
J e g y z ő k ö n y v 

 

  

Készült: Varsány  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének   2014. június   18-án  

(szerda) 18 órakor a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti ülésén 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Báránkó Pál, 

   Bárány Barnabás 

   Bárány Pál és 

Rigó Tibor települési képviselők 

 

Király Tibor és Szita Csaba 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.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat    Bárány Erzsébet jegyző 

2013. évi működéséről 

 

2.) Beszámoló a Varsányi Játékkuckó Óvoda  

tevékenységéről      Ispán Lászlóné óvodavezető 

 

3.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi működéséről 

     Előterjesztő: Bárány Erzsébet jegyző 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

     

Báránkó Pál: Szeretné megismerni a két családsegítőt, ugyanis még nem találkozott velük. 
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Pintérné Kanyó Judit: December 1-jétől dolgoznak a településen. Hetente három 

alkalommal tartanak ügyfélfogadást, illetve családlátogatást Varsányban.  A következő 

testületi ülésre meghívja Őket. 

 

A képviselő-testületvita nélkül, 5 egybehangzó  egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2014.(VI.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti 

szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: polgármester és jegyző 

 

 

 

 

 

2./ Beszámoló a Varsányi Játékkuckó Óvoda tevékenységéről 

      Előterjesztő: Ispán Lászlóné óvodavezető 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A képviselő-testületvita nélkül, 5 egybehangzó  egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2014.(VI.18.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Varsányi 

Játékkuckó Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: polgármester  

  intézményvezető 
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3./ E g y e b e k 

 

 

Báránkó Pál: Hiányolja, hogy a falugyűlésre a képviselők nem kaptak külön meghívót. 

Legközelebb mindenképpen kéri a meghívót. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A falugyűlést megelőző képviselő-testületi ülésen beszéltek az 

időpontról és minden lakoshoz el lett juttatva a meghívó. Nem gondolja, hogy külön meghívót 

kellene küldeni a képviselők részére. 

 

Bárány Barnabás: Kérdezi, hogy hol tartanak a földügyek; valamint arról érdeklődik, hogy a 

testületi ülések jegyzőkönyveinek felterjesztésére mi a jogszabályi előírás, illetve megtörtént e 

a felterjesztés. 

 

Bárány Erzsébet:  

- A Szőlővölgyi földút vonatkozásában most van folyamatban a művelési ágból történő 

kivonás a Földhivatalnál.  

- A Mikszáth úti kertek végében még a tavalyi évben megtörtént az út kimérése, viszont 

még nem történt intézkedés arra vonatkozóan, hogy a nyomvonal véglegesen 

helyreállításra kerüljön. 

- Az Ifjúság úti kertek végén szintén kimérésre került a fölút nyomvonala. A földmérő a 

napokban ígéri a számításokat, melyek alapján az érintett tulajdonosokkal megkötésre 

kerülhet a bérleti szerződés. 

- A jegyzőkönyvek – a legutolsó kivételével – elkészültek. A Kormányhivatalhoz 

történő felterjesztés nem történt meg, amit a hónap végéig pótolni fog. 

 

Bárány Barnabás: A legutóbbi testületi ülésen nem volt jelen.  Nem ért egyet azzal a 

döntéssel, hogy csak egy évre adja bérbe a testület az Ifjúság úti kertek alatti terület lakók által 

használt részét. Mindenképpen több évre kell bérbe adni. Erre a kérdésre az önkormányzati 

választások után vissza kell térni. 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: 

 

-  Ismerteti a jövő heti nemzetközi rendezvény részletes programját. A rendezvényt a 

Nógrád Turizmusáért Egyesület szervezi az Önkormányzattal közösen. Kéri a 

képviselőket, hogy a lehetőségekhez képest minden programon vegyenek részt. 

Különösen fontos a szerda esti ünnepi testületi ülés, valamint a szombaton 13  órakor 

kezdődő program, melynek keretében megerősítésre kerül a szlovákiai Ragyolccal 

kötött testvér települési megállapodás. Nagyon sok szakembert várunk, meghívásra 

került az Országgyűlési Képvisel Úr, valamint a járás polgármesterei és megyei szintű 

vezetők. 
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- A Start Munkaprogram keretében jelenleg 80 főt foglalkoztat az önkormányzat, 40 fő 

értékteremtő munkával foglalkozik, 40 főt pedig a mezőgazdasági program lábban 

foglalkoztatunk. Beindult a málnaszedés. Jelenleg 450 Ft-ot fizetnek kilójáért. Több 

érdeklődő is jelentkezett a felvásárlást illetően. Remélhetően akkor is átveszik a 

termést, amikor nagyobb lesz a mennyiség. Teljesen tervszerűen halad minden 

munkafolyamat. 

- Gyöngyösön és Egerben részt vett egy-egy tárgyaláson, ahol a szociális szövetkezetről 

tárgyaltak. A következő testületi ülésre el fog készíteni egy beszámolót a kialakult a 

helyzetről, ami eléggé érdekesen alakul. Most szembesült például azzal, hogy a 

szociális szövetkezetben nem dolgozhatnak azok, akiket a Start Munkaprogramban 

foglalkoztat az önkormányzat. A jövőre vonatkozóan össze kell állítani egy üzleti 

tervet. 

- TÁMOP program: A program jó ütemben halad. Rövidesen elkészül a Cserhaj és a 

Csillagpont kialakítása.  A program legnagyobb előnye, hogy a rendelkezésünkre álló 

eszközökkel a nagy problémák kialakulását reményeink szerint meg lehet előzni.  

- Több jelzés érkezik arra vonatkozóan, hogy településünkön jelen van a drog. A kérdés 

kezelésében összefogás és drasztikus lépések megtétele szükséges. 

- A betervezett aszfaltozás elkészült. Véleménye szerint nagyon jól sikerült, jó munkát 

végzett a kivitelező cég.  

- Tett lépéseket a szúnyogirtás elvégzésének érdekében. Több százezer forintot kellene 

kifizetnie a falunak. Viszont a médiából tudomására jutott,  hogy az állam pénzeszközt 

különített el annak érdekében, hogy az ország teljes területén elvégezze a 

szúnyogirtást. Ezért egyenlőre nem kellene az önkormányzatnak ezzel a kérdéssel 

foglalkoznia. 

- A ravatalozó tetőszerkezetének felújítására és az előtető elkészítésére vonatkozó 

tervek elkészültek, benyújtásra kerültek az építési hatósághoz. 

 

Báránkó Pál:  A Szőlővölgyi két telep közötti patakkal kapcsolatban azt tapasztalta, hogy  

nagyon rendezetlen. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az önkormányzat már mindent megtett, amit lehetett. A 

Szőlővölgyben nagyon sok munka el lett végezve,  sok pénzt kifizetett azért, hogy a 

problémák megoldódjanak. A két gazdálkodónak kellene összefognia, hogy a környezet 

rendben legyen. 

 

Báránkó Pál: Ahhoz, hogy rendben lehessen tartani a környezetet,  területet kellene elhagyni 

a patak mellett . 

 

Pintérné Kanyó Judit: 

- Sámuel Dezsőné átadja a háza előtti kertet az önkormányzatnak művelésre. Úgy 

gondolja,  hogy a gyógynövényeket telepítenék oda. 

- Szeretné,  ha az önkormányzat visszavásárolná a Szent István úti beépítetlen telkeket. 

Ezeket is művelésbe lehetne vonni. 
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Bárány Barnabás: Támogatja az elképzelést. Javasolja, hogy a Polgármester Asszony 

tárgyaljon a tulajdonosokkal. Szerinte 500 ezer Ft-ot kínáljon fel telkenként. 

 

A Képviselő-testület megvitatta a javaslatot, és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2014.(VI.18.) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Szent István úti beépítetlen építési telkek 

tulajdonosaival folytasson tárgyalásokat a visszavásárlásra vonatkozóan. A 

vételárat 500.000,-Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő: 2014. július 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Rigó Tibor: Tudomására jutott, hogy az általános iskola jótékonysági estjével kapcsolatban 

az önkormányzat közel 30.000,-Ft terembérleti díjat fizettetett meg a bevételből. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az Önkormányzat és a Klebelsbert Intézményfenntartó Központ 

Szécsényi Tankerülete között született egy megállapodás, mely szerint kölcsönösen 1.250,-Ft-

ot számlázunk egymás felé, amennyiben igénybe vesszük a másik fenntartásában működő 

intézményt. A Közösségi Ház használatáért nem az iskola felé került kiállításra a számla, 

hanem a KLIK felé. A számlát nem az iskola egyenlítette ki a bevételből, hanem a KLIK.  

 

Rigó Tibor: Az önkormányzat a gyerekektől vette el a pénzt. Ezt szégyenletesnek tartja. 

Azoktól a gyerekektől vettük el, akikre minden ünnepségen számíthatunk, minden ünnepség 

műsorát Ők adják. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ismét elmondja, hogy megállapodás alapján történt a számlázás a 

KLIK felé. Tehát nem a gyerekektől lett elvéve a pénz,  hanem a KLIK fizette  ki a számlát. 

 

Báránkó Pál: Egy baráti beszélgetés során a rimóci polgármester elmondta, hogy az Ő 

önkormányzatuk soha nem számláz bérleti díjat, hogy közösségi célú rendezvényekhez 

biztosítják az intézményeiket. Jótékonysági rendezvényekre minden szervezetnek ingyenesen 

biztosítják a helyiséget, ezzel támogatja az önkormányzat az elérni kívánt célt.  Véleménye 

szerint a jótékonysági rendezvényekért nem kellene  kérni az önkormányzatnak bérleti díjat. 

 

Rigó Tibor: Az a rimóci polgármester, ez pedig a varsányi polgármester. 

 

Bárány Pál: A rendeletet nem a polgármester hozta, hanem a képviselő-testület. 
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Pintérné Kanyó Judit: A közösséget szolgáló rendezvények esetében nem számláz az 

önkormányzat bérleti díjat. Az iskola 2014. január 1-jétől nem az önkormányzat 

fenntartásában működik. Az Intézményfenntartó Központ minden ellenvetés nélkül befogadta 

a számlát és ki is egyenlítette. Többször elhangzott Rimóc  példaként. Meg fogja kérdezni a 

Polgármester Úrtól, hogy náluk hogyan működnek ezek a dolgok. Nem tartja helyesnek, hogy 

a képviselők egy másik település polgármesterével vitassák meg  a problémáikat. 

 

Báránkó Pál: Nem polgármesterként folytattak vele beszélgetést, hanem egy baráti 

társaságban került szóba a dolog. Egyébként is jó ha tudjuk, hogy mi zajlik a 

környezetünkben, a környező településeken. Az lenne a helyes, ha a szomszédos falvakban 

egyforma gyakorlat alakulna ki. Az említett beszélgetésen szóba került az ünnepségek 

alkalmával zajló koszorúzás is. Rimócon az a gyakorlat, hogy aki szeretne koszorúzni, az 

bejelentkezik az önkormányzatnál, és elhelyezheti a koszorút az emlékhelynél. Varsányban az 

is gondot okozott, amikor a Borbarátok Egyesülete szeretett volna koszorúzni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Amióta kialakultak az emlékhelyek, és az ünnepségeket 

koszorúzással kötjük egybe,  mindig három koszorú kerül elhelyezésre: az önkormányzat, az 

egyházközség és együttesen a civil szervezetek koszorúznak. A civil szervezetek nevében 

mindig más-más szervezet helyezi el a koszorút. Ő elmondta akkor is, hogy koszorúzzon a 

Borbarátok Egyesülete a civil szervezetek nevében. De végül az sem okozott gondot, hogy 

külön helyezték el a koszorút. 

 

Rigó Tibor: Rimócon a Sportcsarnokban évenként rendeznek jótékonysági rendezvényt, de 

eddig soha nem kértek terembérleti díjat, bármelyik szervezet szervezte. 

 

Báránkó Pál: Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak erre a bevételre nagy szüksége lett 

volna. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Nem lehet összehasonlítani két települést, különösen Rimócot és 

Varsányt. Rimócnak hosszú évek óta ugyan az a polgármestere, sok mindenben Varsány előtt 

járnak. Minden önkormányzatnak más típusú és nagyságrendű a saját bevétele. Valóban 

vannak önkormányzatok, akiknek nem szükséges néhány ezer forint bevétel, de Varsánynak 

szüksége van. A felújított Közösségi Házat fenn kell tartani. 

 

Báránkó Pál: Különbség van az értékrendben. Nem egyformán kezelünk egy-egy ügyet, mert 

nem egyforma helyen szerepel az értékrendünkben. 

 

Rigó Tibor: Vannak dolgok, amelyekben egyformán kellene gondolkodni. A varsányi 

gyerekektől nem kellene elvenni pénzt azért, hogy az önkormányzatnak legyen némi bevétele. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Megkéri Rigó Tibor képviselőt, hogy a flegma viselkedést és 

megjegyzéseit hagyja abba. 

 

Rigó Tibor: „A kurva isten ne bassza meg! Fóbia ez a flegmaság Nálad?” – kérdezi a 

Polgármester Asszonyt. 



- 7    - 

 

 

Pintérné Kanyó  Judit: Nem fóbia, de tudni kell viselkedni egy képviselőnek. 

 

Rigó Tibor: Ő így viselkedik. Nagyon sok problémája van egyébként is és akkor még ilyen 

dolgokkal kell foglalkozni.. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Mindenkinek vannak problémái, de azokat nem hozza be a közösségi 

életbe. Megengedhetetlennek tartja ezt a viselkedést. 

 

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 


