
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-én 

(kedd), 17.00 órakor, a Közös Önkormányzati  Hivatalban megtartott   r e n d k í v ü l i   

üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Pál alpolgármester 

   Bocskayné Tóth Katalin 

   Lehoczkiné Dudás Anikó 

   Rigó Tibor és 

   Szita Csaba települési képviselők. 

 

Rigóné Tóth Tímea települési képviselő bejelentette távolmaradását. 

 

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.) Autóvásárlás      Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2.) A 2015. évi költségvetési előirányzat és    Pintérné Kanyó Judit polgármester       

     rendelet módosítása 

 

3.) A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási   Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     Társulás pályázataihoz önerő vállalása 

 

4.) Varsány Község Címerének használata     Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

5.) Polgárőr Egyesület kérése     Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

6.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Autóvásárlás 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
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Pintérné Kanyó Judit: Anyagbeszerzési és szerszám szállítási célokra autót kívánnak 

vásárolni. Galcsik Péter csoportvezető foglalkozik az anyagbeszerzéssel is, melyet jelenleg a 

Mercedes Vito személygépkocsival végez. Ez a jármű nem az önkormányzat tulajdona, 

hanem a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesületé. Az Egyesület értékesíteni kívánja a 

gépkocsit. A megvásárolni kívánt jármű egy Citroen A Nemo típusú tehergépkocsi, benzin 

üzemű, 2008-as évjáratú, 1360m3, 54 kW teljesítményű. A műszaki érvényessége 

2017.01.18-ig szól. A tulajdonosa: Kelecsényi Szabolcs 3170 Szécsény, Ifjuság út 12. szám 

alatti lakos. 

(A gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát megtekintették a képviselők és  a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Rigó Tibor: Az előző képviselő-testületi ülésen született döntés arról, hogy eladásra kerül az 

önkormányzat tulajdonát képező Renault Kangoo autó. Ha szükség van autóra, akkor miért 

kellett azt eladni 150.000,-Ft-ért, most pedig vásárolunk 1.250.000,-Ft-ért. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Renault nem volt jó műszaki állapotban, már nagyon sokat kellett 

volna költeni rá, hogy napi szinten használni tudják. Így a legjobb megoldás az eladás volt.  

 

Szita Csaba: Célszerűbbnek tartaná, ha a Mercedest vásárolná meg az önkormányzat. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Mercedes személyszállító jármű. Az önkormányzatnak pedig 

anyagbeszerzésre és szerszámok szállítására kell autó. Valamint az sem elhanyagolható, hogy 

a Mercedes ára 2,5 millió Ft. Ehhez nincs meg az anyagi fedezete az önkormányzatnak.  

 

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

határozatot hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015.(III.24.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja 

Kelecsényi Szabolcs 3170 Szécsény, Ifjuság út 12. szám alatti lakostól a 

Citroen A Nemo  típusu tehergépkocsit, 1.250.000,-Ft vételáron. 

A Polgármester Asszony kösse meg az adásvételi szerződést, és járjon el az 

átíratás ügyében. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

2.) A 2015. évi költségvetési előirányzat és rendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az előző napirend tárgyalása során hozott határozat miatt szükséges 

az előirányzat és költségvetési rendelet módosítása. 
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Rigó Tibor: Tudja, hogy most nem ez a téma, de mégis szeretné, ha beszélnének a 

sportpályával kapcsolatos gondokról. Veszélyben forog a pálya engedélye, mert olyan 

mértékűek a hiányosságok: korlátok, védőháló, kispadok. Minden képpen kell ráfordítani 

pénzt, hogy  ez az állapot megváltozzon. Tudja, hogy új pálya kialakítása a cél, de az még 

nagyon távol van, évek kérdése lehet. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Valóban hosszú idő egy új sportpálya kialakítása. Mindenképpen 

elindítjuk a telkek megvásárlását. Szükséges foglalkozni a jelenlegi pálya állapotával. Közös 

erővel kell rendbe tenni a pályát az önkormányzatnak és a két sportegyesületnek.  A felújítás 

anyagi vonzatát igyekszik felvállalni az önkormányzat, de a munkálatokba be kell vonni az 

egyesületi tagokat is. Véleménye szerint az ott kialakult állapotokban nagy szerepe van a 

focistáknak is. Ha valakinek a munkája benne van valamiben, akkor arra biztosan vigyázni 

fog. A jövő héten a két egyesületi elnökkel kimegy a pályára, és megbeszélik a tennivalókat.  

 

Rigó Tibor: A focisták régebben is végeztek társadalmi munkát, valószínűleg most is lehet 

rájuk számítani.  

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(III.25.) rendelete 

 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

3.) A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázataihoz önerő    

     vállalása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

a.) A „Kelet-Nógrád  Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése” című, KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák 

esetleges többletköltsége 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015.(III.24.) határozata 

 

1. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázathoz 

kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósításának önerő-fedezetéhez 

2015. évi költségvetésében legfeljebb 37.814,-Ft többlet önerőt biztosít. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével történő 

szerződéskötést követően a pontos összegnek megfelelő önerőről a 

Képviselő-testületet tájékoztassa, és a költségvetési rendelet szükséges 

módosítását terjessze elő 

 

Határidő:  értelemszerűem 

Felelős:  polgármester 

 

3. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy az 1-2. pontok szerinti döntésről a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a 

határozatmegküldésével értesítse.  

 

Határidő:  értelemszerűem 

Felelős:  polgármester 

 

b.) A „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” 

című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázat 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015.(III.24.) határozata 

 

1. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a 

„Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című pályázat megvalósításához szükséges 

önerőt 60.301,-Ft összegben az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az önerő 

átadásáról szóló megállapodás aláírására, 2015. április 15-i fizetési 

határidővel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 

1. pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához nyújtott és a megvalósíthatósági tanulmányban 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót 

ismerik és elfogadják. 

 

Határidő:  értelemszerűem 

 Felelős:  polgármester 
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3. Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a 

határozatmegküldésével értesítse.  

 

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

4.) Varsány Község Címerének használata      

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: A tavalyi évhez hasonlóan 2015-ben is részt szeretnénk venni a 

Westend City Centerben megrendezésre kerülő „Címer kiállítás”-on. Véleménye szerint a 

kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok nagymértékben hozzájárulnak a település 

megismertetéséhez. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015.(III.24.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Varsány Község címerét a Westend City Centerben megrendezésre kerülő 

„Címer kiállítás”-on szerepeltessék. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  polgármester 

 

 

5.) Polgárőr Egyesület kérelme 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015.(III.24.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000,-Ft-tal támogatja 

a Varsányi Polgárőr Egyesület működési költséget. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  polgármester 
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6.)  E g y e b e k 
 

 

Pintérné Kanyó Judit:  
- A TOP programok előkészítése zajlik. A tegnapi nap folyamán Szécsényben került sor 

az egyeztetésre, ahol jelen volt a Megyei Közgyűlés Elnöke: Skuczi Nándor, a megyei 

Főjegyző: Dr.Szabó József, a megyei Főépítész: Vass Attila, a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai: Sándor Ildikó és Szakács Ferencné és a járás 

polgármesterei. Társulásunk összeállított egy összegző anyagot, amely azt tartalmazza, 

hogy mely település milyen fejlesztést kíván megvalósítani az elkövetkezendő 

időszakban. Az NFÜ munkatársai ismertették, hogy mely területeken, milyen összeg 

áll a járás rendelkezésére. Több célterületnél látszik, hogy lényegesen nagyobb az 

igény, mint a rendelkezésre álló összeg. 

Varsány esetében elsődleges prioritást élvez az étterem kialakítása. 

Minden más pályázati lehetőséget is figyelni kell, hogy a terveinket meg tudjuk 

valósítani. 

Ha az étterem kialakítását követően az óvodából elkerül a konyha, akkor annak helyén 

ki lehet alakítani a tornaszobát. A nyílászárók cseréjét, a külső szigetelést, valamint a 

tetőcserét kellene még ezt követően megoldani. Ebben a kérdéskörben egyeztetni 

kíván Balla Mihály Országgyűlési Képviselő Úrral is. 

- A Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás jól 

működik. Csütörtökön lesz a következő ülés, ahol a fő téma a belsőellenőrzés kérdése 

lesz. 

- Startmunka Program: március 4-én beindult a mezőgazdasági program, 18-án pedig a 

többi program, természetesen a belvíz és közút nélkül, amely várhatóan július 1-jétől 

indul. 

- A TÁMOP keretében zajló képzések jó ütemben folynak. A gyakorlati képzés 

keretében a Hagyományőrzők Háza, a volt tejcsarnok és a rendőr, valamint polgárőr 

helyiségek felújítása zajlik. 

- Rövidesen elindul a Szécsényi úti járda felújítása. A virág ládák alatti terület is 

leburkolásra kerül. A Petőfi úton is elindul a járdafelújítás. 

 

 

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 


