
 

 

Pogány képviselő-testület 2021. évi határozatai 
Határozat száma Határozat szövege 

1/2021. (01.13.) Pogány Község Önkormányzat polgármestere döntött a a Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosításáról a 2020-2034. 

időszakra 

2/2021.(01.13.) Pogány Község Önkormányzat polgármestere döntött a Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosításáról a 2020-

2034. időszakra 

3/2021.(01.21.) Pogány Községi Önkormányzat polgármestere úgy dönt, hogy a TOP-

1.2.1-16-BA-2017-00001 számú, „Kerékpáron a Mecsektől a 

Tenkesig” megnevezésű projekt turisztikai fejlesztésben részt vevő 

konzorciumi tag képviseletében hozzájárul a konzorciumi 

megállapodás módosításához és a részarányos 1.892.153.- Ft tervezői 

többletköltség kerüljön átadásra Siklós Város Önkormányzata részére. 
 

4/2021.(01.21.) Pogány Község Önkormányzat polgármestere döntött, hogy a pogányi 

387/7. hrsz-ú közterület a „Szent Márton köz” elnevezést kapja.  

5/2021.(01.27.) Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy fejenként 10.000 Ft 

rendkívüli települési támogatást állapít meg Csendes Tamás, Csonka 
Zoltánné, Kovács Gézáné, Nagy Sándor, Panta Gyuláné, Pataky Gábor, 

Petrovics Lajos, Rippert Roland Zoltán, Rippert Zoltánné és 

Wenhardtné Major Erika pogányi lakosok részére. Bujdosó Ferenc 

Jánosné részére 1 m³ tűzifa támogatásban részesíti méltányosságból és 

Petrovics Lajosné részére 10.000.- Ft támogatást állapít meg szintén 

méltányosságból. 

A polgármester az érintetteket a döntésről értesíti és a támogatás 

kifizetéséről intézkedik. 
 

6/2021. (01.28.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester egyetért azzal, hogy a pogányi gyerekek a Pécsi Apáczai Csere 

János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 

Pogányi Általános Iskolája: (OM: 027399,7666 Pogány, Széchenyi utca 11.) 

felvételi körzetébe tartozzanak. 

7/2021. (01.28.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester a melléklettel egyezően jóváhagyja a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást 

8/2021.(01.28.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester a melléklettel egyezően jóváhagyja a Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást 

9/2021. (02. 05.) Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy Németh László Roland 
részére 20 000 Ft, Rácz Ferenc részére pedig 10.000.- Ft rendkívüli 

települési támogatást ítél meg méltányosságból. 

A polgármester az érintetteket a döntésről értesíti és a támogatás 

kifizetéséről intézkedik. 

10/2021.(02. 17.)  Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy Kovács Gézáné, Rácz 

Gyögy és Rácz Györgyné részére 10.000.- Ft rendkívüli települési 

támogatást ítél meg, Torma Kinga Virág részére szintén 10.000.- Ft 

rendkívüli települési támogatást ítél meg méltányosságból. 

A polgármester az érintetteket a döntésről értesíti és a támogatás 

kifizetéséről intézkedik. 

11/2021.(02.22.) Pogány Községi Önkormányzat Polgármestere a „Nyárfás Presszó” 

épületének hasznosítására kiírt pályázat valamint az azt követő 



 

 

egyeztetési eljárás lezárását követően intézkedik a telephely hozzájáruló 

nyilatkozat kiadásáról valamint a bérleti szerződés megkötéséről. 

12/2021.(II. 22.) Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy az Air-Horizont Nonprofi 

Kft. taggyűlési határozati javaslatát elfogadja. 

13/2021. (II. 23.) Pogány Községi Önkormányzat épviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetéséről szóló beszámolót a melléklettel egyezően elfogadja. 

14/2021. (II. 23.)  Pogány Községi Önkormányzat épviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetéséről szóló javaslatot a melléklettel egyezően elfogadja  

15/2021. (II. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

részére a  2021. évi önkormányzati hozzájárulást biztosítja. 

16/2021. ((II. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy a pogányi 244, 245 és 246 hrsz. alatti telkek 

nyugati telekhatárával érintkező közterületen parkoló kialakítását 

engedélyezi Aszmann-Balikó Patrícia Pogány, Kossuth L. u. 31/A. szám 

alatti lakos részére. 

17/2021. (II. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. sz. mellékletének 3. 

pontjában megjelölt jogcímen benyújtja az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása alcélra) kiírt pályázatot a Pogány 15/2 hrsz.-ú út felújítására 

18/2021. (II. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy  a 2021.03.01.-2022.02.28. között hosszabb 

időtartalmú közfoglalkoztatási program céljára a 2021. évi 

költségvetésben 2.045.100 Ft önerő kerül elkülönítésre. 

19/2021. (III. 10.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi 

felülvizsgálatát elfogadja. 

20/2021. (III.16.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester a Hagyományok Háza felújítási munkálatok ajánlattételi 

felhívásra a berékezett áranlátok alapján a Pécsváradi Építő és 

Kereskedelmi Kft árajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

A berékezett árajánlatok:1. Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft.  

                                          Bruttó ajánlati ár: 24.220.021Ft 

                    2. Pécsváradi Architekt Építőipari Kft. 

                    Bruttó ajánlati ár: 25.592.089 Ft 

                    3. B Terv Baranya Kft. 

                    Bruttó ajánlati ár: 34.351.171 Ft 

A polgármester Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft- vel köt szerződést 

a Hagyományok Háza felújítási munkálataira. 

21/2021. (III. 24.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy a Hagyományok Háza felújítási 

munkálatainak műszaki ellenőrzési feladataira Marosy László okleveles 

építészmérnökkel szerződést köt. A feladat ellátása bruttó 300.000.- Ft 

megbízási díj ellenében történik. 

22/2021.(III.29.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró 

polgármester a 15/2021. (II. 26. ) számon kiadott határozatának 



 

 

módosításáról dönt a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás részére 

biztosított 2021. évi hozzájárulás tárgyában 

23/2021.(III.29.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 

eljáró polgármester elfogadja az Esztergár Lajos Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi szakmai beszámolóját. 

24/2021. (IV. 6. )  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 

eljáró polgármester szerződést köt a BARANYA-VÍZ Zrt-vel a Pogány, 

Petőfi S. utcai szennyvíz végátemelőben üzemelő 1. számú, Flygt NP 

3085.183 SH 253 típusú szivattyú felújítási kivitelezési munkáinak 

elvégzésére. 

25/2021. (IV. 7.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 

eljáró polgármester úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című felhívásra pályázatot 

nyújt be a pogányi 334 hrsz-ú Jókai utca felújítására. 

26/2021. (IV.13.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljáró polgármester úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 

„Közösségi szervezéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés és közösségszervező 
bértámogatás” című felhívásra pályázatot nyújt be . A pályázat előkészítésével 
kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetéséből fedezik. 

27/2021. (IV.13.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című felhívásra 
pályázatot nyújt be . A pályázat előkészítésével kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat költségvetéséből fedezik. 

28/2021. (IV.13.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében „Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújt 
be . A pályázat előkészítésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
költségvetéséből fedezik. 

29/2021. (IV.13.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 
pályázatot nyújt be . A pályázat előkészítésével kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat költségvetéséből fedezik. 

30/2021. (IV. 21.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester dönt a civil szervezetek pályázat útján történő támogatásáról: 

- a Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000.- Ft 
- a Pogányi Sportegyesület 1.000.000.- Ft, 
- a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület 200.000.- Ft,  
- a Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesület 150.000.- Ft  

támogatásban részesül. 

31/2021. (V.3.)  Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot. 

32/2021. (V.12.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester elfogadja a Pogányi Óvoda beszerzési szabályzatát.  

33/2021. (V.12.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester elfogadja a Pogányi Óvoda ajándékok, egyéb előnyök 
elfogadásának eljárásrendjére vonatkozó szabályzatát. 



 

 

34/2021. (V. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy intézkedik a a pogányi 468/3 és 468/4 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonjogának rendezése tárgyában. 

35/2021. (V. 26.) Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező tetőanyag 
eladásáról szerződést köt. 

36/2021. (V.31.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester elfogadja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján –a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi átfogó értékelésről szóló 

beszámolót a melléklet szerint. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az 

értékelést küldjék meg a BAMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály részére. 
37/2021. (VI. 9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester hozzájárul a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

nyári és téli igazgatási szünetének elrendeléséhez.  
38/2021. (VI. 14.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester úgy dönt, hogy a pogányi általános iskolások 2021. évi ausztriai 

táborozását 320.000.- Ft összeggel támogatja.  

39/2021. (VI. 15.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlés meghírdetéséről, amely 2021. június 

25-én 17:00 órai kezdettel a Pogányi Faluházban kerül megtartásra. 
40/2021. (VI. 15.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Juhász Zoltán 

polgármester 2021. évi szabadságolási tervének elfogadásáról. 
41/2021. (VI. 15.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Csorba Győző 

Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról. 
42/2021. (VI. 15.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az óvoda felújítását célzó szerződés aláírására a Pécsváradi Építő- 

és Kereskedelmi Kft-vel . 
43/2021. (VI. 15.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Faluház felújítását célzó szerződés aláírására az IROKO Bt.-vel  
44/2021. (VII.6) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy NAV 

ellenőrzés során felmerült járulék és adókötelezettség összegét 108.875Ft-ot 

nem követelik Dragovácz Ágnes, volt polgármestertől. A döntésről tájékoztatják 

az érintettet. 

45/2021. (VII.6) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pogány, 

Petőfi utcában a szennyvíz munkálatok végzésének összegét 539.620Ft+Áfa 

költség kifizetését engedélyezi. 

46/2021. (VII.6) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, az ANK Pogányi 

Általános Iskola részére nem tudja jelenleg a plusz helyiséget átadni. A helyzet 

megoldására lehetséges alternatívák kerülnek kidolgozásra 

47/2021. (VII.6) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső 

ellenőrzésről szóló beszámolót. 

48/2021. (VII.6) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szladity-i 

területen a fő és mellék vízmérők közti különbséget, 200.000Ft összeget a 

Pogányi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből fedezik. 

49/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 

pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot kíván benyújtani. 

A támogatáshoz 132.080 Ft.- önerő vállalása szükséges, melynek biztosítását az 

önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére vállalja. 



 

 

Pogány Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér.  

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzéséről, Pogányba 

szállításáról és kiosztásáról a jogszabályi feltételnek megfelelően gondoskodjon. 

50/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
engedélyezi a Pogányi Óvoda óvodai létszámának húsz százalékkal 
történő bővítését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.§ (7) bekezdése alapján. 

51/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális 

ellátásokról szóló 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelet 17.§-a alapján 

intézménykezdési támogatás nyújt a hatályos szabályozásnak megfelelően. 

52/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1/2021. 

(I.21.) önkormányzati rendelet 15.§-a alapján egyszeri települési támogatást 

nyújt személyenként 7.000Ft összegben a hatályos szabályozásnak megfelelően. 

53/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja a 

pályázatot a kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatására. 

54/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fejes Andrea 

részére rendkívüli célfeladat elvégzéséért bruttó 135.400 Ft összeget fizet ki. 

55/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gál Endre 

mezőőrt bruttó 200.000Ft jutalomban részesíti. 

56/2021. (VIII.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíz 

érdekeltségi hozzájárulás 2016.01.01. előtti tartozásait elévültnek tekinti. 

57/2021. (IX.14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktataási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához. 

58/2021. (IX. 14.) 1.   Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

78/2020. (IX.15.) számú határozatával elindított a TOP-1.2.1-16-

BA2-2017-00001 azonosítószámú, „Kerékpáron a Mecsektől a 

Tenkesig – turisztikai kerékpárút fejlesztése” című pályázat 

megvalósításához szükséges tárgyalásos eljárásrend alkalmazásával 

történő HÉSZ módosítási eljárásának partnerségi egyeztetését lezárja 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) 

bekezdésének megfelelve, mivel a 2021. július 11. napja és 26. napja 

közötti időszakban a közzétett tervdokumentációval kapcsolatosan 

észrevétel nem érkezett a polgármesteri hivatalba.  

 

2.  Felkéri a települési főépítészt, hogy a módosítási eljárással 

kapcsolatos a záróvéleményezési dokumentációt a 

településtervezővel az 1. pontban felsorolt módosítási indítvány 

tekintetében véglegesítse.  

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy a Korm. rendelet 40. §-a szerint az 

állami főépítész záró szakmai véleményét kérje meg, az egyeztető 

tárgyaláson vegyen részt.. 

59/2021. (IX. 14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az 

önkormányzati eszközök, járművek lakosság általi használatáról és annak 

szabályairól szóló tervezet előkészítéséről. 

60/2021. (IX. 14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2022-2036-ig) készített Gördülő 



 

 

Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - 

elfogadja és jóváhagyja 

61/2021. (IX. 14.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános 

iskola és óvoda fennállásának 30 éves évfordulója alkamából tartandó ünnepség 

megrendezéséhez 50.000 Ft. támogatást nyújt. 

62/2021. (IX. 14.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a szerződés megkötésére a polgármestert a vállalkozóval a Petőfi 

utca felújítására, valamint a műszaki ellenőr megbízására. 

63/2021. (IX. 14.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. 

Erostyákné Simon Dóra javaslatával egyetért és kihelyezésre kerül a 20 km/h 

sebességkorlátozó tábla. 

64/2021. (IX. 14.) Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy Rácz Györgyné és Torma 

Kinga Virág részére személyenként 10.000.- Ft rendkívüli települési 

támogatást ítél meg. 

A polgármester az érintetteket a döntésről értesíti és a támogatás 

kifizetéséről intézkedik 

65/2021. (X. 5.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy civil 

szervezetek támogatására benyújtott pályázaton a Pogányi Sportegyesületet 

975.000Ft összegű támogatásban részesíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a támogatói szerződést. 

66/2021. (X. 5.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy civil 

szervezetek támogatására benyújtott pályázaton a Pogányért Alapítványt 

350.000Ft összegű támogatásban részesíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a támogatói szerződést. 

67/2021. (X. 5.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy civil 

szervezetek támogatására benyújtott pályázaton a Pogányi Német Nemzetiségi 

Egyesületet 150.000Ft összegű támogatásban részesíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a támogatói szerződést. 

68/2021. (X. 5.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért egyetért 

azzal, hogy a pogányi gyerekek a Pécsi Apáczai Csere János Általános 

Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi 

Általános Iskolája: (OM: 027399,7666 Pogány, Széchenyi utca 11.) 

felvételi körzetébe tartozzanak. 
A Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában 

Pogány településen lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 

létszáma tagintézményi bontásban: 

3 fő – Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Gimnázium, Pécs 

1 fő Apáczai Csere János I sz. Általános Iskola, Pécs 

A testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pécsi Tankerületi 

Központot. 

69/2021. (X. 5.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Panta Gyuláné 

kérelmező részére 10.000Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg. 

70/2021. (X.21.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot nyújt be a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programja 

keretében igényelhető támogatásra. 

A pályázat célja: Hagyományok Háza belső felújítása és külső 

környezetének rendezése 

A pályázat tervezett forrásai: 

Teljes projekt költség:br. 24.929.741 Ft 

Támogatási igény : 19.943.793 Ft 

Vállalt önerő: 4.985.948 Ft 



 

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét a beruházás megkezdésének 

éve szerinti évi költségvetés terhére biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről 

és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

71/2021. (X.21.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

településkép védelméről szóló 6/2018. (VII.9.) önkormányzati rendeletét 

módosítani kívánja a jogszabályi változások miatt a csatolt rendelettervezetnek 

megfelelően. 

A településképi rendelet módosítási folyamatában a partnerek tájékoztatásának 

módjára és eszközeire, a partnerségi javaslatok, vélemények megadásának 

módjára, határidejére, nyilvántartásának módjára, az el nem fogadott partnerségi 

javaslatok, vélemények indokolásának módjára és a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjére, illetve a rendelet nyilvánosságát biztosító 

intézkedésekre a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetésről szóló 9/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelete 

szabályait kell alkalmazni. 

A Képviselőtestület felkéri a települési főépítészt és a polgármestert, hogy a 

Korm. rendeletben előírt véleményezési eljárást folytassa le. 

A Képviselőtestület felkéri a települési főépítészt, hogy a véleményezési eljárás 

lefolytatását követően készítse elő a rendelet képviselőtestület általi 

megalkotását. 

72/2021. (XI.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a kistelepülési településtervek elkészítésénak támogatására 

kiírt pályázati felhívás alapján. 

73/2021. (XI.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 

Wenhardt Tamás kérelmét és kéri szakértői vélemény beszerzését a 

súlykorlátozás mértékének megállapítását illetően.  

74/2021. (XI.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 

kommunális adó rendelet módosítása kezdődjön el. 

75/2021. (XI. 9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat gépeinek és eszközeinek a lakosság részére történő 

hasznosítására szabályzat készüljön a munkacsoport által összeállított díjszabás 

alapján. 

76/2021. (XI. 9.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rácz Ferenc 
részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatást ítél meg. 

77/2021. (XI. 9.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatokat megismerte és úgy dönt, hogy a 

pályázók részére a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első 

félévére vonatkozóan az alábbi támogatást ítéli meg: Trencsényi Tamara 

9.000.-Ft/hó, Bali Gina 9.000.-Ft/hó, Bali Benjámin 9.000 Ft/hó, Zilahi 

Márton Kristóf 9.000.- Ft/hó, Bánki Benjámin 9.000.- Ft/hó, Bánki 

Boldizsár 9.000.- Ft/hó, Vald Erik Dominik 6.000.- Ft/hó, Mátis Gergő 

6.000 Ft/hó, Jakab Vivien 6.000 Ft/hó, Tarr Tamás 6.000.- Ft/hó, Halmos 

Gréta 3.500 Ft/hó, Maczkó Gergő 3.500 Ft/hó. A polgármester felkéri a 

jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

78/2021. (XI. 30.)  1.)  A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a község Helyi Építési 



 

 

Szabályzatának és Szabályozási tervének 2018. évi módosításával 

összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és leírás munkarészek 

megalapozásával a határozat mellékletében ábrázoltak szerint módosítja 

a 84/2009. (IX.8.) számú határozattal megállapított településszerkezeti 

tervet. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri Juhász Zoltán polgármestert, hogy az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) pontja szerint 

módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról, valamint a Korm. 

rendelet 43. §-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet, és az arra 

beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése indokolását az azok 

véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai 

vizsgálat céljából az Állami Főépítésznek, majd ezt követően az 

önkormányzat irattárában is archiválja. 

79/2021. (XI. 30.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Petőfi utca aszfaltozására a Mecsek Aszfalt Kft-vel szerződést köt és 

ennek aláírására a polgármestert felhatalmazza 

80/2021. (XI. 30.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  autó beszerzésről 

határozott, Peugeot Partner gépjármű kerül megvásárlásra 

81/2021. (XI. 30.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy 

értékesíti a Citroen Berlingo típusú gépjárművét. 

82/2021. (XI. 30.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Petrovics Zoltánt 

bruttó 80.000.- Ft jutalomban részesíti, Molnár Andrea óvodavezető 

részére 200.000.- Ft cafeteria juttatást állapít meg. 

83/2021. (XI. 30.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Juhász Zoltán 

polgármestert 2 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti. 

84/2021. (XII. 14.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

iskolai felvételi körzetet jóváhagyja a Pécsi Tankerületi Központ javaslata 

alapján. 

85/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2022. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

A helyi adók beszedése és nyilvántartása. 

A testület felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a belső ellenőrzési 

feladatokat ellátó hivatalt értesítse. 

86/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 2/2021. 

12.13.) számú határozatát : Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő 2.240.000.- Ft névértékű üzletrész felosztása 1 darab 

710.000.- Ft névértékű üzletrészre és 1 darab, a Társaság törzstőkéjének 

1.530.000.- Ft névértékű üzletrészre - utólagosan jóváhagyja. 

87/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 3/2021. 

(12. 13.) számú határozatát: A megosztás eredményeként létrejövő 

1.530.000.- Ft névértékű üzletrész értékesítése a Magyar Állam javára - 

utólagosan jóváhagyja. 

88/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 4/2021. 



 

 

(12. 13.) számú határozatát: Az elővásárlási jogról történő lemondásról- 

utólagosan jóváhagyja. 

89/2021. (XII. 14.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 5/2021. 

(12. 13.) számú határozatát: Az tagok törzsbetétei, üzletrészei és a 

szavazati arányairól- utólagosan jóváhagyja. 

90/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 6/2021. 

(12. 13.) számú határozatát: A földhasználati szerződésről- utólagosan 

jóváhagyja 

91/2021. (XII. 14.)  Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Air 

-Horizont Nonprofit Kft. 2021. 12. 13. napján tartott taggyűlés 7/2021. 

(12. 13.) számú határozatát: A jelzálogot alapító szerződést és a 

bejegyzési engedélyt a letéteményes ügyvéd ne nyújtsa be az ingatlan-

nyilvántartásba- utólagosan jóváhagyja. 

92/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.Pogány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete, mint a 12-06336-

1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny 

kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 

2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási 

tervrészének módosítását elfogadja. 

2. Pogány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete, mint a 12-06336-

1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny 

kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy 

a 2021-2035. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének 

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt.- t hatalmazza meg 

3. A Képviselő Testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő 

fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával 

kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 

2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő 

fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által 

kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési 

jogkörrel jogosítja fel. 

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat 

aláírja. 

93/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. A határozat 1. mellékletében felsorolt ingatlanok tekintetében a 

község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

megállapításáról szóló 7/2009.  (IX.10.) önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban: HÉSZ) az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (továbbiakban: Étv.) 

9/B. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint teljes 



 

 

eljárásrend alkalmazásával, a HÉSZ 2021. évi 1. sz. módosítási 

eljárásának elnevezve módosítani kívánja. 

2.  A beérkezett településtervezői árajánlatokat értékelve, a 

legkedvezőbb tervezési díjat ajánló Dr. Csaba Ders településtervező 

150.000,- Ft/módosító indítvány, azaz mindösszesen 900.000,-Ft 

összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a tervezési 

szerződés megkötésére.  

3.  Felkéri a települési főépítészt, hogy a 2021. évi 1. sz. módosítási 

eljárással kapcsolatos előzetes véleményezési dokumentációt a 

településtervezővel a mellékletben felsorolt módosítási indítványok 

tekintetében dolgoztassa ki, és a partnerségi egyeztetési eljárás 

lefolytatásában működjön közre. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőkkel az Étv. 30/A. §-a 

szerinti az előterjesztéshez csatolt minta településrendezési 

szerződést az egyes módosító indítványok tervezési költségének 

átvállalása céljából kösse meg. 

5. Felkéri a polgármestert, hogy az előzetes véleményezési szakaszt 

követően a kidolgozott tervdokumentációt terjessze a véleményezést 

megelőzően a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.   

94/2021. (XII. 14.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2 m³ 

tűzifát juttat Nagy Sándor részére, 2,5 m³ tűzifát juttat: Trencsényiné 

Papp Judit, Pataky Gábor László, Budai Lajos, Csendes Tamás, 

Kovács Gézáné, Petrovics Lajos, Rippert Zoltánné, Erdősi Gábor, 

Hart Károlyné, Wenhardtné Major Erika Magdolna, Magyar Béláné, 

Varga Ansrea, Moninger Imréné, Panta Gyuláné, Bartyik Mária, 

Sztanics Anna Katalin, Bozsánovics Györgyné, Zsivanov Józsefné, 

Lakatos Lajos, Rácz Györgyné, Pauler Gábor, Bencze Gábor, 

Jákovics Erzsébet, Molnár Ferenc József, Gaál Istvánné, Szigeti-

Vörös Krisztinarészére. Továbbá 3 m³ tűzifát juttat Rácz Ferenc, 

Tolnai Tamás és Geta András részére. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


