
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

  

Készült: Varsány  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének  2014. február 3-án  

(hétfő) 18 órakor a Közösségi Házban 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 költségvetés  elfogadása                  Pintérné Kanyó Judit polgármester      

 

2./Társulások alapításához szándéknyilatkozatok  Pintérné Kanyó Judit polgármester  

 

3./ A polgármester illetményének megállapítása  Király Tibor alpolgármester 

 

4./ Egyebek 

 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ A 2014. évi költségvetés elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Pintérné Kanyó Judit: Az intézményvezetőkkel alaposan áttárgyalták a lehetőségeket. 

Minden szám úgy került megállapításra, hogy az nagyon megalapozott legyen. Úgy gondolja, 

hogy az idei évben nem lesz gond az intézmények fenntartásával. Persze ehhez nagyon 

megfontolt gazdálkodásra van szükség.  

 

Ispán Lászlóné: Szeretné, ha az óvodapedagógusok kapnának munkaruhát.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Amennyiben a lehetőség adott lesz, akkor nem zárkóznak el a kérés 

teljesítéstől. Viszont ez majd csak később fog látszani.  

 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014.(II.4.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

2./ Társulások alapításához szándéknyilatkozatok 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

a.) Szociális Önkormányzati Társulás 

 

Pintérné Kanyó Judit: A két érintett polgármesterrel már folytatott egyeztetést a társulás 

megalakítására vonatkozóan. Úgy véli, hogy sokkal hatékonyabban lehetne társulási formában 

a feladatokat ellátni. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014.(II.3.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 

szándékát, hogy alapító tagja – Nagylóc, Magyargéc községek  
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önkormányzataival együtt – kíván lenni a létrehozandó szociális 

társulásnak,mely az alábbi feladatokat látja el: 

- idősek nappali ellátása 

- szociális étkeztetés 

A társulás létrehozásához szükséges dokumentumok előkészítése érdekében 

a település képviseletére felhatalmazza a polgármester. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

b.) Többcélú Társulás 

 

Pintérné Kanyó Judit: A járás polgármesterei körében már többször felvetődött, hogy 

szükség lenne egy fejlesztési társulás létrehozására. A fejlesztési elképzeléseknek nagy 

szerepe van a települések életében. Sokkal hatékonyabban lehet az elképzeléseket 

csoportosan, társulásban érvényesíteni. A megbeszélések során felvetődött az is, hogy vannak 

olyan kötelező feladatok, amelyeket szintén hatékonyabban és gazdaságosabban lehetne 

társulási formában ellátni. Szeretné elérni, hogy a létrehozandó többcélú társulás székhelye 

Varsány legyen. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014.(II.3.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 

szándékát, hogy alapító tagja kíván lenni a térségben létrehozandó 

önkormányzati társulásnak,mely az alábbi feladatokat látja el: 

- településfejlesztési koncepció kidolgozása, településfejlesztési feladatok 

- belső ellenőrzés 

- egységes informatikai rendszer működtetése. 

A társulás létrehozásához szükséges dokumentumok előkészítése érdekében 

a település képviseletére felhatalmazza a polgármester. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

c.) EGTC szervezeti formában működő Társulás 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ez egy határon átnyúló társulás lesz, melyhez szintén jó lenne 

társulni, mert csak előnye származhat belőle a településnek. 
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A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014.(II.3.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 

szándékát, hogy részt kíván venni egy EGTC szervezeti formában működő 

társulásban. A vonatkozó dokumentumok előkészítése érdekében a település 

képviseletére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3./ A polgármester illetményének megállapítása 

     Előterjesztő: Király Tibor alpolgármester 

 

Király Tibor: Javasolja a Polgármester Asszony illetményének megemelését, az alábbi 

indokok alapján: Az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő munkáját mindenképpen 

szükségesnek tartja elismerni. A környezetünkből is pozitív visszajelzések érkeztek a 

munkáját illetően. Nagyon sok plusz feladatot felvállal. Javasolja a polgármester illetményét 

420.000,-Ft/hó összegben megállapítani, 2014. január 1. napjától. 

 

Báránkó Pál:  Egyetért az indokolásokkal, de nem támogatja a javaslatot. Véleménye szerint 

már a következő képviselő-testületre kell bízni ezt a döntést. 

 

Bárány Barnabás: A településen látszik a fejlődés. Nyilván való, hogy itt olyan munka 

zajlik, ami előre viszi a falut. Minden ide látogató elmondja, hogy nagyon szép a falu, létszik, 

hogy jó kezekben van. Támogatja az Alpolgármester Úr javaslatát. 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 igen, 1nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014.(II.3.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 

illetményét 2014. január 1.napjától 420.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

A jegyző készítse el a szükséges iratokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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4./  E g y e b e k : 

 

 

Király Tibor: Kéri a Képviselő-testület azirányú döntését, hogy a Szőlővölgyben, Kissné 

Szita Máriától kerüljön megvásárlásra annyi földterület, hogy az utat ki lehessen tűzni. Azt 

követően pedig kerüljön bejegyzésre az úthasználati jog. 

 

Báránkó Pál: Egyetért azzal, hogy mielőbb rendezni kell az állapotot. Viszont azt javasolja, 

hogy ezeket a költségeket, illetve legalább nagy részét dr.Percze László fedezze, aki miatt 

évekkel ezelőtt ez az állapot kialakult. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Felveszi a kapcsolatot dr.Percze Lászlóval és tárgyalni fog ebben a 

kérdésben vele. 

 

Szita Csaba: Tartózkodni fog a szavazásnál. Véleménye szerint nem lenne szabad átvállalni a 

más hibájából eredő károk rendezését. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Abban kell partnernek lenni, hogy mindenki számára megnyugtatóan 

rendeződjön a kérdés, mindenkinek jó legyen. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 igen, 1tartózkodő szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014.(II.3.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Kissné 

Szita Máriától azt a területnagyságot, amely az út nyomvonalának 

kialakításához szükséges.  

Az erre vonatkozó intézkedéseket, az ingatlan nyilvántartásban történő 

átvezetésére  a Polgármester és a jegyző tegye meg. a szükséges 

intézkedéseket. 

A Polgármester folytasson tárgyalást dr.Percze Lászlóval, hogy milyen 

mértékben, illetve milyen módon járuljon hozzá a költségekhez. 

 

Határidő: azonnal, illetve az eljárási határidők függvényében 

Felelős: polgármester 

  jegyző 
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Bárány Erzsébet: Báránkó Pál bejelentéssel élt feléje, miszerint a három évvel ezelőtt 

elkezdett kerítésépítést be kívánja fejezni, az eredetileg tervezett nyomvonalon. Akkor a 

szomszédok birtokvédelmet kértek. Az eljáró hatóságként kijelölt Rimóci Jegyző 

visszabontatta vele a kerítés út felőli szakaszát. Ezt a részt kívánja megépíteni. A kerítés 

építése nem engedélyköteles tevékenység. A telekhatárt nem vitathatja senki. 

 

Báránkó Pál: A kerítés nyomvonalának jogosságát nem vitatta az eljáró jegyző. Viszont arra 

hivatkozott, hogy a hatályos rendezési terv értelmében, útszélesítésre vonatkozó hivatkozással 

az önkormányzat kisajátíthatja az érintett területeket három éven belül. Ez nem történt meg a 

rendezési terv elfogadását követően,de a rimóci Jegyző által meghozott határozatot követően 

sem. Ő a területe védelme érdekében mindenképpen megépíti a kerítést. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ez nagy feszültséget fog okozni az ott lakók körében. Mert az akkor 

felhozott problémák most is helyt állnak.  

 

Báránkó Pál: Véleménye szerint  semmiben nem gátolja a szomszédokat, ha megépíti a 

kerítést. Egyébként a telekhatár még közelebb van az úthoz, de Ő beljebb kívánja tenni a 

kerítést.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Többször járt kint a helyszínen, és véleménye szerint igazuk van a 

szomszédoknak. Mindemellett még a környezetet is csúfítja a megépített kerítés. 

 

Báránkó Pál: Az a célja, hogy a saját területét lekerítse. Nem akarja a más tulajdonát,csak a 

sajátját. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A települési képviselők előtt ismert, hogy az alvégi területre 

vonatkozón nagyon komoly rendezési tervet kívánunk készíteni, mellyel pályázni kívánunk a  

teljes településrész rehabilitációjára.  Ezirányú elképzeléseinket is rontja a kerítés, továbbá a 

jelenleg az épületeken zajló felújítások is. Szükséges lenne szem előtt tartani a hosszú távú 

terveket is.  

 

Báránkó Pál: Ő minden átalakítási munkálatot engedéllyel végez az érintett területen. 

Viszont van olyan átalakítás, ami valóban rontja az összképet, mégsem foglalkozik vele az 

önkormányzat. A legtöbb terület rendben van tartva az alvégben, viszont az önkormányzatnak 

is van területe, amely elhanyagolt.. A hosszú távú tervben szerepel állatsimogató kialakítása  

is, az ellen pedig erőteljes a tiltakozás, hogy Ő ott állatot tartson. Úgy érzi, hogy tőle olyan 

dolgokat is elvárnak, amelyek nem kötelességei, nem engedik, hogy a jogait gyakorolja. 

 

Szita Csaba: Az előbb arról döntöttünk, hogy a más által okozott kár helyreállítását felvállalja 

az önkormányzat, most pedig a másét akarjuk elvenni. Nem gondolja, hogy ebbe a kérdésbe 

az önkormányzat bele szólhat. A saját területét mindenkinek jogában áll megvédeni. 

 

Pintérné Kanyó Judt: Nem a telekhatárt vitatja, hanem azt, hogy a megépítendő kerítés 

gátolja a szomszédot a tulajdona megközelítésében és rontja az összképet. 
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Király Tibor: A viták elkerülése, a helyzet megoldása érdekében javasolja, hogy az 

önkormányzat vásárolja meg Báránkó Páltól az érintett földterület egy részét. 

 

Báránkó Pál:  Nem kíván eladni a tulajdonát képező földterületből. 

 

Pintérné Kanyó Judit:  Úgy gondolja, hogy az, aki az önkormányzatot képviseli, ne adjon 

okot az embereknek bosszúságra, ha az egyáltalán nem indokolt. 

 

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 18.50  órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


