Jegyzőkönyv
Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13-án
(hétfő) 17 órakor a Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott munkaterv szerinti ülésén
Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál,
Király Tibor,
Rigó Tibor 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.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1./ A 2014. évi ülésterv elfogadása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

2./ A Gondozási Központ vezetőjének megbízása,s
pályázat kiírása az állára

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3./ Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem
terjesztettek elő.
Napirendek tárgyalása
1./ A 2014. évi ülésterv elfogadása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

-

2

-

Báránkó Pál: Munkahelyi beosztása miatt kéri –lehetőség szerint – a következő ülések
időpontjának módosítását:
- május 26. helyett május 19.
- szeptember 15. helyett szeptember 22.
Király Tibor: Valószínűleg június 22-én elutazik, így kéri, hogy a május és júniusi ülések e.
napirendi pontjai kerüljenek felcserélésre.
Bárány Erzsébet: A májusi ülés időpontjának megváltoztatása lehetséges, viszont a
szeptemberi ülés időpontjának módosítása attól függ, hogy milyen határidővel kell a
képviselő-testület elé terjeszteni az I.féléves teljesítést.
A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(I.13.) határozata
A Képviselő-testület – a kért módosításokkal – elfogadta a 2014. évi
üléstervét. Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
képviselő-testület

2./ A Gondozási Központ vezetőjének megbízása, pályázat kiírása az állásra
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintérné Kanyó Judit: A gyermekjóléti szolgáltatás, a családgondozás és a házi
segítségnyújtás átkerült a szécsényi Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társuláshoz.
Pálmány Andrásné foglalkoztatását Ők végzik, de teljes munkaidejében a településen
dolgozik. Viszont az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés továbbra is ellátandó
feladat. Az állásra pályázatot kell kiírni. Az elbírálásig terjedő idő hosszú folyamat, ezért
addig megkell bízni valakit a feladatok ellátásával. Szeretné ha ez a személy Bocskayné Tóth
Katalin lenne. Ő már július 1-jétől az intézményben dolgozik,mint családsegítő. Elégedett a
munkájával, meg van hozzá a szükséges végzettsége.
Rigó Tibor: Úgy tudja,hogy néhány évvel ezelőtt fegyelmi vétség miatt kellett Bocskaynétól
megválni.
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Pintérné Kanyó Judit: Az már régen volt. Ismeri a történtet. Azóta sokat változott a helyzet,
változtak az emberek. Neki jó tapasztalatai vannak Bocskayné munkáját illetően.
Király Tibor: Egyetért a Polgármester Asszony javaslatával. Régen történt az eset. Mindenki
változik az évek során, kell, hogy még egy esélyt kapjon.
Pintérné Kanyó Judit: Neki mindenképpen az a törekvése, hogy helyi szakemberek
kerüljenek alkalmazásra az önkormányzatnál.
A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(I.13.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
vezetői állására kiírja a pályázatot.
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(I.13.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
vezetői feladatainak ellátására megbízza Bocskayné Tóth Katalint, a pályázat
elbírálásáig.
Határidő:
Felelős:

azonnal és értelemszerűen
polgármester

3./ E g y e b e k :
Bárány Pál: A közút kezelője felé tegye meg a Jegyző az arra vonatkozó jelzést, hogy a
temető után kerüljön kihelyezésre a csúszásveszélyre és állatveszélyre figyelmeztető táblák.
Pintérné Kanyó Judit:
- Megérkezett a kistraktor, még munkaeszközöket kell hozzá vásárolni.
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Élelmiszer csomagok osztására fog sor kerülni a jövő héten. Ismét Laczkó Gellért fog
segíteni az adomány leszállításában.
A Belügyminisztériumtól plusz keretet igényeltünk a presszó megvásárlásához. Az
adás-vételiszerződés megkötésre került már az előleg utalása is megtörtént.
Usák Tiborral készíttet egy belső településrendezési tervet, a falu központjának
átalakítására vonatkozóan. A tervek kivitelezésére folyamatosan keressük a
pályázatokat, mert saját forrása nincs rá az önkormányzatnak.
A START Munkaprogram keretében három programlábra pályáztunk: mezőgazdasági,
téli és egyéb értékteremtő és helyi sajátosság. Még nem érkezett jelzés a benyújtott
anyagokkal kapcsolatban.

Bárány Barnabás: Ismeretei szerint március hó folyamán a szociális szövetkezetek részére
pályázatot írnak ki állattartásra.
Pintérné Kanyó Judit: Annusné Habony Mária eladásra kínálja a virágboltot. Az
önkormányzatnak elővásárlási joga van, mivel a felépítmény alatti terület a mi tulajdonunk. A
hosszú távú elképzelésekhez nagyon jól illeszkedne, ha megvásárolnánk, persze nem
hasznosítási céllal. Nagyon magas áron kívánja értékesíteni. Egyenlőre nem kellene
beleugrani a vásárlásba, mert szerinte ilyen áron úgy sem tudja eladni. Akkor kell visszatérni
erre a döntésre, ha már lesz rá érdeklődő és látjuk a tényleges eladási árat.
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
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

