
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február  15-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. 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: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról 

2./Beszámoló a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. 

4./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására. 

5./ Pusztakovácsi településrendezési eszközeinek módosítása 

6./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választása 

7./ Polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

8./ Törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatt 

9./ Vagyonnyilatkozattételei kötelezettség 

10./  Egyéb 

Előadó: Kresztyankó András polgármester 

 

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: 

 

17/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 15-én megtartott 

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

 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. napirend: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

(jelenetés csatolva) 

 

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. 
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A képviselő-testület egyhangú -  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület által a 

polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

2.napirend: Beszámoló a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról. 

(beszámoló csatolva) 

 

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:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület által a 

polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

3. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 

módosítására. 

(rendelet csatolva) 

 

Kresztyankó András polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a rendelettervezetet a 

testület tagjai írásban megkapták. 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Mivel több kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

rendelettel  egyetért, az kézfeltartással jelezze.  
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A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

megalkotja  az alábbi rendeletet:   

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete2021. évi költségvetését 

megállapító 1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról szóló 2/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendelete 

 

4.napirend Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására. 

 (rendelet csatolva) 

 

Kresztyankó András polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a rendelettervezetet a 

testület tagjai írásban megkapták. 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Mivel több kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

rendelettel  egyetért, az kézfeltartással jelezze.  

 

A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

megalkotja  az alábbi rendeletet:   

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei 2022.  évi költségvetéséről szóló 3/2022. / II.15./ rendelet. 

 

5. napirend: Pusztakovácsi község településrendezési eszközeinek módosítása 

 

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 

az előterjesztésben foglaltakkal  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:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Pusztakovácsi község településrendezési eszközeinek módosítására 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Pusztakovácsi Község 

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 
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1.) A Képviselő-testület Pusztakovácsi Község településrendezési eszközök módosításának 

megvizsgálását rendeli el a külterületen elhelyezkedő 019/3 és a 014/14  hrsz-ú telkek 

– tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület – területfelhasználásának és – 

beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület – építési övezeti 

besorolásának, valamint a HÉSZ előírásainak pontosítása tekintetében a területek 

erdőterület (gazdasági) területfelhasználásba, illetve beépítésre nem szánt erdőterület-

gazdasági övezetbe történő átsorolási lehetőségnek megteremtése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Halász Péter jegyző 

 

1.) A Képviselő-testület Pusztakovácsi Község településrendezési eszközeinek jelen 

módosításával Sárkány Tamás tulajdonos kérelmében foglaltakra tekintettel, megbízza 

a Belirand Kft.-t, aki a 2022  február 14. napján adott ajánlata alapján készítse el a 

tervdokumentációt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Halász Péter jegyző 

 

2.) A Képviselő-testület Pusztakovácsi Község településrendezési eszközök jelen 

módosítás főépítészi feladatainak ellátásával megbízza Gáts András főépítészt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Halász Péter jegyző 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen 

módosítása kapcsán kérje meg a környezet védelméért felelős szervek véleményét, hogy 

szükséges-e lefolytatni a környezeti vizsgálatot (környezeti értékelést), a környezeti 

vizsgálat szükségességének megállapításáról szóló eljárás eldöntése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Halász Péter jegyző 

                         Gáts András főépítész 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen 

módosítása kapcsán, a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 28.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel folytassa le a partnerségi egyeztetést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Halász Péter jegyző 

     Gáts András főépítész 
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5.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen 

módosítása kapcsán a megkért adatszolgáltatást követően a beérkezett adatokra 

tekintettel módosítására vonatkozóan elkészített véleményezési dokumentációt küldje 

meg a TFR egyszerűsített eljárása szerinti véleményezésre az érintett államigazgatási 

szervek részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

Közreműködik :dr. Halász Péter jegyző 

                        Gáts András főépítész 

 

6.napirend: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. 

(előterjesztés 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 a 

az előterjesztésben foglaltakkal  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:  

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

 

1./  Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. 21. §-a szerinti jogkörében eljárva Pusztakovácsi Község  
Szavazatszámláló  Bizottságaiba 
 
      Tagoknak: 
 

Név:     Bendli Tiborné  
Szül. hely, idő:    Marcali, 1962. 02. 11.  
Lakcím:     8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. 
 
Név:                     Drubi Péterné 
Szül. hely, idő:     Lengyeltóti. 1957. 09. 06. 
Lakcím:      8707 Pusztakovácsi, Fő utca 132. 
  
Név:     Kakrik Zsombor  
Szül. hely, idő:    Marcali, 1994.03.06.   
Lakcím:           8707 Pusztakovácsi, Fő utca 92.  
 
Név:     ifj. Páhi István  
Szül. hely, idő:    Kaposvár, 1989.06. 25. 
Lakcím:               8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta 48. 
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Név:     Horváth Sándor  
Szül. hely, idő:    Budapest VIII. ker.,  1985. 04. 11. 
Lakcím:           8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta 43.  
 
Név:                    Vida Bernadett     
Szül. hely, idő:    Marcali, 1990. 05. 23. 
Lakcím:           8707 Pusztakovácsi, Fő utca 120.  
 
Név:   Horváth Dezső 
Szül. hely, idő:     Kaposvár, 1964. 03. 18. 
Lakcím:      8707 Pusztakovácsi, Fő utca 68. 
 

       Név:                     Geszti Edina 
Szül. hely, idő:     Marcali, 1980. 04. 15 
Lakcím:      8707 Pusztakovácsi,  Fő utca 160.  
 
Név:                     Lancz Luca 
Szül. hely, idő:     Kaposvár, 1995. 07. 21. 
Lakcím:      8707 Pusztakovácsi, Fő utca 15/e. 
 
Név:                    Ifj. Csatári Attila 
Szül. hely, idő:     Kaposvár,   1992. 07. 22. 
Lakcím:               8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114/a. 
 
Név:                    Bedő Anita 
Szül. hely, idő:    Marcali,  1977. 04. 13. 
Lakcím:               8707 Pusztakovácsi, Fő utca 172. 

 
 megválasztja. 
 
2./ Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli Pusztakovácsi 

Község  Szavazatszámláló  Bizottságába megalakulását követően a választási szerv 
tagjai névsorának Pusztakovácsiközség honlapján történő közzétételét. 

 
Felelős:  Dr. Halász Péter jegyző 
Határidő:  értelem szerint 

 

7.napirend:. Polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

(szabadságolási ütemterv) 

 

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 

előterjesztésben foglaltakkal 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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Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

a Polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kresztyankó András polgármester 

által benyújtott 2022. évi szabadságolási ütemtervét  az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2022. év, folyamatos 

Felelős: dr. Halász Péter jegyző 

 

8. napirend: Törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatt. 

(törv.észrevétel 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 a 

az előterjesztésben foglaltakkal 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:  

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

23/2022. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatt 

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által kiküldött  SO/03/00403-1/2022 

ügyiratszámú törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadta, azonban   a felhívásban 

megadott 2022. március 21. napján lejáró határidő további 30 nappal történő meghosszabbítását 

kér a  mulasztás orvoslásához szükséges intézkedések megtétele céljából, valamint  megbízza 

a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András Sándor polgármester 

 

9. napirend: Vagyonnyilatkozattételei kötelezettség 

     Előadó: Lancz Kálmán  az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 

 

Kresztyankó András polgármester: Átadja a szót Lancz Kálmánnak, az Ügyrendi Bizottság 

Elnökének. 

 



-8- 

 

 

Lancz Kálmán az Ügyrendi Bizottság Elnöke: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindenki eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének. A vagyonnyilatkozatokat mindenki időben, 2022. január 31. napjáig leadta. 

  

Kresztyankó András polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja fogadni 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze. 

 

A határozathozatalnál jelenlévő képviselők száma 5 fő. 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

24/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozata 

a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségénék teljesítéséről 

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 

képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Lancz Kálmán az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

              Kresztyankó András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt,   a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

        

       Kresztyankó András                                                                          dr. Halász Péter 

           polgármester                                                                                          jegyző 

 


