
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 3-án (kedd), 

17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Pál alpolgármester 

   Lehoczkiné Dudás Anikó 

   Rigó Tibor, 

   Rigóné Tóth Tímea és 

   Szita Csaba települési képviselők. 

 

Bocskayné Tóth Katalin települési képviselő bejelentette távolmaradását. 

 

Meghívottak: Percze Beáta pénzügyi előadó 

 

Pintérné Kanyó Judit polgármester: 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 szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     szóló rendelet elfogadása 

 

2.) A Varsány Fejlődéséért Közalapítvány    Pintérné Kanyó Judit polgármester       

     Kuratóriumának megválasztása 

 

3.) A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

4.) Pályázat kiírása élelmezésvezetői állásra    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

5.) Pályázat kiírása szakács állásra    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

6.) A Varsányi Konyha ideiglenes vezetőjének  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     megbízása 

 

7.) A GERGI HÁLÓ Kft. kérelme    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

8.) A TOLDINET Kft. kérelme    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

9.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló rendelet elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(III.03.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

2.) A Varsány Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumának megválasztása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Varsány Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumának 5 éves 

megbízatása lejárt. Bárány János a Kuratórium Elnöke kijelentette, hogy nem kíván 

semmilyen formában együttműködni az Önkormányzattal. Báránkó Pál sem vállalja az újbóli 

megbízatást. Dr.Bárány István, Király Tibor és Tóth László vállalja a jövőben is a kuratóriumi 

tagságot. 

 

Bárány Pál: A Varsány Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének Pintérné Kanyó 

Juditot javasolja. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét, és saját 

elhatározásból nem vesz részt a döntéshozatalban.  

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány Fejlődéséért 

Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének megválasztja Pintérné Kanyó Judit 

(született: Balassagyarmat, 1965.07.27., anyja neve: Lászlók Erzsébet) 

Varsány, Szécsényi út 26. szám alatti lakost. 

A Jegyző járjon el a bejegyzést illetően a Balassagyarmati Törvényszéknél. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:  képviselő-testület 

  jegyző 
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Pintérné Kanyó Judit: A Kuratórium Titkárának Király Tibort javasolja. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány Fejlődéséért 

Közalapítvány Kuratóriuma titkárának megválasztja Király Tibor (született: 

Varsány, 1959.12.05., anyja neve: Szélvári Ilona) Varsány, Petőfi út 28. 

szám alatti lakost. 

A Jegyző járjon el a bejegyzést illetően a Balassagyarmati Törvényszéknél. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:  képviselő-testület 

  jegyző 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Kuratórium tagjainak dr. Bárány Istvánt, Rigóné Tóth Tímeát és 

Tóth Lászlót javasolja. 

 

Rigóné Tóth Tímea: A szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét és saját elhatározásból 

nem vesz részt a szavazásban. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány Fejlődéséért 

Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztja  

dr.Bárány István (született: Varsány, 1936.11.28., anyja neve: Kis Mária) 

1061 Budapest, Lovag utca 22. szám alatti lakost 

Rigóné Tóth Tímea (született: Balassagyarmat, 1977.04.19., anyja neve: 

Cseri Éva) Varsány, Arany J. út 9 szám alatti lakost 

Tóth László (született: Balassagyarmat, 1964.07.01., anyja neve: Vizoviczki 

Ilona) 3178 Varsány, Jókai út 4. szám alatti lakost 

A jegyző járjon el a bejegyzést illetően a Balassagyarmati Törvényszéknél. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:  képviselő-testület 

  jegyző 

 

 

3.) A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

(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 

12/2015.(III.03.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint  

hagyja jóvá a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését: 

Összes szabadság 39 nap, ebből 

február 5 nap 

május 10 nap 

július  15 nap 

szeptember 5 nap 

december  4 nap 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

 

4.) Pályázat kiírása élelmezésvezetői állásra 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Anga Zsoltné beadta a felmondását, mert úgy érzi, hogy nem tudja 

ellátni a feladatot. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a pályázatot a 

Varsányi Konyha élelmezésvezetői állására. 

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 

A jegyző a pályázati kiírást tegye közzé a közigállás.hu weboldalon, Varsány 

Község honlapján és hirdető tábláján. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  képviselő-testület 

  jegyző 

 

 

5.) Pályázat kiírása szakács állásra 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Pintérné Kanyó Judit: Herczeg Mártonné is beadta a felmondását. Már többször 

foglalkozott a gondolattal, de most már végleges az elhatározása. 

 

A képviselő-testület vita nélkül, 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a pályázatot a 

Varsányi Konyha szakács állására. 

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 

A jegyző a pályázati kiírást tegye közzé a közigállás.hu weboldalon, Varsány 

Község honlapján és hirdető tábláján. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  képviselő-testület 

  jegyző 

 

 

 

6.) A Varsányi Konyha ideiglenes vezetőjének megbízása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

Pintérné Kanyó Judit: Az élelmezésvezetői pályázat elbírálásáig ideiglenes vezetőt kell 

megbízni, ugyanis az átmeneti időszakban is kell megrendelést, banki utalást intézni, aláírni. 

A konyhán nem dolgozik jelenleg olyan személy, akire ezeket a feladatokat rá lehet bízni. 

Úgy gondolja, hogy erre a rövid időre a feladatokat átveszi Ő, mint munkáltató. 

A szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét, és saját elhatározásból nem vesz részt a 

döntéshozatalban. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 7. 

napjától határozatlan ideig Lehoczki Jánosné (születési név: Vincze 

Mária, született: Balassagyarmat, 1961.05.23., anyja neve: Kiss Mária) 

3178 Varsány, Bem apó út út 6. szám alatti lakost bízza meg a Varsányi 

Konyha Vezetésével. 

A jegyző járjon el a Magyar Államkincstárnál a bejegyzést illetően. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 
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6.) A GERGI HÁLÓ Kft. kérelme 

      Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2015. február 18-án 

kelt, GH-K-18-2015. számú levelében megkereste Varsány Község Önkormányzatát, hogy a 

Szécsény-Nógrádsipek optikai összeköttetés megvalósításához tulajdonosi hozzájárulást adjon 

a tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában. Megkereséséhez mellékelte a Geomid Kft. 

GM-T14/SZÉ-NSP munkaszámú kiviteli tervét. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015.(III.03.) számú határozata 

 

A benyújtott tervdokumentáció alapján a létesítmény kivitelezéséhez 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárulását 

megadja, az alábbi érintett helyrajzi számok vonatkozásában: 

 

   Varsány  037/1 közút 

   036 patak 

   037/4 közút 

     

A beruházás megvalósulása után a kivitelező köteles az eredeti állapotot 

helyreállítani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

7.) TOLDINET Kft. kérelme 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: A TOLDINET Kft. azzal kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 

a tulajdonunkat képező 038/14 hrsz-ú területen engedélyezzük elhelyezni egy internet ellátó 

pontot. Engedélyezés esetén bővülne az internetszolgáltatók köre, a lakók választhatnak a 

szolgáltatók közül. Lényegesen kedvezőbb árfekvéssel kínálja a szolgáltatást, mint a 

jelenlegiek. Az önkormányzatnak és intézményeinek ingyenesen biztosítaná a szolgáltatást. 

 

Bárány Erzsébet: Ebből az ingatlanból bérel egy 250m2-es területet a Telenor. A velük 

kötött szerződés értelmében meg kell kérni tőlük az előzetes hozzájárulást a további 

bérbeadáshoz. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy 

a Telenortól kérje meg az írásbeli hozzájárulást a bérbeadáshoz. 

Amennyiben a hozzájárulást megadják, a polgármester folytasson 

tárgyalásokat a TOLDINET Kft-vel a bérbeadás feltételeiről. 

A végleges szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület döntése szükséges.  

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:  polgármester 

   jegyző 

 

 

8.) E g y e b e k 
 

 

Renault Kangoo eladása:  

 

Pintérné Kanyó Judit: Ételszállítás céljára vásároltunk egy autót, így a Renault Kangoo 

feleslegessé vált. Az autó jelenlegi könyvszerinti ára 225 ezer Ft, de sok műszaki problémája 

van. Rácz Zsolt közfoglalkoztatott jelezte vételi szándékát. Azonban a vételárat nem tudja egy 

összegben kifizetni. Szerinte 150 ezer Ft-ért és 5 havi részletfizetésre adja el az önkormányzat 

az autót. 

 

Szita Csaba: Először úgy gondolta, hogy meg kellene hirdetni magasabb áron. De valóban 

sok műszaki probléma van az autóval. Valamint, ha saját dolgozó veszi meg, akkor Ő is 

támogatja a 150 ezer Ft-os árat. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   18/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonát 

képező Renault Kangoo típusú személyautót Rácz Zsolt közfoglalkoztatott 

részére, 150.000,-Ft-os áron. A vételár megfizetését 5 havi részletben 

engedélyezi. 

A jegyző készítse el az adás-vételi szerződést, valamint a részletfizetésre 

vonatkozó megállapodást. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős:  polgármester 

   jegyző 
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Rigó Tibor települési képviselő indítványa 

 

Pintérné Kanyó Judit: Rigó Tibor képviselő az előző ülésen kezdeményezte, hogy 

végezzenek számításokat arra vonatkozóan, hogy milyen anyagi vonzata lenne annak, ha az 

étkezését jelenleg fizető óvodás és iskolás gyerekek ingyen kapnák a jövőben ezt a 

szolgáltatást. Minden képviselő megkapta a kimutatást. Látható a táblázatból, hogy milyen 

nagy anyagi terhet jelentene az önkormányzatnak még az is, ha csak a térítési díj 50 %-át 

vállalná át a szülőktől. Javasolja, hogy jelenleg ne vállalja át az önkormányzat a szülőktől a 

térítési díj megfizetését. 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 igen, 1 nem  szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015.(III.03.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja át az 

óvodás és iskolás gyermekek étkezési térítési díjának megfizetését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

 

Az elmúlt időszak fontosabb eseményei: 

 

Pintérné Kanyó Judit:  
- Tárgyalásokat folytatott egy tejüzem létesítéséről. A szükséges terület megvásárlására 

megtette a lépéseket. Két tulajdonosa van a területnek. Az egyik semmiképpen nem 

kívánja eladni, a másik pedig nagyon magas árat – hektáronként 2 millió Ft – kér. A 

legnagyobb gond viszont az, hogy a rendezési tervünk értelmében nem lehet arra a 

területre építeni. Viszont a tulajdonosok mindenképpen ide kívánják telepíteni az 

üzemet. Az egyéb – felkínált – területek nem felelnek meg.  

- Varsány adott otthon a Cserhát Naturpark projektzáró rendezvényének. Nagyon sok jó 

vélemény hangzott el a faluról. 

- 2015. évben három nagyobb rendezvényt szeretnénk lebonyolítani (Muzsikáló 

Templomkert, Lepényfesztivál, Palócbúcsú). A megye vezető közművelődési 

szakemberei részére márciusban nálunk lesz megtartva a szakmai nap. Áprilisban a 

Muharai Elemér szövetség országos konferenciájára kerül sor településünkön. Varsány 

két világtalálkozóra készül: Palóc Világtalálkozó, Panoráma Világklub V. Magyar 

Világtalálkozó. 

- Start Munkaprogram: 

Mezőgazdasági program: Holnap fog indulni, 44 főt alkalmazunk ebben a 

programban. Bérköltsége 51.576.562 Ft, beruházási költsége 6.462.219 Ft, az önerő 

pedig 425.919 Ft. A foglalkoztatásra három csoportban fog sor kerülni: 

zöldségtermesztés Báránkó Tamásné vezetésével, gyümölcstermesztés Lehoczkiné 

Dudás Anikó vezetésével, kertészet Kiss Dominika vezetésével. 
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Helyi sajátosság: Egyedi elbírálás alá eső program, mert az igényelt támogatás 

mértéke lényegesen meghaladja a minisztérium által engedélyezhető keretet. Ezen a 

programon belül dolgoznak az értékteremtők – Galcsik Péter vezetésével -, akiknek 

feladatuk lesz az önkormányzati épületek (volt tejcsarnok, rendőrpihenő, polgárőr 

iroda, posta új épülete, hagyományőrzők háza) és környezetük felújítása, rendbetétele. 

A TÁMOP program keretében beindult a betanított karbantartó és betanított kőműves, 

festő képzés. A képzésben résztvevők a gyakorlati időt ezeken a munkaterületeken 

fogják végezni. A képzésekhez kapcsolódó anyagszükségletre 1-1 millió Ft-ot ad a 

TKKI, amit fel tudunk használni az épületek felújításához.  

Ezen a programon belül fog dolgozni az a csoport – Rigóné Tóth Tímea vezetésével -, 

amely a hagyományos értékeink megóvásával foglalkozik. Már alig vannak néhányan, 

akik el tudják készíteni a népviseletünket. Ezektől az emberektől Ők el fogják 

sajátítani minden ruhadarab elkészítését. 9 féle viselet fog elkészülni. Az 

ajándéktárgyak készítésével is Ők foglalkoznak. Számításai szerint 5 fő alkalmazása 

esetén fenn tudnák tartani magukat. 

Ugyanezen programon belül pályáztunk varroda kialakítására. Varrógépek 

beszerzésére 6.300.000,-Ft-ot kívánunk fordítani. A közfoglalkoztatásban eddig is 

több varrónői képesítéssel rendelkező nő dolgozott. A járásban kb. 1200 

közfoglalkoztatott van, akinek kötelező a munkaruhával történő ellátása. A varrodában 

munkaruhák varrásával foglalkoznánk. Mivel szabászat is szükséges e feladat 

ellátásához, ezért szükség lesz külső segítség igénybevételére is.  

Belvíz és közút program: A jelenleg képzésen részt vevő 32 fő június végén fog 

vizsgázni. Ez a program július 1-jén fog indulni. 

A közfoglalkoztatás minden programban 2015. február 29-ig fog tartani. 105 fő 

foglalkoztatását vállaltuk, 140 millió Ft-ot pályáztunk erre a célra. Kezdi túlhaladni az 

erőnket a Startmunkaprogram. Létre kellene hozni egy önkormányzati céget, amelybe 

ki kellene szervezni az egész programot. 

 

- Az óvoda felújítási terveivel elkészült Usák Tibor tervező. A költségvetése 145 millió 

Ft körül van. Az étterem terve is jó készültségi fokban van. Ennek költségvetése kb. 

125 millió Ft. Ez az a két program, amellyel 2015. évben szeretnénk indulni a TOP és 

BM pályázatokon. Ahhoz, hogy az étterem az igényeknek megfelelően el tudjon 

készülni, le kellene bontani az épület melletti boltot. Már tárgyal a COOP 

Vezérigazgatójával,de sajnos nem igazán akar egyezségre jutni. Úgy gondolja, hogy 

csak utolsó lehetőségként nyúlunk a kisajátítás eszközéhez. 

 

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

polgármester a testületi ülést 19.05 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester                jegyző 


