
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-én 

(hétfő), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott   munkaterv szerinti   üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Pál, 

   Bocskayné Tóth Katalin, 

   Lehoczkiné Dudás Anikó 

   Rigó Tibor, 

   Rigóné Tóth Tímea és 

   Szita Csaba települési képviselők. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő 

települési képviselőből 7 fő jelen van (100 %), a testületi ülés határozatképes, így azt 

megnyitja. 

 

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására: 

 

Napirend:       Előterjesztő: 
 

1.) A 2014. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtsa Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2.) Az önkormányzat szervezeti és működési   Pintérné Kanyó Judit polgármester       

     szabályzatának elfogadása 

 

3.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     mértékéről szóló rendelet elfogadása 

 

4.) A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     9/2000.(XI.27.) rendelet felülvizsgálata 

 

5.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) A 2014. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az anyagból jól látható, hogy a költségvetés időarányos teljesítése 

megfelelő. Az év hátralévő részére biztosított a működés anyagi feltétele. 

 

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



- 2    - 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014.(XI.10.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I-III. 

negyedéves költségvetés végrehajtását 289.663 eFt bevétellel 270.650 eFt 

kiadással és 60.833 eFt pénzkészlettel jóváhagyja. 

Megállapítja, hogy a teljesítés időarányos, megfelelő a gazdálkodás 

folyamata. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ez a dokumentum fogja képezni a képviselő-testület működésének 

alapját. Mindenképpen szükségesnek tartja, hogy minden képviselő rendelkezzen elektronikus 

levélcímmel, mert - a korral haladva – a testületi ülések anyagát azon szeretnék kiküldeni. 

 

Bárány Pál: Véleménye szerint írásban is ki kell küldeni az anyagot, mert nem minden 

képviselő rendelkezik lap-toppal, hogy a testületi üléseken előttük legyen az anyag. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Valóban szükséges, hogy az üléseken a képviselő előtt legyen a 

tárgyalt anyag. A következő ülésig gondolkodjon el mindenki azon, hogy hogyan lehet 

előteremteni az anyagi fedezetet ahhoz, hogy a képviselők kapjanak egy-egy lap-topot. 

Szerinte az egyik lehetőség az lenne, hogy a képviselői tiszteletdíjról lemondva, annak 

összegéből megvásárolnák a szükséges technikát. Mindenképpen szükségesnek tartja, hogy a 

terjedelmes előterjesztések, anyagok ne papíralapon kerüljenek kiküldésre. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Kéri, hogy a tervezett képviselő-testületi ülések ne hétfői napokon 

legyenek, 

 

Pintérné Kanyó Judit: A testületi ülések idejének a keddi napot javasolja. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, hogy keddi napokon legyenek a testületi ülések. 

 

A képviselő-testület az elfogadott módosító javaslattal együtt, 7 egybehangzó szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(XI.11.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
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3.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 7 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014.(XI.11.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

4.) A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2000.(XI.27.) rendelet  

     felülvizsgálata 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Szécsényi Járási Hivatal csütörtökön fog jönni ellenőrizni a 

temetőt és az azzal kapcsolatos nyilvántartásokat. Az ellenőrzésre felkészültek, a 

nyilvántartások rendben vannak. 

A helyi rendelet foglalkozik a sírhelyek újra megváltásával, azonban ez a rendelkezés eddig 

nem került alkalmazásra a településen. Javaslatokat kér a megoldásra vonatkozóan. 

 

Rigó Tibor: Javasolja, hogy a jelenleg meghatározott sírhely árak 40 éves időtartamra 

vonatkozzanak. 

 

Bocskayné Tóth Katalin:  A sírhely megváltási árakon nem javasol most módosítani, 

viszont javasolja, hogy a hatályos rendeletben meghatározott 25 éves időtartam legyen a 

továbbiakban is érvényes. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy az emberek erről való 

tájékoztatása megfelelő legyen, ne adjon ellenérzésre okot. 

 

Lehoczkiné Dudás Anikó: Csatlakozik a Bocskayné Tóth Katalin által tett javaslathoz. 

 

Bárány Pál: Támogatja a Bocskayné Tóth Katalin javaslatát. 

 

Rigóné Tóth Tímea: Szintén a Bocskayné Tóth Katalin javaslatát támogatja. 

 

Szita  Csaba: Egyetért az előtte elhangzott javaslatokkal. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 igen, 1nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2014.(XI.10.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja meg a  

temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2000.(XI.27.) rendeletét.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: A lakosságot tájékoztatni fogják erről a döntésről. 

 

 

5.) E g y e b e k 
 

Pintérné Kanyó Judit: 

 

- Baráth Edina 2015. február 28-ig kerül az önkormányzatnál foglalkoztatásra, a 

Kulturális Közfoglalkoztatás keretein belül. A Kormány részéről ígéret van arra 

vonatkozóan, hogy továbbfoglalkoztatásra fog sor kerülni. Feladatai közé tartozik a 

Varsányi Honlap kezelése, a facebook oldal kezelése, különböző adatbázisok 

felállítása, rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása 

- Köszöni mindenkinek az alakuló ülésen való részvételt. Úgy érzi, hogy olyan 

képviselő-testület állt fel, amely előre viszi a települést. Különösen örül, hogy a nők is 

képviselve vannak a testületben. Mindenképpen fontosnak tartja a nők döntésekben 

való részvételét. 

- Befejeződött a ravatalozó felújítása, megtörtént az átadás és felszentelés. Sokan vettek 

részt az eseményen, nagyon szép rendezvény volt. Még hátra van az épület 

környezetének kialakítása, de erre csak tavasszal kerül sor. 

- Szintén nagyon felemelő rendezvény volt az I. Világháború 100. évfordulójáról való 

megemlékezés. Szeretné, ha minden évben sor kerülne erre az ünnepségre. 

- Már az előző ciklusban megfogalmazódtak a volt presszóval és a jelenleg is üzemelő 

vegyesbolttal kapcsolatos elképzelések. A beruházások sorában elsőbbséget kell 

élvezzen a presszó helyén kialakítandó étterem. Ebbe az épületbe kell kihelyezni a 

Varsányi Konyhát. Ezt követően kerülhet sor az óvoda felújítására, ahol a konyha 

kiköltöztetése után végre lehet hajtani a szükséges bővítéseket is.  

- Egyeztetett Halmosi Györggyel, a COOP Vezérigazgatójával. Először megegyeztek 

abban, hogy a boltot elköltöztetik a jelenleg helyéről. Ezt a megegyezést később 

visszavonta, mondván, hogy így valószínűleg csökkenne a bolt forgalma. Viszont arra 

ígéretet tett, hogy a bolt felújítására sor kerül, melynek során figyelembe veszik az 

önkormányzat igényeit. Arról is tájékoztatta a Vezérigazgató Urat, hogy ebben az 

esetben a volt posta épületének helyén az önkormányzat szociális boltot fog 

kialakítani. 

- A múlt hét folyamán a TEMPUS Közalapítvány kérésére előadást tartott az Európa a 

polgárokért címmel. Nagyon sok érdeklődő hallgatta az előadást és sok elismerést 

kapott. 
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- A START Munkaprogram a tervezetteknek megfelelően zajlik. Elindult a 

gyümölcsfák telepítése is. 

- Aszfaltozás: Ismételten felvette a kapcsolatot azzal a céggel, amely már eddig is 

végezte a szükséges aszfaltozást, úthiba javítást a településen. Úgy gondolja, hogy 

megbízható, jó áron dolgozó cég. Még az idén sort kell keríteni néhány szükséges 

javításra. A volt tsz. előtti bejáró, valamint az alsó bolt előtti parkoló aszfaltozását az 

érintettek ki fogják fizetni. Az önkormányzat részéről a hivatal és takarékszövetkezet 

előtti útsüllyedést, valamint néhány utcában a kátyúzást kell elvégezni. 

- Mint ismeretes mindenki előtt, Nógrádsipeken – kivel Közös Önkormányzati Hivatalt 

tartunk fenn – polgármester váltásra került sor. Az új polgármester megkereste és 

néhány dologban egyeztettek. 

 

Bárány Erzsébet: Az aljegyző kolléga átküldte a Nógrádsipeki Önkormányzat 

Képviselő-testületének azon döntését, mely szerint a jövőben is Varsány Község 

Önkormányzatával kívánnak közös önkormányzati hivatalt működtetni. Viszont a 

Polgármestert azzal bízták meg, hogy a megállapodás néhány pontjában  folytasson 

tárgyalásokat. Ez különösen a normatíva felosztására vonatkozik. Azt szeretnék, hogy 

az államtól juttatott normatívából kerüljön fedezésre a hivatali apparátus munkabére. 

Ez nem igazán jogos kérés, hiszen a nógrádsipeki önkormányzat közel 1 fővel 

magasabb létszámot kíván fenntartani, mint amennyit a jogszabály a település 

lakosságszámának szempontjából megállapít. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Még ebben a kérdésben nem került sor egyeztetésre. 

Mindenképpen fontos, hogy jó döntés szülessen. A döntés meghozatala során nem 

lehet baráti érzésekre hivatkozni. 

 

Szita Csaba: Egyre több pályázat jelenik meg a lakosság részére. Ki kellene találni egy 

módszert,  amellyel ezekről tájékoztathatnánk a választópolgárokat, valamint azt is, hogy 

milyen segítséget tudunk nekik nyújtani. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A hivatalt sokan megkeresik a lakosság részéről a különböző 

pályázatokkal kapcsolatban. Mindenki számára felajánlották és a jövőben is fel fogják 

ajánlani, hogy a közösségi házban dolgozó kollégákhoz forduljanak ezekkel a kérésekkel. Ott 

figyelik a pályázati kiírásokat is, így minden megjelent pályázatot fel tudnak tenni a honlapra. 

 

Bárány Pál:  
- Az őszi szántások következtében nagyon sok önkormányzati tulajdonú földút részben 

beszántásra került. 

- Havi rendszerességgel történik csőtörés a patak partján. A Vízmű ezeket a hibákat 

kijavítja, de a sáros földet helyezik vissza a kiásott gödörre. Így az arra közlekedők 

ezeket kikerülve, a szántóföldeken közlekednek. Ezt a problémát jelezni kell a Vízmű 

felé. 

- Mindenképpen el kell intézni, hogy a Közútkezelő Kht. kihelyezze a csúszásveszély és 

élő állat veszélyére figyelmeztető táblát a temetőtől a Nagylaposi feljáróig. 

- Több idős részéről jelentkezik az igény – még ha fizetni is kell érte – a jelzőrendszer 

működtetésére. Egyre több ismét a házaló kereskedő, akik zaklatják az időseket. 
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Pintérné Kanyó Judit: Társulási ülésen már felvetődött ez a kérdés, de sajnos a többi 

önkormányzat részéről nincs rá igény. A lakosság körében közzé kell tenni, hogy azonnal 

jelezzenek a hivatal felé, ha házaló kereskedők megjelenését észlelik. 

 

Szita Csaba: A Rákóczi őt 13 és 15 számú házak közötti szoroska (gyalogút) állapota 

nagyon rossz. Nagyon sok idős ember jár arra, mert a bolt és a temető erre van közelebb. A 

felülete balesetveszélyes. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A jövő évi START Munkaprogramba kell majd betervezni a 

szoroskák felújítását. 

Látható mindenki számára, hogy dencsi patak tisztítása megkezdődött. Kint járt a 

Közútkezelő vezetője is, aki ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat ismételten 

fog kapni mederlapokat. Még arról fog majd Vele tárgyalásokat folytatni, hogy hogyan 

legyen kialakítva az alsó bolt előtti parkoló, valamint a tervezett posta épületének feljárója. 

 

Ispán Lászlóné: A költségvetés elfogadása során az óvoda ígéretet kapott arra vonatkozóan, 

hogy amennyiben megtakarítás mutatkozik, akkor a dolgozók kaphatnak munkaruhát. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A pénzügy nézze meg, hogy mennyi pénz szükséges még az 

intézmény idei működtetéséhez. Amennyiben lesz rá lehetőség, akkor mindenképpen 

javasolja a munkaruha juttatást. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2014.(XI.10.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben az óvoda 

költségvetése lehetővé teszi – hozzájárul, hogy az intézmény dolgozói 

munkaruha juttatásban részesüljenek. Az összeg meghatározására a 

későbbiekben visszatérnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

  intézményvezető 

 

 

Rigóné Tóth Tímea: Kezdeményezni kell a templom mozgáskorlátozottak általi 

megközelíthetőségének kialakítását, ugyanis kerekes székkel nem lehet bejutni az épületbe. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A problémával meg fogja keresni a Plébános Urat. Szerinte nem 

jelenthet nagy terhet a rámpa kialakítása.  

Itt mondja el, hogy a Püspök Úrhoz nagyon szeretne bejutni, mert lenne néhány dolog, 

amiben együtt kellene gondolkodni: templom tatarozása, idősek otthona, zarándokház. 
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Az idei tűzifa pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy 62 m3 fára kapott támogatást az 

önkormányzat. Egyre több igény jelentkezik, egyre nehezebb kezelni a szétosztást. Ezért 

javasolja, hogy az igénylés kérelem nyomtatványon történjen, és az alábbiak szerint történjen 

a rangsorolás: 

- lakásfenntartási támogatásban részesülők 

- gyermeküket egyedül nevelők 

- fogyatékossági támogatásban részesülők 

- egyedül élő nyugdíjasok 

- három vagy több gyermeket nevelők 

- akik önhibájukon kívül kerültek ideiglenesen olyan helyzetbe, hogy nem tudják 

biztosítani a tüzelő szükségletüket 

 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a rangsorolási feltételeket. 

Mivel több vélemény, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit 

polgármester a testületi ülést 18.10 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

     polgármester                jegyző 


