
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: a Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 12-én 

megtartott soros,  nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Kresztyankó András polgármester 

                       Ács János alpolgármester, Csatári Attila, Veszelka Mihály, Lancz Kálmán 

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.)  Jelentés a  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2.)  Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

3.) Pusztakovácsi  új óvoda tűzivíz igényének  biztosítására tűzcsap készítésére árajánlat 

4.)Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulásból történő kiválás 

5.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi működési támogatása 

 

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: 

 

25/2022. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 12.-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 

(jelentés 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 
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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Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2022. (IV.12.) 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 polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

(beszámoló 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:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2022. (IV.12.) 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: Pusztakovácsi  új óvoda tűzivíz igényének  biztosítására tűzcsap készítésére 

árajánlat 

(árajánlat csatolva) 

 

Kresztyankó András polgármester: Pusztakovácsi község 2016-ban óvodafelújítási pályázaton 

nyert. Ennek eredményeképpen új óvodával gazdagodik a falu. Azonban jelenleg a készülő új 

óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő tűzcsap. A tűzcsap megépítése az óvoda 

átadásának szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír, ezért árajánlatot kértem a Délzalai Víz- 

és Csatornamű Zrt-től. Az árajánlat megérkezett, sajnos más ajánlattevőt nem találtam.  A 

tűzcsap beépítése nélkül az óvoda nem kap használatbavételi engedélyt.  

 

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

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2022. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozata: Pusztakovácsi új óvoda tűzivíz 

igényének biztosítására tűzcsap készítésére 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Délzalai Víz- és 

Csatronamű Zrt. új tűzcsap beépítésére vonatkozó árajánlatát ( 923.780,-Ft+ÁFA) az új óvoda 

előtti közterületen, munkadíjért. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

4.napirend: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulásból történő kiválás 

(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:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2022. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozata Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból 

kiválásáról 

 

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslatot a 

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulásból történő kiválásra, valamint a kiváló települések által létrehozandó 

új társulásba történő belépést úgy, hogy az eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak 

rendezésére, valamint üzemeltetésére szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot 

hozza: 
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Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon szándéknyilatkozat 

aláírására, mely kifejezi a képviselő-testület azon szándékát, hogy a Mecsek-Dráva Projekt 

keretében kialakított hulladékkezelési rendszer üzemeltetését a kiválás után a Csurgó, Marcali 

és Nagyatád térsége által létrehozandó társulásban kívánja biztosítani a beszerzett eszközök és 

felépített létesítmények pénzügyi és tulajdonjogi rendezését követően.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

 

5.napirend: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi működési támogatása 

(megáll.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:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2022. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozata 

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi működési támogatásáról 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a  Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltségének Polgári Védelmi feladatrendszer 

magas színvonalú végrehajtásának érdekében a feladatot támogató tevékenység támogatásával 

egyetért. A feladatot támogató tevékenységhez lakosságarányosan   52.860,-Ft összeggel 

hozzájárul. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal történő megállapodás aláírására. 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az   52.860,-Ft átutalásáról a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára gondoskodjon 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt,   a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

        

     Kresztyankó András                                                                          Dr. Halász Péter 

           polgármester                                                                                          jegyző 


