
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: a Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án 

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.)  2021. évi zárszámadás megtárgyalása 

4.) Igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása 

5 ) Fő u 114/a/b nyílászáró csere árajánlat megtárgyalása 

6 ) Márffy kastély vételi szándék megbeszélése 

7 ) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

8 ) Magyar Államkincstár  ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

9) Óvoda nyári zárva tartása 

10) Magyar Falu Program pályázat 

11) Kéthelyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról beszámoló 

12) Takáts Gyula  Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2021. évi könyvtári szolgáltatásairól 

tájékoztató 

 

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: 

 

31/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 26-án 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. 

Kérdés,  hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a beszámolóval 

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 

meghozza az alábbi határozatot:  

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2022. (V.26.) 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. 

Kérdés,  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 

33/2022. (V.26.) 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: 2021. évi zárszámadás megtárgyalása 

(rendelet csatolva) 

 

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

Kérdés, 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 az 

alábbi rendeletet alkotja:  
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Pusztakovácsi  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022.(V.26.) 

önkormányzati rendelete – a 2021. évi zárszámadásáról. 

 

4.napirend: Igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása 

(rendelet csatolva) 

 

Kérdés,  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 az 

alábbi rendeletet alkotja:  

 

Pusztakovácsi   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   5/2022. (V.26.) rendelete a 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi  nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről  

 

5.napirend: Fő u 114/a/b nyílászáró csere árajánlat megtárgyalása 

(árajánlatok csatolva) 

 

Kresztyankó András polgármester: Pusztakovácsi, Fő u. 114/a és 114/b. házszámú ingatlanok, 

szociális bérlakások az azon lévő nyílászárók állapota már nem felel meg a hőszigetelés és a 

nyílászárás alapvető követelményeinek ezért azok cserére szorulnak. A csere által ezen 

önkormányzati ingatlanok értéke nő, az energia felhasználásuk pedig jelentősen csökkenni 

fog.ezért a korábban megbeszéltek értelmében árajánlatokat kértem a nyílászárók cseréjére, 

melyek megérkeztek és mindenki megkapta. Ezek közöl kellene elfogadni a legmegfelelőbbet 

az árak figyelembevételével. 

 

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

Kérdés, 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 

34/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata Fő u. 114/a/b. ingatlanok nyílászáró 

cseréjéről 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíró Gábor József 

egyéni vállalkozó( legolcsóbb) árajánlatát fogadja el Felkéri a képviselő-testület a 

polgármestert, hogy a 6.840.000,-Ft bruttó összegben kösse meg a vállalkozási szerződést a 

vállalkozóval. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 
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6.napirend: Márffy kastély vételi szándék megbeszélése 

(ajánlat csatolva) 

 

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

 

Kérdés, 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 

35/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata Márffy kastély vételi szándékáról 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy konkrét árajánlatot 

kér a vételi szándékát jelző MARKEZ 2000  Díszlet és Belsőépítészeti Kft-től .és a vételi ajánlat 

függvényében dönti el, hogy értékesíteni kívánja-e a kastélyt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

 

7.napirend: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

(jelentés csatolva) 

 

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

 

Kérdés, 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 

36/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata a belső ellenőrzési jelentésről 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi belső ellenőrzési jelentést 

az abban foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 
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8.napirend: Magyar Államkincstár  ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

(jelentés csatolva) 

 

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

 

Kérdés, 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 

37/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata a Magyar Államkincstár ellenőrzési 

jelentéséről 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete  a Magyar Államkincstár   2021. évi 

ellenőrzési jelentést  az abban foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a hibák kijavítására és az intézkedési terv 

elkészítésével. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Halász Péter jegyző 

 

9.napirend: Óvoda nyári zárva tartása 

(kérelem csatolva) 

 

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

Kérdés, 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 

38/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata az óvoda nyitva tartásáról 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztakovácsi 

Pipitér Óvoda 2022. július 4-től 2022. július 29-ig zárva tart. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 
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10.napirend: Magyar Falu Program pályázat 

(árajánlat csatolva) 

 

Kresztyankó András polgármester: A Magyar Falu Program kommunális eszköz keretében 

15.000.000,-Ft-ot nyertünk traktorra, de ennek a traktornak 16.503.000,-Ft. Ezt a traktort ezért 

az árért megvenni nem tudjuk, azonban a piacon találtunk egy erősebb 90 LE-s traktort, ami 

minden tekintetben jobb minőségű és még olcsóbb is, ennek az ára 15.500.350,-Ft. Ehhez is 

hozzá kell járulni az önkormányzat saját költségvetéséből, de csak 500.350,--Ft-tal. 

 

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

 

Kérdés, 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 

39/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata   

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&B Gépudvar 

Kft. árajánlatát elfogadja és a Magyar Falu Program kommunális eszköz pályázatán nyert 

összeget kiegészíti saját forrásából az árajánlaton szereplő összegre(500.350,-Ft)  és az adás-

vétel lebonyolításával, szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

11.napirend: Kéthely Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról beszámoló 

(beszámoló csatolva) 

 

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

 

Kérdés, 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 

40/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata a Kéthely Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2021. évi munkájáról beszámoló elfogadásáról 
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Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kéthely Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

12.napirend: Takáts Gyula  Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2021. évi könyvtári 

szolgáltatásairól tájékoztató 

(tájékoztató csatolva) 

 

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

Kérdés, 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 

41/2022. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozata Takáts Gyula Városi Könyvtár 2021. 

évi könyvtári szolgáltatásairól 

 

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete Takáts Gyula Városi Könyvtár 2021. 

évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kresztyankó András polgármester 

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

        

     Kresztyankó András                                                                          Dr. Halász Péter 

           polgármester                                                                                          jegyző 


