
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: a Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 21-

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 képviselő-

testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 

 

Napirend: 

 

1.) Polgármester beszámolója lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2.) Beszámoló polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

3.) Szabályzatok megtárgyalása 

4.) Polgármester KOMA adatbázisból való törlése 

5.) Egyéb 

 

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: 

 

66/2021. (XII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 21-én megtartott 

soros, nyilvános testületi ülésén a fenti napirendi pontokat jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

1.napirend: Polgármester beszámolója lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Kresztyankó András polgármester: A karácsonyi támogatások kiosztásra kerültek. A 

tanyagondnoki kisbusz beszerzése folyamatban van. Alsó temető előteteje elkészült. 

 

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: 
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67/2021. (XII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

2.napirend:  Beszámoló polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

 

Kresztyankó András polgármester: Rendkívüli települési támogatást 2 fő részére nyújtottam, 

összesen 30.000,-Ft Temetésre 1 fő részére 100.000,-Ft rendkívüli támogatást biztosítottam. 

 

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 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: 

 

68/2021. (XII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

3.napirend: Szabályzatok megtárgyalása 

(előterj.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: 

 

69/2021. (XII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Község Önkormányzatát és a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalt 

érintő szabályzatok: 

 

• Munkamegosztási megállapodás 

• Számviteli politika 
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• Önköltség számítási szabályzat 

• Gazdálkodási szabályzat 

• Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata 

• Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 

• Reprezentációs szabályzat 

• Pénzkezelési szabályzat 

• Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata 

• Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 

. Eszközök és források értékelési szabályzata 

• A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésére, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó szabályzat 

• Ellenőrzési nyomvonal 

• A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és 

kivizsgálásáról szóló szabályzat 

 

Pusztakovácsi Pipitér Óvodát érintő  szabályzatok: 

 

• Munkamegosztási megállapodás 

• Számviteli politika 

• Önköltség számítási szabályzat 

• Eszközök és források értékelési szabályzata 

• Pénzkezelési szabályzat 

• Számlarend 

• Beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata 

• Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata 

• Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 

• Reprezentációs szabályzat 

• Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata 

• Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 

. Eszközök és források értékelési szabályzata 

• A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésére, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó szabályzat 

• Ellenőrzési nyomvonal 

• Gazdálkodási szabályzat 

 

Az e határozatban elfogadott szabályzatok az elfogadást követő napon lépnek hatályba, attól a 

naptól kezdve en szabályzatokat kell  alkalmazni. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi szabályzatot adja ki, az érintettekkel 

ismertesse meg és azok folyamatos aktualizálásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Kresztyankó András  polgármester 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 

4.napirend: Polgármester KOMA adatbázisból való törlés ügye 

(mell.csatolva) 
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Dr. Halász Péter jegyző: A polgármester kérelmezte a köztartozásmentes adatbázisból történő 

törlését, mivel tartozását rendezte. Ezt dokumentumokkal támasztotta alá. 

 

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:  

 

70/2021. (XII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete előtt Kresztyankó András 

polgármester dokumentumokkal igazolta adótartozásának rendezését és KOMA adatbázisba 

történő  újbóli felvételének kérelmezését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Halász Péter jegyző 

 

5.napirend: Egyéb 

 

Veszelka Mihály képviselő jelezte, hogy a kürtöspusztai művelődési ház tetőszerkezete beázik, 

ezek a beázások már az épület belső falain is jól látható nyomokat hagytak (zöld a mennyezet 

a mohától) melyek sürgős javításra szorulnak azért is, mert ez a helyiség a választásokon 

szavazóhelyiségként működik. 

 

Kresztyankó András polgármester: Erönkhöz és anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a 

szavazóhelyiség rendbetételét február végéig megoldani. Amennyiben ez meghaladja a 

200.000,-Ft-ot, úgy képviselő-testületi döntés szükséges  a munkák folytatására. 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester mindenkinek Kellemes 

Ünnepeket, Boldog Újévet kíván,  az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 
 

 

        

     Kresztyankó András                                                                          dr. Halász Péter 

           polgármester                                                                                          jegyző 


