
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-én (kedd), 

18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott   munkaterv szerinti   üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

Bárány Erzsébet jegyző 

   Bárány Pál alpolgármester 

   Bocskayné Tóth Katalin 

   Lehoczkiné Dudás Anikó és 

   Szita Csaba települési képviselők. 

 

Rigó Tibor és Rigóné Tóth Tímea települési képviselők bejelentették távolmaradásukat. 

 

 

Pintérné Kanyó Judit polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van (71 %), a testületi ülés 

határozatképes, így azt megnyitja. 

 

 

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására: 

 

Napirend:       Előterjesztő: 
 

1.) A 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

2.) A Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesz- Pintérné Kanyó Judit polgármester       

     tési és Feladatellátási Társulása határozatainak 

     jóváhagyása 

 

3.) Az élelmezésvezetői állásra beérkezett pályázatok Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     elbírálása 

 

4.) A szakács állásra beérkezett pályázatok    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     elbírálása 

 

5.) A Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     intézményvezetői pályázatának véleményezése 

 

6.) A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     Program Társulásból kilépés 

 

7.) Címerhasználat engedélyezése    Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

8.) Egyebek 

 

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

terjesztettek elő. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) A 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(IV.22.) rendelete 
 

A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

 

2.) A Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása 

     határozatainak jóváhagyása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Társulás hatékonyan működik. A legutóbbi ülésén fontos 

döntéseket hozott, melyet minden képviselő-testületnek meg kell erősíteni. 

 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2015 (IV.21) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsényi Járási 

Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulási Tanácsa által hozott 

határozatot, mely szerint a Társulási megállapodás 2. pontjában foglalt „Belső 

ellenőrzési feladatok ellátásának hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

ellátása.” feladatának keretén belül 2015.03.16-2015.12.31. közötti időszakra 

megbízási szerződést köt Csépe Péter belső ellenőrrel bruttó 270.000 Ft/hó, azaz 

bruttó kettőszázhetvenezer forint/hó összegű díj ellenében. 

A kiadást a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület 
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Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2015 (IV.21) határozata 

 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsényi Járási 

Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulási Tanácsa által hozott 

határozatot, mely szerint Társulás adminisztratív feladatainak ellátására megbízási 

szerződést köt Király Judittal 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 

bruttó 30 000 Ft/ hó + járulék megbízási díj ellenében. 

A Társulási Tanács úgy határozott továbbá, hogy a 2015. évre bruttó 45 000 Ft 

összeget jóváhagynak a Társulás dologi kiadásainak és bankköltségeinek fedezésére.  

A kiadást a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Képviselő-testület 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015 (IV.21) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsényi Járási 

Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulási Tanácsa által hozott 

határozatot, mely szerint a belső ellenőrzési, valamint adminisztratív feladatokra 

elfogadott megbízási szerződések, valamint dologi kiadások, banköltség fedezetét a 

tagönkormányzatok egyenlő arányú hozzájárulással biztosítják a 2015. évre 

vonatkozóan. 

A hozzájárulásokat a pénzeszköz átadási megállapodások megkötését követően 

minden önkormányzat 2015. április 15. napjáig egyösszegben átutalja a Társulás 

számára a feladatellátás biztosítása érdekében. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület 

 

 

3.) Élelemezés vezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Egy pályázat érkezett. A pályázóval személyesen is beszélt, mely 

során megállapította, hogy nem okozna neki gondot egy ilyen feladat ellátása. Nagyon fontos 

lenne, hogy betöltésre kerüljön az állás. Amikor megüresedett az állás, betöltötték helyi 

emberrel, aki viszont egy idő után benyújtotta felmondását, mert nem tudta ellátni a feladatot. 
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Bárány Pál: A pályázati anyagból kiderül, hogy a pályázónak nincs meg az iskolai 

végzettsége. Így szerinte nem nevezhető ki. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Nincs meg az álláshoz szükséges iskolai végzettsége, így nem 

nevezhető ki közalkalmazottnak. Az élelmezésvezetői állás betöltése kötelező a közétkeztetés 

vonatkozásában. Az új szabályozásokat ismerve, még végzettséggel is nagy feladatok jelent 

ez a beosztás. 

 

Szita Csaba: Mindenképpen megoldást kell keresni. Véleménye szerint, ha valaki megfelel 

egy beosztásra, akkor nem feltétlen szükséges az iskolai végzettség. Természetesen, elő kell 

írni a végzettség megszerzését. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Valóban nagyon fontos szerepe van az élelmezésvezetőnek a 

közétkeztetésben. Ezt abból is látjuk, hogy benne vagyunk a „Mintamenza’ programban. 

Ennek a programnak köszönhetően, nem fog különösebb gondot okozni az új 

szabályozásoknak való megfelelés. Viszont az is látható, hogy végzettség nélkül nem 

nevezhető ki közalkalmazottnak a pályázó. A következőt javasolja: A pályázatot nyilvánítsa 

eredménytelenné a képviselő-testület, kerüljön ismételten kiírásra. Csampa Tiborné 2 hónap 

időtartamra kerüljön alkalmazásra, az élelmezésvezetői feladatok ellátása érdekében. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 5 egybehangzó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015.(IV.21.) határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az élelmezésvezetői 

állásra kiírt pályázatot – érvénytelen pályázat hiányában – eredménytelenné 

nyilvánítja. 

A Polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat ismételt 

kiírására, az előző kiírás tartalmának megfelelően. 

A Polgármester 2 hónap időtartamra alkalmazza Csampa Tibornét az 

élelmezésvezetői feladatok ellátására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

4.) A szakács állásra beérkezett pályázatok elbírálása      

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Pintérné Kanyó Judit: Három pályázat érkezett be, melyek közül egy érvénytelen, ugyanis 

nem csatolta a szükséges mellékleteket. A két érvényes pályázat közül javasolja, hogy az 

Angyal Attiláé kerüljön elfogadásra. Ő már több rendezvényen bizonyította, hogy meg tud 

felelni az elvárásoknak. A szükséges végzettségekkel rendelkezik. Jelenleg is 

közétkeztetésben dolgozik, ami további előnyt jelent. Viszont jelezte, hogy a jelenlegi 

munkáltatóját nem szeretné cserben hagyni, ezért az állást csak a tanév végétől szeretné 

betölteni. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015.(IV.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Krenács Ádám 

pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem csatolta a szükséges 

dokumentumokat. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2015.(IV.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érvényes pályázatok 

megismerését követően a Varsányi Konyha szakács állására Angyal Attilát 

választja. Az állás betöltésének időpontját a későbbiekben határozzák meg. 

Fazekas Zoltán pályázót a polgármester értesítse ki arról, hogy az állást más 

személlyel tölti be. 

 

Határidő: 2015. április 30.  

Felelős:  polgármester 

 

 

5.) A Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői pályázatának  

     véleményezése 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

(A pályázati anyag a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az Alpolgármester Úrral részt vett az Iskolatanács ülésén, ahol az 

intézményvezetői pályázat szerepelt napirenden. A jelenlegi intézményvezető nyújtott be 

pályázatot. 
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A pályázatban leírásra került, hogy az intézmény és az önkormányzat kapcsolata nem 

tökéletes. Továbbá az is, hogy az önkormányzat nem ismeri, nem tudja, milyen körülmények 

között és milyen nehéz munkát végeznek a pedagógusok. 

Ő nem érti ezt a felvetést, mert a településen van egy TÁMOP program, amit közösen 

működtet az önkormányzat, az iskola és még más partnerek. A programon belül Tanodai 

foglalkozások vannak az iskolás gyermekeknek, hangszeres zeneoktatás folyik a részükre, 

felnőtt oktatás is zajlik a pedagógusok közreműködésével, a szenvedélybetegségek kezelésére 

is együtt folytatnak megbeszéléseket. 

1 főt folyamatosan (régebben többet is) alkalmaz az önkormányzat, aki az intézményben 

dolgozik. 

A tornaterem építéséért is sokat tett és tesz az önkormányzat. Ennek ellenére a pályázatban 

csak a Tankerület került megemlítésre. Valóban az Ő javaslatukra, de az önkormányzat 

kezdeményezésére indul meg az építkezés. 

Elvégezte az önkormányzat a szükséges állagmegóvási munkákat, kerékpártárolót épített, 

padokat helyezett el az udvaron. 

Még azt is elmondta, hogy amíg az önkormányzat volt az intézmény fenntartója, addig a 

bevételek nagy részét az iskola vitte el, minden kérésük, ami a működtetést elősegítette, 

teljesítésre került. 

Azt kérte, hogy a helyi közéletben az iskola jobban vegyen részt. Folyjanak be az 

ünnepélyekbe, rendezvényekbe, a mindennapi életbe. Ez sajnos csak minimális mértékben 

valósul meg. Hangsúlyozni kell, hogy varsányi szülők, varsányi gyerekek érintettek az 

intézményben. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a kapcsolat az önkormányzat és az 

oktatási intézmény között. Az óvoda is ide tartozik, de az Ő esetükben elmondható, hogy jó az 

együttműködés.  

Egy mondattal megemlítette az Igazgató Asszony a civil szervezeteket is, mely szerint most 

kezdik kialakítani a kapcsolatokat. Igen, ez nagyon fontos dolog és kár, hogy csak most 

kezdik a kapcsolat kiépítését. A településen több civil szervezet működik aktívan, akikkel már 

régebbtől lehetne együttműködni, s amit az önkormányzat folyamatosan felajánlott. 

Nagyon sok programunk zajlott, amin az iskola nem, vagy alig vett részt. Van egy Kézműves 

Portánk, épül a Hagyományőrzők háza.  Vannak civil szervezeteink, akik a hagyományok 

ápolását tűzték ki legfontosabb céljuknak és ezt az önkormányzat is támogatja. Ebben az 

iskola egyáltalán nem vesz részt. Nem folynak bele a különböző műhelymunkába. Ez számára 

érthetetlen.  

Nagyon fontos lenne, hogy a hagyományőrző csoportban utánpótlást neveljünk. Erről 

egyáltalán nem esik szó a pályázatban. 

A Naturpark létrehozta az iskolakert programot. A környék települései ezt kihasználják, 

Rimóc pedig kiválóan. Nagyon fontos lenne, ha a gyerekeket rászoktatnánk a munkára. Sok 

gyerek van, akinek otthon nincs kertje.  Ennek a programnak keretében kedvet kaphatna a 

mezőgazdasághoz.  Betekinthetnének a Start Munkaprogram keretében létrehozott 

önkormányzati gazdaság munkájába is.  Véleménye szerint ennek nagyon jó nevelő hatása 

lenne,de az iskola ettől teljesen elzárkózik. 
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A Polgármester Asszony megnézett néhány igazgatói pályázatot az interneten. Érdekes volt, 

hogy bizonyos gondolatok előjöttek szinte minden pályázónál. Ezekből néhányat  az Igazgató 

Asszony figyelmébe ajánlott: 

- Felelősségvállalás más emberekért 

- Célok meghatározása és iránymutatás 

- Helyes döntések 

- meghallgatni másokat 

- jó példával szolgálni 

- motiválni, elismerni, ha szükséges szankcionálni 

- megőrizni és megerősíteni az iskola arculatát 

- ápolni a hagyományokat 

- értéket teremteni és azokat megőrizni 

Igazgató Asszony erre reagálva azt mondta, hogy Ő ezt mind csinálja. 

Összefoglalva: A Polgármester Asszony nagyon fontosnak tartja az együttműködést, mert az 

intézménybe varsányi szülők varsányi gyerekei járnak, mi pedig varsányi önkormányzat 

vagyunk. Közösen kellene dolgoznunk a településért. 

Amikor Igazgató Asszony kiment, a résztvevők beszélgetést folytattak. Az iskolatitkár 

kifejtette, hogy szerinte az Igazgató Asszony és a Polgármester között a terembérleti díj miatt 

van a feszültség. Úgy gondolja, hogy az iskolának ingyen jár a Közösségi Ház. Az 

természetes, hogy a rendezvényház használatáért bérleti díjat kell fizetni és azért is, ha valaki 

az iskola helyiségeit veszi használatba. 

Többen elmondták, hogy tanév indításakor mindenképpen kellene beszélni arról, hogy az 

önkormányzat mit tud felajánlani  az intézménynek. A Polgármester Asszony erre elmondta, 

hogy az önkormányzat soha nem zárkózott el ez elől. Nyilván a kapcsolatokat keresni kell. A 

tantestület teljesen tisztában van azzal, hogy milyen lehetőségek álltak és állnak a korábbi 

fenntartó önkormányzat rendelkezésére.  Minden felmerülő igényt igyekszik kielégíteni az 

önkormányzat. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Ő is összehasonlított néhány igazgatói pályázatot, de már Ő is írt 

vezetői pályázatot. Ebben a pályázatban sem rövidtávú, sem hosszútávú cél nem szerepel, a 

helyzetelemzés is nulla. Tehát nesze semmi, fogd meg jól. Nagy terjedelmű anyag a 

semmiről. Nagyon ráférne az iskolára a változás, a pozitív irányú változás. Nagyon jó lenne 

az iskola vezetése élén egy személyi változás. Ha Ő döntési helyzetben lenne, akkor most azt 

mondaná, hogy nem szavazza meg ezt a pályázatot. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Képviselő-testület véleményezheti a pályázatot. Az itt kialakult 

véleményt május 7-ig kell továbbítani a tankerület felé. Úgy gondolja, hogy ezzel a 

lehetőséggel élni kell. Ő is vállalja az elmondottakat. 
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Bocskayné Tóth Katalin: Nem titok, hogy a jelenlegi negyedik osztályból a jó képességű 

gyerekek elkészülnek más iskolába. Most eljutunk újra oda, amikor az Ő gyerekeik közül 12 

fő ment át másik  iskolába a 4. osztály végén. Ebben nagy szerepe van az Igazgató Asszony  

személyének.  Minden gyerek, aki innen elment, csak nyert. Az angol oktatás jelenleg szinte 

nulla ebben az iskolában. Nem érti, hogy hogyan lehet szakképzetlen embert alkalmazni 

nyelvoktatásra. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Le van írva a pályázatban, hogy 21 alkalmazott van az iskolában és 

mindenki szakképzett. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Ez biztos, hogy nem fedi a valóságot. 

 

Pintérné Kanyó Judit: 16 fő azoknak a száma, akik közvetlenül foglalkoznak a gyerekekkel. 

Nem gondolja, hogy ez a létszám kevés  a tanulói létszámhoz viszonyítva. Igazgató Asszony  

elmondta, hogy Nógrádmegyer hasonló kategóriájú iskola, és ott 19 fő a pedagógusok 

létszáma. Megkéri Bocskaynét, hogy azokról az iskolákról, akikkel kapcsolatban áll, készítsen 

kimutatást a tanulói és pedagógusi létszámról. 

 

Bocsakyné Tóth Katalin: Más iskolában azt tapasztalja, hogy a pedagógus leül a gyerekek 

közé és velük ebédel. Nem kell nekik 2-3 közmunkás, akik felügyelik és kordában tartják a 

gyerekeket, nem kell nekik síp a rend fenntartásához.  A kisebbekkel az a tanító ül le ebédelni, 

az segít nekik, akikkel délelőtt vannak, nem pedig a pedagógiai asszisztens,vagy más 

képzetlen alkalmazott. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Igazgató Asszony azt mondta, hogy erre nekik nincs kapacitásuk. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Miért nem lehet az életünk, az iskola életét megszervezni úgy, 

hogy az a legjobb és a legegyszerűbb legyen? Miért kell a saját helyzetünket bonyolítani? 

Az, hogy milyen az iskola és az önkormányzat kapcsolata, az a két partnertől függ. A 

környező települések iskolái kiveszik a részüket a település életéből, az önkormányzat 

rendezvényein részt vesznek. Az iskolai rendezvényekre meghívják a polgármestert, a jegyzőt 

és a képviselő-testület tagjait. Rossz érzés, hogy ez Varsányban nem így van. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Minden települési rendezvényre meghívást kap az iskola, Pedagógus 

Napon köszöntötte az önkormányzat a pedagógusokat. A Karácsonyi települési ünnepségre is 

meghívást kapnak, tehát úgy tekinti a önkormányzat, hogy az iskola dolgozói fontos szereplői 

a település életének. Az utóbbi időben még a tanévnyitóra és tanévzáróra sem kapott 

meghívást. Elmondta a tanácskozáson is, hogy Ő szivesen részt venne ezeken az 

eseményeken, de meghívás nélkül kellemetlen lenne elmenni és polgármesterként a tömegben 

helyet foglalni. 
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Bocskayné Tóth Katalin: Az önkormányzat részéről kapott e már valamely verseny 

zsűrijébe felkérést valaki? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ilyen eseményekről tudomása sincs az önkormányzatnak, nem hogy 

felkérés a zsűribe. 

 

Bárány Pál: Az iskolatitkár elmondta a megbeszélésen, hogy a képviselőket soha nem lehet 

látni az iskolai rendezvényeken. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Holnap szakít rá időt, hogy a pályázatról megfogalmazzon néhány 

gondolatot. Ezt át fogja küldeni a képviselőknek és, ha úgy látja a testületi tagság, akkor meg 

fogja küldeni a tankerület felé. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Mindenképpen meg kell fogalmazni, hogy az angol oktatás 

színvonala nulla, a matematikai alapok nem megfelelők. Ezek hiánya visszaköszön a 

középiskolákban. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Elhangzott az is, hogy a járás 4 legjobb iskolája között van a 

varsányi. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Nem mindegy, hogy kihez viszonyítom magamat. A plafonhoz 

képest kell jónak lenni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Nagyon fontos lenne a változás. Álló vízben tocsogunk és ez hosszú 

távon nem jó. Ha most esély lett volna a váltásra, akkor megújulhatott volna az iskola. Volt 

egy potenciális jelentkező, aki megkereste őt, mint településvezetőt. Megkérdezte, hogy az 

önkormányzat mit szeretne az iskolával kapcsolatban. A beszélgetés végén azt mondta, hogy 

ezeket a dolgokat be fogja építeni a pályázatába. Ezt a beszélgetést kezdeményezhette volna 

az Igazgató Asszony is. 

 

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

 

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015.(IV.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

ülésről készült jegyzőkönyv 5.) napirendi pontjáról készüljön jegyzőkönyvi 

kivonat és az kerüljön továbbításra a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Szécsényi Tankerülete felé. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  polgármester 

 



- 10    - 

 

 

6.) Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásból kilépés 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 
 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2015.(IV.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja tagsági 

jogviszonyát a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program 

Társulásban. 

A Polgármester Asszony a döntésről értesítse Szob Város Polgármesterét. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  polgármester 

 

 

7.) Címerhasználat engedélyezése 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete „Veterán gépjármű 

felvonulás”-t szervez Varsány és Nógrádsipek útvonalon. A program reklámanyagán 

szeretnék használni Varsány Község címerét is. Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon 

hozzá a címer használatához. 

 

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

 

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2015.(IV.21.) számú határozata 

 

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete a „Veterán gépjármű 

felvonulás” reklám anyagán használja Varsány címerét. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

8.) E g y e b e k 

 

Pintérné Kanyó Judit:  
 

- A hétvégén  a Muharay Elemér Népművészeti Szövetséges országos szakmai napokat 

szervez Varsányban. Az ország számos pontjáról érkeznek vendégek. Az elszállásolás 

Rimócon és Hollókőben történik. A programok nyilvánosak, minden képviselőt vár. 
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- ifj.Percze László a munkahelyén első kézből jut olyan információkhoz, amelyek a mi 

esetünkben is hasznosak lehetnek. Van neki egy kollégája, aki Kárpátaljáról 

származik. Felajánlotta, hogy segít testvér települési                                                                                         

kapcsolat kiépítésében. Úgy gondolja, hogy midenképpen fel kell venni a kapcsolatot, 

el kell kezdeni az együttműködés kiépítését. 

- Az aszfaltozás rövidesen be fog fejeződni. Az önkormányzat csak a járdarészt fizeti. 

Aki megrendelte a híd aszfaltozását, az a vállalkozónak fogja kifizetni a költségket. 

 

Szita Csaba: Az ingatlana melletti szoroskát is le kellene aszfaltozni. Elég nagy arra a 

gyalogos forgalom és már nagyon balesetveszélyes. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A szoroska aszfaltozására jelenleg nincs anyagi kerete az 

önkormányzatnak. 

 

Bocskayné Tóth Katalin: Javasolja, hogy a képviselők kapjanak lap-top-ot az 

önkormányzattól. A bekerülési összeg erejéig a képviselők mondjanak le a tiszteletdíjukról. A 

testületi üléseken sokkal egyszerűbb lenne az előterjesztések követése. 

 

Szita Csaba: Neki van lap-top-ja, szerinte lényegesen jobb lenne, ha táblagépet kapnának. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A következő ülésig a pénzügy áttekinti, hogy van e az 

önkormányzatnak anyagi lehetősége a lap-top-ok beszerzésére.  

 

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

polgármester a testületi ülést 19.15 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester                jegyző 


