
J e g y z ő k ö n y v 

 

  

Készült: Varsány  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének  2014. március 19-én  

(szerda) 17 órakor a Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál,  és 

Rigó Tibor  települési képviselők 

 

Báránkó Pál, Király Tibor és Szita Csaba települési képviselők bejelentették távolmaradásukat 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket.. A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy 7 települési képviselőből 4 fő jelen van (60 %), így az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok tárgyalására: 

 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:       Előterjesztő: 

 

1./ A 2014. évi költségvetési rendelet                    Pintérné Kanyó Judit polgármester      

     módosítása 

 

2./ A Gondozási Központ  megszüntetése    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

3./ Az Önkormányzat alapító okiratának,   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

    valamint az SZMSZ függeléknek módosítása 

 

4./ Egyebek 

 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Pintérné Kanyó Judit:  A Belügyminisztériumtól kapott pénzeszközöket szükséges beépíteni 

a költségvetésbe, ezért kell megmódosítani a költségvetési rendeletet. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 4 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014.(III.20.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

2./ A Gondozási Központ megszüntetése 

      Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Gondozási Központ keretein belül jelenleg már csak a szociális 

étkeztetés, valamint az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) működik. Az étkeztetés 

területén közfoglalkoztatottak dolgoznak, tehát csak egy személy alkalmazására kerül sor 

főfoglalkozásban. Ezért úgy gondolja – a jegyzővel és a pénzügyi előadóval folytatott 

megbeszélést követően -, hogy az önálló intézményként történő működtetést meg kell 

szüntetni, és az önkormányzathoz kell vonni a szociális étkeztetés és az idősek nappali 

ellátása feladatokat. 

 

Rigó Tibor: Támogatja a Polgármester Asszony javaslatát. 

 

Bárány Barnabás: Ő is támogatja a javaslatot.. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Amikor a házi segítségnyújtás bekerült az intézményfenntartó 

társulásba, úgy gondolta, hogy Pálmány Andrásné Marika továbbra is részt vesz az idősek 

nappali ellátásban. Ez nem így történt. Csak az új munkahelye által megszabott 9 gondozott 

személlyel foglalkozik, a helyi feladatokba nem folyik be. A társulásnál végzett munkájával 

mindenki elégedett. Azt helyben is tapasztaljuk, hogy lelkiismeretesen ellátja a gondozottakat, 

de sajnos többlet munkát nem vállal, nem segít be az itteni feladatokba. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 4 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2014.(III.19.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megszünteti a Gondozási 

Központot mint önálló intézményt. 

A Polgármester és a Jegyző az Államkincstárnál járjon el a változás 

átvezetését illetően. 

 

Határidő: 2014. március 31. 

Felelős: polgármester 

  jegyző 

 

 

 

 

3./ Az Önkormányzat alapító okiratának,   valamint az SZMSZ függeléknek módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az előző döntés következménye, hogy az Önkormányzat alapító 

okiratát, valamint az SZMSZ függelékét szükséges megmódosítani. A két dokumentumban 

meghatározott kormányzati feladatokat ki kell bővíteni a szociális étkeztetéssel, valamint az 

idősek nappali ellátásával. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 4 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2014.(III.19.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megmódosítja Varsány Község Önkormányzata alapító okiratát, 

valamint az SZMSZ függelékét.  

Mindkét dokumentum szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: 2014. április 1. 

Felelős: polgármester 

  jegyző 

 

 

 

3./  E g y e b e k : 

 

Pintérné Kanyó Judit: Tájékoztatja a Képviselő-testülete a tornaterem megvalósításának 

jelenlegi helyzetéről: 
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Kb. két hete Balla Mihály Országgyűlési Képviselő telefonon tájékoztatta, hogy felsőbb szintű 

döntés értelmében Varsányban tornaterem épülhet. Pár nap múlva már Balassagyarmaton 

folytattak tárgyalás a Kormánybiztossal. Ő már ott említést tett arról, hogy Varsány 

rendelkezik tervekkel a tornateremre vonatkozóan, valamint a faluközpontot illetően már 

elindult egy fejlesztési elképzelés megvalósítása, ami leginkább az építészeti jegyekre 

vonatkozik. Ezért szeretné, ha egyeztetést folytatnának a tervek vonatkozásában.  Az ott 

megbeszéltek értelmében a múlt hét csütörtökén a minisztériumban már szakemberekkel 

tárgyaltak, ahová elvitte azokat  terveket, amelyeket Usák Tibor tervező készített. A 

szakemberek elmondták, hogy a megépítendő tornatermekre kész típustervek vannak, de 

megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy az épület homlokzatai megvalósíthatók e az általunk 

készíttetett tervek szerint. Azt is elmondták, hogy csak a tornaterem megépítésének költségeit 

fedezi a támogatás, minden mást az önkormányzatnak önerőből kell megoldani. Tehát a 

tervezett parkoló, valamint az iskola udvarának átalakítása költségeit saját költségvetésből kell 

fedezni. A terveken látható, hogy az iskola telekhatárait módosítani szeretnénk. Az iskola 

épületének sarkától indulna a határvonal egyenesen a Kossuth út 3. számú ingatlanig. Ez azt 

jelenti, hogy a kialakítandó Hagyományok Háza kert része is az iskolához kerülne. Így ki 

lehetne a tornateremhez szükséges parkolót építeni. A jelenlegi salakos pályát is szükséges 

lenne áthelyezni az épület miatt. A kerítés fából készülne, mint a Közösségi Ház előtt. A 

rajzon az is látható, hogy a parkoló megépítése érdekében szükség lenne arra, hogy a parókia 

telkéből egy minimális területet megvásároljunk. Reméli, hogy az egyházközség partner lesz 

ebben a kérdésben.  

Négy féle méretű tornatermet építenek. Varsányban a második kategória épül, Szécsényben 

pedig a harmadik kategóriát tervezik. A minisztériumi tárgyalást követően Szécsényben 

találkoztak a járás polgármesterei egy megbeszélésen. Itt elmondta a szécsényi Polgármester, 

hogy a tervezettektől eltérően Szécsény a legnagyobb méretű tornatermet, illetve 

sportcsarnokot kívánja megépíteni, valamint uszodaépítést is tervez. A szükséges önerőt úgy 

kívánja biztosítani, hogy a környező településektől is kér anyagi hozzájárulást. Ő már ott 

elmondta, hogy a varsányi önkormányzat nem kíván részt venni a szécsényi tervek 

kivitelezésében, mivel az építkezés miatti többlet feladatok finanszírozása nagy terhet ró a 

településre. 

 

Rigó Tibor: Mohácsi László Tankerületi Igazgató Úrnak nagy szerepe van abban, hogy 

Varsányban megépülhet a tornaterem. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Amikor az iskola átadás-átvétele zajlott beszéltek arról Igazgató 

Úrral, hogy a testnevelés nagyon áldatlan körülmények között zajlik a varsányi iskolában. 

Megegyeztek, hogy figyelnek minden pályázati lehetőséget, ami megoldhatná a helyzetet. 

Igazgató Úr partner volt ebben. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet: 

- A presszó vételára kiegyenlítésre került. 

- A CSERHAJ kialakítása nagyon jól halad. Kicsit hátráltatja a munkálatok haladását, 

hogy a glettelés során kiderült, hogy a mennyezet lehullik, így azt is át kell vakolni. Az 

ablakok nem lesznek kicserélve, csak felújítva, viszont a bejárati ajtó cserére kerül. 
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- A START Munkaprogram keretében tervezett munkálatok jó ütemben haladnak. A 

garázsok és műhelyek  csatornázása megtörtént, még a vakolási munkák zajlanak. A 

Közösségi Ház oldalsó bejáratánál készül a híd és bejárat viakolorozása. 

 

Bárány Erzsébet: A Benedeki zártkertben lévő – haszonbérletre meghirdetett – 

ingatlanjainkra beérkezett igények előhaszonbérleti rangsorolása megtörtént: 

1. Kiss Bertalan – 2013. évi CXXII. törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontja 

2. Kiss László – 2013. évi CXXII. törvény 46.§ (1) bekezdés b) pontja 

3. Tisztartó András – 2013. évi CXXII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontja 

4.  

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 18.05  órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


