
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 

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

 

Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Pál, 

   Bocskayné Tóth Katalin, 

   Lehoczkiné Dudás Anikó 

   Rigó Tibor, 

   Rigóné Tóth Tímea és 

   Szita Csaba települési képviselők. 

 

Pintérné Kanyó Judit polgármester betegség miatt távolmaradt. 

 

Bárány Pál alpolgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van (86 %), a testületi ülés határozatképes, így azt 

megnyitja. 

 

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására: 

 

Napirend:       Előterjesztő: 
 

1.) A 2015. évi ülésterv elfogadása    Bárány Pál alpolgármester 

 

2.) A 2015. évi költségvetés elfogadása   Bárány Pál alpolgármester       

 

3.) A szociális ellátások után fizetendő térítési díjakról Bárány Pál alpolgármester 

     és az intézményi étkeztetés nyersanyag normáiról 

     szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosítása 

 

4.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Bárány Pál alpolgármester 

     Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívásai 

 

5.) A Magyar Természetjárók Szövetségének kérése Bárány Pál alpolgármester 

 

6.) Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez Bárány Pál alpolgármester 

 

7.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) A 2015. évi ülésterv elfogadása 

     Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(II.12.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a 2015. évi üléstervét. 

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. A 2015. évi költségvetés elfogadása 

     Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Percze Beáta: 2014-től feladatfinanszírozás működik. Átcsoportosításra csak intézményen 

belül kerülhet sor. Már a szociális jellegű kiadásoknál végzett ellenőrzést a Magyar 

Államkincstár. A könyvelés alapján 3 millió Ft-ot kellett volna visszafizetni. Az 

átcsoportosítások és átkönyvelések (helyes szakfeladatra történő könyvelés) következtében ez 

az összeg 382 eFt-ra módosult. A 2015. év tervezésénél a tavalyi kiadásokat terveztük be. 

Tervezésre került néhány felhalmozási kiadás: temető, Hagyományőrzők Háza, stb. A 

tervezett bevétel közel annyi, mint 2014-ben. Évközben lehet módosítást eszközölni a 

költségvetésen, a pályázati lehetőségek függvényében. Az eddigi gyakorlattól eltérően 2015. 

évben rendezvény költséget is terveztünk. Erre azért volt szükség, mert a civil szervezeteink 

nem nyertek pályázatot. A rendezvényeket viszont meg kell tartani, mert már hagyománya 

van. 

 

Rigó Tibor: Javasolja, hogy a sportpálya felújítására fordítson az önkormányzat 500.000,-Ft-

ot 2015. évben. A falunak két csapata van és a pálya állapota nagyon rossz: öltöző, korlátok, 

kapu mögötti hálótartó. 

 

Bárány Erzsébet: Az idén tervezzük megvásárolni az új sportpálya létesítéséhez szükséges 

területet. A szükséges javítások természetesen el lesznek végezve, hogy a tavaszi bajnokság 

zökkenőmentesen el tudjon indulni. 

 

Rigó Tibor: Elfogadja a Jegyző Asszony által elmondottakat. 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(II.13.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
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3.) A szociális ellátások után fizetendő térítési díjakról és az intézményi étkeztetés     

     nyersanyag normáiról szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.13.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

4.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya    

     törvényességi felhívásai 

     Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 

 

 

a.) NO-B/05/17-36/2015. számú törvényességi felhívás 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.12.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának NO-

B/05/17-36/2015. számú törvényességi felhívását. Az abban foglaltakat 

tudomásul veszi, a jövőben a Mötv. 49.§ (1) bekezdésében foglaltakat 

maradéktalanul betartja. 

A jegyző a határozat egy példányát juttassa el a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

b.) NO-B/05/17-102/2015. számú törvényességi felhívás 

 



(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

- 4    - 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(II.12.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának NO-

B/05/17-102/2015. számú törvényességi felhívását. Az abban foglaltakat 

tudomásul veszi, a mulasztásos törvénysértést elismeri. 

Megválasztja az alábbi összetételű Ügyrendi Bizottságot: 

Elnök: Lehoczkiné Dudás Anikó települési képviselő 

Tagok: Rigóné Tóth Tímea és 

Szita Csaba települési képviselők 

A jegyző a határozat egy példányát juttassa el a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

5.) A Magyar Természetjárók Szövetségének kérése  

     Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Rigó Tibor: Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a táblák természetes anyagból készüljenek, és a 

kihelyezés előtt lássa a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(II.12.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az érintett 

ingatlanok tulajdonosa, illetve kezelője, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Magyar Természetjárók Szövetsége az Országos Kékkör túraútvonal-

program keretében a megkeresés szerinti 48,039904002000071 

19,491145006000067 Varsány, Fő út és Petőfi út sarok, 

48,048073000000002 19,496276000000002 Szécsényi út és Ifjúság út sarok, 

48,037585 19,486848999999999 Fő út és Táncsics út kereszteződés, 

temetővel szemben, a buszmegálló felőli sarkon, 48,039904 

19,491144999999999 Fő út, Rákóczi út és Petőfi út kereszteződés, az iskola 

sarkával szemben lévő oldalon pontokon orientációs, illetve információs 

táblákat helyezzen el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 
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6.) Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez  

      Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.12.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri felvételét a Mária 

Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém,Házgyári út 7.) intézményi 

tagként.  

Nyilatkozik, hogy teljes körű képviseletét az Egyesületben Pintérné Kanyó 

Judit polgármester látja el, a megbízás visszavonásig érvényes. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

7.) E g y e b e k 
 

Egyebeken belül nem hangzott el hozzászólás. 

 

Mivel több vélemény, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Bárány Pál alpolgármester a 

testületi ülést 18.50 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

   Bárány Pál         Bárány Erzsébet 

alpolgármester                jegyző 


