JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 14-én
megtartott soros, nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kresztyankó András polgármester
Ács János alpolgármester, Csatári Attila, Lancz Kálmán, Veszelka Mihály
települési képviselők (5 fő)
Jelen van továbbá: Dr. Halász Péter jegyző
Kresztyankó András polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 5 fő települési képviselő közül 5 fő megjelent, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi
pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a koronavírus megelőzése érdekében
veszélyhelyzet ideje alatt tett intézkedésekről, határozatokról
2. Ügyrendi Bizottság beszámolója vagyonnyilatkozatokról
3. Templom előtti árok kikövezése
4. Játszótér felújítás
5. Cafetéria juttatás közalkalmazottak részére
6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat
7. Egyéb

kihirdetett

Az 5 fő képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt és egyhangú 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

23/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 14-én megtartott
soros, nyilvános testületi ülésén a fenti napirendi pontokat jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Kresztyankó András polgármester
Határidő: azonnal
1.napirend: Polgármester beszámolója a koronavírus megelőzése érdekében kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt tett intézkedésekről, határozatokról
Előadó: Kresztyankó András polgármester
Kresztyankó András polgármester elmondja, hogy a koronavírus ideje alatt jogszabály a
polgármesterre ruházta a képviselő-testület döntési hatáskörét. A komolyabb döntések előtt
igyekeztem képviselőtársaimmal egyeztetni és véleményük ismeretében meghozni a szükséges
határozatokat. Ezeket most röviden ismertetném, azért röviden mert az előterjesztéssel együtt
már az összes döntést megkaptátok.
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A koronayírus ideje alatt is dolgoztak a közmunkások, természetesen a vonatkozó járványügyi
előírások maximális figyelembevételével. Vízelvezető árkok kikövezését, talajmozgatási
munkákat, kertészkedést, fúnyírást, kastély udvarának rendben tartását, művelődési ház és
környékének rendben tartását, szemét szedést végeztek. A koronavírus ideje alatt települési
támogatásban részesült 80 fő 1.750.500 Ft összegben, temetési segélyben 3 fő részesült
összesen 120.000,-Ft összegben.
Kresztyankó András polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a
beszámolóval egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

24/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a koronavírus megelőzése érdekében
kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt tett intézkedésekről, határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kresztyankó András polgármester
2.Ügyrendi Bizottság beszámolója vagyonnyilatkozatokról
Előadó: Lancz Kálmán települési képviselő
( előterjesztés csatolva)
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az
előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

25/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az
vagyonnyilatkozatokról szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kresztyankó András polgármester
3.napirend: Templom előtti árok kikövezése
Előadó: Kresztyankó András polgármester

Ügyrendi

Bizottság
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Kresztyankó András polgármester: Az önkormányzat épülete előtt megvalósult a közmunkások
által az árok kikövezése, azonban a lakók nagy része már azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy
a templom előtt is meg kellene csinálni az árok kikövezését, folytatva az önkormányzat előtt
megkezdett munkát. Ennek költségeit az önkormányzat vállalná, azonban a munkaerőt a
közmunkások által lehetne biztosítani, hasznos feladatot adva ezzel nekik. A költségvetésünk
lehetővé teszi, hogy ere maximum 400.000,-Ft előirányozzon
Kresztyankó András polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az
előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

26/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a
Pusztakovácsi község katolikus temploma (3 hrsz.) előtti vízelvezető árok kikövezésére
400.000,-Ft-ot és az önkormányzat közfoglalkoztatásában álló dolgozóit biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kresztyankó András polgármester
4.napirend: Játszótér felújítás
Előadó: Kresztyankó András polgármester
Kresztyankó András polgármester: Az óvodai játszótér, amit nemrég adtak át a leendő új
pusztakovácsi óvoda mögött, az valójában az óvodásoknak épült, ezért a nagyobb gyerekek
részére szükség lenne egy olyan játszótérre, amiben erős és tartós játékok vannak, lehetőséget
teremtve ezzel a nagyobb gyerekek számára is a kikapcsolódásra. A kultúrház mögött kellene
ezt létrehozni, de ez tulajdonképpen csak egy játszótér felújítás lenne, mivel az ottlévő játékok
egyrészt elavultak, másrészt sajnos tönkrementek, illetve tönkretették őket.
Kresztyankó András polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Ács János alpolgármester: Több kovácsi szülővel beszéltem, akik arról biztosítottak, hogy a
játszótér felújításában szívesen közreműködnének és úgy gondolom, hogy amennyiben az
önkormányzat a játszótér helyreállításához biztosítja a költséget, akkor mi azt 2021. augusztus
20-ig elkészítjük, illetve megjavítjuk. Előzetes számításaim alapján ennek az anyagköltsége
hozzávetőlegesen 500.000,-Ft lenne. Amennyiben a testület ezt az összeget megszavazza, akkor
mi ezeket a munkákat elvégezzük és a játszóteret 2021. augusztus 20-ig felújítjuk.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a a
játszótér felújításával egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

27/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztakovácsi Művelődési Ház
területén található játszótér felújítására 500.000,-Ft anyagköltség keretet állapít meg. Ács János
alpolgármester részére, aki vállalja, hogy a játszótér felújítási munkálatokat a pusztakovácsi
szülőkkel együttműködve 2021. augusztus 20. napjával elvégzi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ács János alpolgármester
5.napirend:. Cafetéria juttatás közalkalmazottak részére
Előadó: Kresztyankó András polgármester
Kresztyankó András polgármester: Pusztakovácsi község eddig minden évben biztosított
közalkalmazottai számára cafetériát. Ezzel a döntéssel szerettem volna megvárni a képviselőtestületet. Számításaim szerint és a költségvetésünk szerint is lehetőségünk lenne fejenként
120.000,-Ft cafetéria juttatást biztosítani közalkalmazottaink (9 fő) részére. Ez összesen
1.242.000,-Ft kiadást jelentene az SZJA miatt, ezt kitudjuk gazdálkodni.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az
előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú meghozza az alábbi határozatot:

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

28/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztakovácsi
Önkormányzat és az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak (9 fő)
részére 2021. évben 120.000,-Ft cafetéria juttatást biztosít.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kresztyankó András polgármester
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6.napirend:Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat
Előadó: Kresztyankó András polgármester
(pályázati kiírás csatolva)
Kresztyankó András polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az
előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

29/2021. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Pusztakovácsi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet
I.2.2.1. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Pusztakovácsi község társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település.
Ennek értelmében önkormányzatunk 236 m3 kemény lombos tűzifa igényléséről döntött, és
vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kresztyankó András polgármester
7. napirend: Egyéb.
Előadó: Kresztyankó András polgármester
7.1. Kürtöspusztai kultúrház állapota
Veszelka Mihály: Korábban már Kürtöspusztán, illetve Pusztakovácsiban működő
Ökumenikus Szeretetszolgálat dolgozóinak jeleztük, hogy szerencsés lenne a kürtöspusztai
kultúrház tetejének megjavítására áldozni a rendelkezésükre álló forrásokból. Sajnos ezideig
nem valósult meg. Azonnali olyan javításokat, amelyek kis befektetést, illetve szakértelmet
igényelnek, mi azokat az ott lakók segítségével elvégezzük. Az egész tetőt meg kell javítani és
ha a télen is így marad, akkor olyan károsodást fog elszenvedni, amely negatív irányban fogja
befolyásolni az állagát. Annak érdekében, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk, sürgősen cselekedni
kéne, azaz megkellene csinálni a kürtösi kultúrház tetejét.
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Kresztyankó András polgármester: Ahhoz, hogy ebben a kérdésben felelős döntést tudjunk
hozni, szükség lenne egy kalkulációra, ami magában foglalja a munkadíjat és a faanyagokat,
tekintettel arra, hogy a tető fedéséhez szükséges cserép már rendelkezésre áll. Ezért azt
javaslom, hogy amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, ennek birtokában hozzuk meg
a javításra szóló döntést.
Veszelka Mihály: Vállalom, hogy ezeket a költségeket megfelelő szakember igénybevételével
kiszámíttatom és a következő testületi ülésre a képviselők rendelkezésére bocsátom.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kresztyankó András
polgármester

dr. Halász Péter
jegyző

