
J e g y z ő k ö n y v 

 

  

Készült: Varsány  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének  2014. április 14-én  

(hétfő) 18 órakor a Közösségi Házban megtartott soron kívüli ülésén 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Barnabás, 

   Bárány Pál, 

Rigó Tibor és 

Szita Csaba települési képviselők 

 

Báránkó Pál és Király Tibor települési képviselők bejelentették  távolmaradásukat 

 

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

hogy 7 települési képviselőből 5 fő jelen van (71 %), így az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok tárgyalására: 

 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:       Előterjesztő: 

 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet                    Pintérné Kanyó Judit polgármester      

     módosítása 

 

2./ A 2013. évi költségvetési rendelet      Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     végrehajtása 

 

3./Települési Értéktár létrehozása és a Települési  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

    Értéktár Bizottság kialakítása 

 

4./ Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.15.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

 

2./ A 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtása 

      Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Bárány Pál: Jól látható az anyagból, hogy az önkormányzat gazdálkodása jó. 

 

Bárány Barnabás: Egyetért a Bárány Pál által elmondottal. Hatékony gazdálkodást folytatott 

a falu vezetése.  Sokat fejlődött a település az elmúlt évben, ennek ellenére nem került 

felvételre hitel. Ez a tevékenység mindenképen dicséretes. 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:: 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.15.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

3./ Települési Értéktár létrehozása és a Települési Értéktár Bizottság kialakítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: A településen még meglévő hagyományok, értékek megőrzése 

szempontjából nagyon fontos lenne létrehozni a Települési Értéktárat. Ezeket az értékeket 

össze kell gyűjteni és meg kell őrizni a jövő generációjának.  Véleménye szerint külön 

szakmai bizottságot kell felállítani. Olyan embereket kell a bizottság munkájába bevonni, akik 

megfelelő  szakértelemmel  rendelkeznek.  A vezetőjének Oláhné Csercsics Ivettet javasolja.  
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A Képviselő-testület részéről  saját személyét  javasolja a bizottságba. Harmadik tagnak pedig 

Bárány Antalnét  javasolja. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2014.(IV.14.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Települési Értéktár 

létrehozását határozza el és az alábbiak szerinti Települési Értéktár 

Bizottságot hozza létre: 

 

Elnöke:  Oláhné Csercsics Ivett 

tagjai:  Pintérné Kanyó Judit 

  Bárány Antalné 

 

A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és működésével 

kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan a előterjesztés mellékletét 

képező működési szabályzatot elfogadja, valamint felkéri a Polgármestert, 

hogy a testület döntéséről a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnökét tájkoztassa. 

 

Határidő: 2014. május 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4./  E g y e b e k : 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Bárány Barnabás jelezte, hogy a kertjük végében lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlanból szeretné megvásárolni az általa használt területet. A gyümölcsös melletti 

földút kimérése során kiderült, hogy Ifjúság úti ingatlan tulajdonos nagyobb területet használ, 

mint amennyi a tulajdonukban van. Mindenkivel megegyezett, hogy a kertek alatti földutat a 

gyümölcsös területéhez bekerítésre kerül. 

 

Bárány Barnabás: Ő is azok közé tartozik, akik nagyobb területet használnak. Sőt az Ő 

esetében kiderült, hogy a telke végében lévő építmény egy része is önkormányzati területen 

helyezkedik el. Az építményeket úgy helyezte el az ingatlanán, hogy mindenképpen a telek 

végéből tudja csak megközelíteni a kertet. Ezért szeretné megvásárolni az érintett területet.  

 

Pintérné Kanyó Judit: A következő testületi ülésre  előkészíti a pontos területszámítást 

valamint az eladási árra  vonatkozó ajánlatot.  
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- A tornaterem megvalósításával kapcsolatban elmondja, hogy ismét nagyon sok új 

információt kellett továbbítani a Sporthivatal felé. Nagy esély van arra, hogy az 

általunk tervezett épületet tudjuk megépíttetni. 

- Megkezdődött a volt pártház tetőszerkezetének felújítása. Az anyagköltségek a 

pályázatból fedezhetők, a munkálatokat a közfoglalkoztatottak végzik. 

- A Startmunka program jól működik. Elindult a hivatal előtti járdaszakasz felújítása. 

Várhatóan május elején indul újabb 40 fő foglalkoztatása. 

- Jó ütemben zajlik a TÁMOP pályázat.  

 

 

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

részvételt, és a képviselő-testület ülését 19.15  órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

    polgármester                jegyző 


