képviselő-testület

5./ Egyebek
Bárány Pál: Tudomására jutott, hogy Bárány János a temető területén legelteti a kecskéit. Ez
ellen tenni kell.
A Tábi úton elkészült a takarítás,de még van tennivaló. Az árkokat jobban ki kell takarítani,
mert a víz egy idő után nem tud elfolyni.
Bárány Barnabás: Megnézte a helyszínen a Dr.Percze László által épített kerítést.
Véleménye szerint az önkormányzat területén helyezte el. Mindenképpen tisztázni kell a
helyzetet.
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Pintérné Kanyó Judit:
- A Nógrád Turizmusáért Egyesület megnyerte az EACEA-s nemzetközi pályázatot,
melynek fő témája a Varsány-Ragyolc (Szlovákia) 5 éves testvér települési
kapcsolata. A támogatás mértéke 25 000 EURO.
- Benyújtásra került az MVH-hoz a Közösségi Ház felújításának elszámolása. Már az
ellenőrzés is megtörtént, mindent rendben találtak. Nagy valószínűséggel még
decemberben megkapjuk a támogatást.
- Az önkormányzat az ÖNHIKI pályázaton közel 5 millió Ft-ot nyert.
- Már felszerelésre került az ünnepi díszvilágítás. A Közösségi Ház oldalsó kapujánál
kerül felállításra a Betlehem. Tervek szerint a mellette lévő két fenyőfa lesz
kivilágítva. Laczkó Noémi felajánlott 100 ezer Ft-t arra a célra, hogy a
templomkertjében lévő egyik fenyőfa is kivilágításra kerüljön.
- December 18-án kerül megrendezésre a VIP Karácsony, ahová azok a partnerek
kapnak meghívást, akikkel az egész év folyamán együtt dolgozott az önkormányzat. A
Falukarácsonyra december 20-án kerül sor.
- Mindannyian láthatták, hogy a pékség épülete már szinte teljesen elkészült. Kis
gondok jelentkeznek a víz és gáz bekötésével, de remélhetőleg ezek is megoldódnak.
- Mindenki által aláírásra került a TÁMOP…..
- Az „Újra tanulok” program keretében már beindult a gyertyakészítők (25 fő), konyhai
kisegítők (25 fő) és a mezgazdasági munkások (10 fő) képzése. Mindannyian helyben
tanulnak, a Közösségi Házban. A zöldség-gyümölcs feldolgozók (10 fő) képzése a
napokban fog elindulni. Nekik sem kell utazniuk, helyben történik a képzésük. A
kompetencia alapú képzésben részt vevő 6 főnek kell utaznia Szécsénybe.
Több hozzászólás nem hangzott el. Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a
részvételt, és a képviselő-testület ülését 18.25 órakor bezárta.

k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

