
 

 

Pogány képviselő-testület 2019. évi határozatai 
Határozat száma Határozat szövege 

1/2019.(01.18.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szalánta 
Község Önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be a Magyarország 
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.)3. melléklet I.12. pont szerinti 800.000 forint/fő/év 
kiegyenlítő bérrendezési támogatás iránt. 
A testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. január 1-től 2019-re 
vonatkozóan a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban a Kvtv.-ben 
rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 
46.380 forintban állapítja meg az illetményalapot. 
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-jén a 
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazta. 
 

2/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2019. (I. 18.) számú határozata pályázat benyújtásáról: 

A helyi felhívás címe: Helyi tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti 
gyűjtemények, tájházak életre keltése programokkal. A meglévő 
értéktárak bővítése, közös értékleltár létrehozása 
 
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-60-10-17  
 
Pogány Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Mecsekvidék 
Helyi Közösség Egyesület Helyi tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti 
gyűjtemények, tájházak életre keltése programokkal. A meglévő 
értéktárak bővítése, közös értékleltár létrehozása című helyi felhívásra. 
 
A projekt megnevezése: Tájház tetőfedés cseréjének munkálatai. 
 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 281 hrsz. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

3/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a 
költségvetési rendelet tervezetét elfogadásra terjessze a testület elé. 

4/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült személyek 
részére a Belügyminisztérium által biztosított egyszeri természetbeni 
támogatás biztosítása érdekében úgy dönt, hogy 12.000 Ft értékű 
tüzelőutalványokat bocsát ki az arra jogosultak részére. A 
tüzelőutalványok beváltására az R+S Familia Kft. szalántai telepén a 
Kft.-vel kötött szerződés alapján biztosít lehetőséget. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tüzelőutalványok beváltására az 
R+S Familia Kft.-vel az önkormányzat nevében szerződést kössön. 

5/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marján Ügyvédi 
Irodával kötött megbízási szerződés módosítását a melléklettel 
egyezően elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 

6/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Tankerületi 
Központ és az önkormányzat között fennálló vagyonkezelési szerződés 
módosításával egyetért azzal, hogy a tankerület által küldött tervezet 



 

 

egészüljön ki az alábbiakkal 

 az iskola takarításáról saját költségére a tankerület 
gondoskodik 

 a szennyvízhálózat díja a tankerületet terheli 

 az épületben lévő kazán karbantartásával kapcsolatos feladat 
és költség az önkormányzatot terheli. 

A javasolt módosítások átvezetését követően a testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében 
aláírja.  

7/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
település bevezető útja mellett a lakott területre vonatkozó 50 km-es 
sebességkorlátozásra figyelmeztető táblát helyez el. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a tábla megrendeléséről és kihelyezéséről 
gondoskodjon. 

8/2019.(01.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pécsi 
Járási Hivatalt. 

9/2019.(I.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Pogánnyal és Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, azon változtatni nem kíván. 

10/2019.(I.30.) zárt ülés 

11/2019.(I.30.) zárt ülés 

12/2019.(II.19.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat 
meg kell kezdeni. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
működési engedélyhez szükséges dokumentumokat készítsék elő és 
elfogadásra terjesszék a testület elé. 

13/2019.(II.19.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére az 
elhasználódott önkormányzati előfizetéshez szükséges mobiltelefon 
készülékek helyett három darab új készüléket vásároljon. 

14/2019. (II.19.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a faluház gépészeti 
problémák megoldása érdekében a mellékelt árajánlatban szereplő összesen 
459.710 Ft összegű felújítási munkákat elvégezteti. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a munkák elvégzését az önkormányzat nevében 
megrendelje. 

15/2019. (II.19.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 
szennyvízelvezetés és tisztítás előírásoknak megfelelő biztosítása érdekében a 
BARANYA-VÍZ Zrt.-től megrendel két darab Flygt 3086.183 SH típusú szivattyú 
felújítási és kivitelezési munkálatait 1.364.403 Ft értékben. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel a munkák elvégzésére vállalkozási 
szerződést kössön. 

16/2019.(II.19.) zárt ülés 

17/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalántai Közös 
önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolót és a 
hivatal 2019. évi költségvetését a melléklettel egyezően elfogadja. 



 

 

18/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot a melléklettel egyezően elfogadja. 

19/2019. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányi Óvoda 2018. évi 
költségvetésének módosítását a melléklettel egyezően elfogadja. 

20/2019. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányi Óvoda 2019. évi 
költségvetését a melléklettel egyezően elfogadja. 

21/2019. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Brezovácz István 
belterületbe vonással kapcsolatos kérelme ügyében úgy dönt, hogy az 
önkormányzat ügyben képviselt álláspontját 30 napon belül írásban megküldi 
a kérelmezőnek. A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
ügyvédjének bevonásával a levél összeállításáról gondoskodjon. 

22/2019. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a külterületi 
útfelújításra elnyert pályázati támogatás felhasználását megelőzően a 
Falucska dűlő ingatlantulajdonosai részvételével lakossági fórumot tart. A 
fórum célja, hogy az önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok 
kialakítsák közös álláspontjukat az út nyomvonala, a nyomvonalba benyúló 
építmények és növényzet eltávolítása ügyében. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a lakossági fórum előkészítéséről gondoskodjon. 

23/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pécsi 
Apácai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola pogányi telephelye hasznos alapterületének 200 m2-ről 256 
m2-re növelésével. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
tankerületet értesítse. 

24/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat 
és a SZOCEG Nonprofit Kft. között létrejött ellátási szerződés melléklet 
módosításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

25/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat 
2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

26/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tájház 
felújítása érdekében pályázatot nyújt be a Magyar Faluprogram „A nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése” alprogram keretében támogatás elnyerésére. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről és 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

27/2019.(III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dragovácz Ágnes 
polgármester részére 600.000 Ft illetményelőleg felvételét engedélyezi 6 havi 
visszafizetés mellett. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetményelőleg 
kifizetéséről és a Magyar Államkincstári rendszerben történő rögzítéséről 
gondoskodjon. 

28/2019.(III.13.) zárt ülés 

29/2019.(III.13.) zárt ülés 

30/2019.(III.13.) zárt ülés 

31/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklettel egyezően 
elfogadja a Pogány 08/9 hrsz-ú ingatlan javára a Pogány 08/6 hrsz-ú ingatlant 
terhelő, gázvezeték létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására 
vonatkozó szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 

32/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Air-Horizont Nonprofit 
Kft. 2019. évi üzleti tervét a melléklettel egyezően elfogadja és felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a taggyűlésen az önkormányzat képviseletében az üzleti 
terv elfogadására szavazzon. 

33/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Air-Horizont 



 

 

Nonprofit Kft. résztulajdonosa, indítványozza a Kft. taggyűlésének 
összehívását. 
A taggyűlés napirendjére javasolja a „Repülőtér tulajdonjogának, bérletének 
ügyében döntéshozatal” napirendi pontot. Az önkormányzat felkéri a 
társtulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a taggyűlésen 
az önkormányzatot teljes jogkörrel, döntéshozatalra is felhatalmazott 
képviselőjével vegyen részt. 
A testület úgy dönt, hogy amennyiben 2019. június 30-ig a Kft. taggyűlésén a 
földbérleti díjak kérdésében érdemi döntés nem születik, az elmaradt bérleti 
díjak megfizetése érdekében bírósági keresetet nyújt be. 

34/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 3. 
sz. mellékletének II.2. c) pontja szerint benyújtja az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása alcélra) kiírt pályázatot a Rákóczi utca felújítására. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

35/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzata Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. 
külterületi út felújítására vonatkozó mellékelt árajánlatát elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a munkák elvégzésére a 
vállalkozási szerződést megkösse. 

36/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a sportpályán 
lévő játszótéren a kamerarendszer kiépítését és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kamerarendszer kiépítéséhez szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

37/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
könyvtárba 61.762 Ft-ért szalagfüggönyt szereltet fel. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a megrendelésről gondoskodjon. 

38/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Programban benyújtott és részleges támogatásban 
részesült pályázata ügyében úgy dönt, hogy elfogadja és támogatja, hogy 
Pogányban egy darab B típusú sportpark létesüljön. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a sportpark létesítése érdekében a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére a kért 
információkat biztosítsa és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

39/2019.(IV.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi út felújítással 
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával 170.000 Ft díjazásért a 
FECTUM Bt-t bízza meg. a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megbízási szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse. 

40/2019.(IV.17.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Tihanyiné 
Dobrádi Aranka a tulajdonában lévő Pogány, Jókai u. 391/1 és 391/2 hrsz. 
előtti közterületet teraszos kialakítással rendezetté tegye. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel erre vonatkozóan 
megállapodjon. 

41/2019.(IV.17.) zárt ülés 

42/2019.(V.22.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogány Község 
Önkormányzatánál lefolytatott, a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 
megismerte és az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése 
érdekében a következő intézkedési tervet fogadja el: 
1. AZ SZMSZ következő módosításakor abban rögzíteni kell a gazdasági 
szervezet megnevezését, a költségvetés szervezeti ábráját, a gazdasági vezető 



 

 

feladat- és hatásköreit, a hatáskörök gyakorlásának módját, akadályoztatása 
esetén a helyettesítés rendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat 
az Ávr.13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
2. A gazdálkodási szabályzat teljesítésigazolásra vonatkozó szabályait 
egyértelműen meg kell határozni. 
3. Készüljön átfogó szabályozás a követeléskezelés teljes folyamatára. 
4. A fizetési határidő lejártát követően lehető leghamarabb kezdődjön meg a 
behajtási eljárás. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet küldje meg a 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya részére. 

43/2019.(V.22.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 3. 
sz. mellékletének II.2. c) pontja szerint benyújtja az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása alcélra) kiírt pályázatot. 
A pályázatból felújításra kerül: Rákóczi utca 330 méter-es szakasza (341 hrsz) 
Az igényelt támogatás összege:  14.662.309 Ft 
A saját forrás összege: 2.587.466 Ft 
A teljes fejlesztés költsége: 17.249.775 Ft 
A testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből a 
pályázathoz szükséges 2.587.466 Ft saját forrást biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon 

44/2019.(V.22.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elő kell 
készíteni a pogányi 0139, 0135/1 és 0133/59 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonását. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe 
vonáshoz szükséges munkák elvégzésére az önkormányzat képviseletében 
megbízást adjon. 

45/2019.(V.22.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pogányi iskola által 
szervezett ausztriai nyelvi és erdei tábor költségeihez 2019. évi 
költségvetéséből 780 €-nak megfelelő összegű támogatást nyújt. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az iskola igazgatóját értesítse és a 
támogatás – a kiadások felmerülésekor aktuális árfolyamon –  forintban 
történő kifizetéséről gondoskodjon. 

46/2019.(V.22.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a pogány 
sportegyesület kérelmének és úgy dönt, hogy 2019. júniusban az egyesületnek 
megállapított éves támogatás terhére 250.000 Ft-ot biztosít, valamint az 
egyesület részére további 200.000 Ft-os támogatást nyújt. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa és a 
támogatás átutalásáról és a támogatási szerződés módosításáról intézkedjen. 

47/2019.(V.22.) zárt ülés 

48/2019.(VI.19.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Air-
Horizont Nonprofit Kft. 2019-06-01 napjától 2021-05-31 napjáig terjedő 
határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának a Turza Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot ( 7694 Hosszúhetény, Ormándi 
utca 13/A., Cg: 02-09-064600 ) havi 27.000,- Ft + Áfa díjazás mellett 
megválassza. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy dr. Turza 
Istvánné ( anyja neve: Tóth Anna, születési ideje: 1954-03-07, 7694 
Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A. szám alatti lakos). A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a Kft. vezetését értesítse. 

49/2019.(VI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogány 



 

 

Sportegyesület részére 120.000 Ft támogatást nyújt a sportpálya 
kamerarendszerrel történő felszerelésére és a világítástechnika 
korszerűsítésére. A testület felkéri a polgármestert. hogy a támogatás 
átutalásáról és a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

50/2019.(VI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című, VP6.7.2.4.1.2-16 kódszámú, 1826729919 projekt azonosító 
számú pályázattól eláll. A testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárat a döntésről tájékoztassa. 

51/2019.(VI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorba Győző 
Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a könyvtárat értesítse. 

52/2019.(VI.19.) zárt ülés 

53/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csaba Ders 
árajánlatát Pogány község szabályozási tervének módosításához szükséges 
munkarészek elkészítésére a Rákóczi és a Petőfi utca közötti patakot határoló 
telek be nem építhető részére vonatkozóan. 
A szabályozási terv és a belterületi határ kerüljön felülvizsgálatra az 1901 és 
386 hrsz-ú telkek egységes használatának kialakítására is. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályozási terv 
módosításának elkészítésével és a belterületbe vonással kapcsolatos 
megállapodásokat az önkormányzat képviseletében megkösse. 

54/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egységes szerkezetű 
értékleltárt a melléklettel egyezően jóváhagyja. 

55/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi és egyben 
kezdeményezi a 0135/1 hrsz-ú sporttelep és 0139 hrsz-ú út belterületbe 
csatolását. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe 
csatoláshoz szükséges változási vázrajzot elkészíttesse és az erre irányuló 
kérelmet a földhivatalhoz az önkormányzat képviseletében benyújtsa. A 
képviselő-testület a változási vázrajzelkészítésének és a földhivatali eljárást 
költséget 2019. évi költségvetéséből fedezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56/2019.(VII.10.) 

Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Előre nem látható természeti erők által 
fenyegető veszély elkerülése érdekében végzett védekezési munkálatok 
helye: Pogány közigazgatási területe Falucska dűlő 1014/2, 1040/2, 1751 hrsz. 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

762.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 1.778.000 Ft 70 

Források összesen 2.540.000 Ft 100 

 
A védekezés tervezett összköltsége 2.540.000 Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel értintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező 
feladatának ellátását szolgálja: 

- külterületi út fenntartása 



 

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással 
nem rendelkezik. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni. 
A testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 
4/2019.(III.18.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

57/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Előre nem látható természeti erők által külterületi 
utakban okozott károk helyreállítása. 
helye: Pogány közigazgatási területe Falucska dűlő 1014/2, 1040/2, hrsz. 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

4.697.540 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 10.960.925 Ft 70 

Források összesen 15.658.465 Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
15.658.465 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel értintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi. 

A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja: 

- külterületi út fenntartása 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással 

nem rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

Az önkormányzat vállalja a károsodott vagyonelem (útszakaszok) a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 

A testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019.(III.18.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

58/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés” alprogramra 
MFP-FOB/2019. kódszámú felhívásra. A testület felkéri a polgármestert, hogy 
a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

59/2019.(VII.10.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt felhívásra „Pogány 095 hrsz. 
alatti földút felújítása és a vadjárásnak kitett területek védelme vadhálós 



 

 

kerítés telepítésével” címmel pályázatot nyújt be. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 

60/2019.(VII.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont 
szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra pályázatot kíván benyújtani. 
A támogatáshoz 147.320 Ft.- önerő vállalása szükséges, melynek biztosítását 
az önkormányzat 2019. 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. 

61/2019.(VII.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt 
szövegű megállapodást az AIR-Horizont Kft.-vel a földhasználati jog 
alapításával kapcsolatos szándék rögzítéséről, továbbá a földhasználati jog 
ellenértékéből történő előleg megfizetéséről. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

62/2019.(VII.26.) zárt ülés 

63/2019.(VIII.21.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dragovácz Ágnes 
polgármester részére a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/D §-a alapján végkielégítésként hat havi illetményének megfelelő 
összeget állapít meg, mivel jogviszonya a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján szűnik meg. A testület felkéri az alpolgármestert, hogy a 
végkielégítés összegének számfejtése és kifizetése érdekében szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

64/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármester, hogy amennyiben 2019. augusztus 23-áig a repülőtér területére 
vonatkozó, földhasználati jog ellenértékének előlegéről szóló megállapodásról 
nem születik döntés a társtulajdonos Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál, az elmaradt földbérleti díjak megfizetése érdekében 
keresetet nyújtson be az önkormányzat képviseletében a bíróságnál.  

65/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Kistelepülések járda építésének, 
felújításának anyagtámogatása” című alprogramra a Kossuth és Széchenyi 
utca járda felújítás érdekében benyújtja pályázatát. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

66/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
című alprogramra a Petőfi utca felújítás érdekében benyújtja pályázatát. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és határidőben 
történő benyújtásáról gondoskodjon. 

67/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Temető fejlesztése” című alprogramra 
benyújtja pályázatát. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

68/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Polgármesteri hivatal felújítása” című 



 

 

alprogramra benyújtja pályázatát. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

69/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Eszközfejlesztés belterületi közterület 
karbantartására”” című alprogramra benyújtja pályázatát. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

70/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
évi költségvetése terhére a Pogányi Polgárőr Egyesületet 500.000 Ft működési 
támogatásban részesíti. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
szerződés megkötéséről és a támogatás kiutalásáról intézkedjen. 

71/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Platina-Bau Zrt. által létesített három szennyvízbekötés szennyvízhozzájárulás 
és tényleges bekerülési költsége között különbözetet, 1.397.000 Ft-ot 2019. 
évi költségvetéséből fedezi. 

72/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
október végéig biztosítja az iskolás gyermekek úszásoktatásához az 
önkormányzat autóbuszát heti három alkalommal. 
A további szállítással kapcsolatos kötelezettségvállalásról az önkormányzati 
választásokat követően az új képviselő-testület döntsön. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az iskola igazgatóját 
értesítse. 

73/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Dallam Zeneiskolával a jelenlegi közoktatási megállapodás hatályát 2019. 
december 31-ig hosszabbítsák meg. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

74/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Telekommal helyiségbérleti szerződést nem kíván kötni. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a Telekomot a döntésről értesítse. 

75/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Baranyavíz Zrt.-vel a szennyvíztelepen lévő dobszűrő felújítására vonatkozó 
megállapodás módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

76/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Brezovácz István pogányi ingatlantulajdonos magántulajdonában lévő 
ingatlanok beleterületbe vonására vonatkozó kérelmét a továbbiakban 
semmilyen formában nem kívánja tárgyalni. A testület felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről a kérelmezőt ügyvédjén keresztül értesítse. 

77/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tájház 
villamosenergia ellátásnak korszerűsítését 2019.évi költségvetése terhére 
elvégezteti. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok 
elvégeztetéséről gondoskodjon. 

78/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pogány Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 0145/2 hrsz-ú kivett, 
saját használatú út művelési ágú ingatlan területéből kialakításra kerülő 
0145/30 hrsz-ú 220 m2 területű ingatlan ingyenesen,  bruttó 29.003 Ft nettó 
20.907 Ft (2019. március 31. szerinti állapot) könyv szerinti értéken a Magyar 
Állam tulajdonába, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe 
kerüljön. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 



 

 

79/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-06336-1-013-01-
02 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540 számú DRV_V_540_Kozármisleny 
kistérségi vízmű ellátásáért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási 
tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 2020. 
évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

80/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a 
alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe 
tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, 
a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és 
pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja. 
 
 Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-17242-1-001-00-03 
 Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.51. Pogány 
szennyvízrendszer 

81/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
tagjának Miski Bélánét, Lőrinczi Andreát, Beke Tamásnét, Fejes Andreát, 
Molnár Andreát, póttagjának Sipos Istvánnét megválasztja. A testület felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjanak. 

82/2019.(VIII.21.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2019/2020-es 
tanév második féléves és 2020/2021 -es tanév első féléves fordulójához. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

83/2019.(VIII.28.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Jogi- és Ügyrendi Bizottsága által a Pécs-Pogányi 
Repülőtér használati jogának rendezése céljából elfogadott és megküldött 
megállapodás-tervezetet a következő módosításokkal fogadja el és hagyja 
jóvá: 
 
1. A megállapodás 4. pontja a következők szerint módosul: 
 
„Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a 08/9 hrsz-ú reptér ingatlan 
földhasználati jogának, a felek által a 2. pont szerint elkészült és elfogadott 
szakvéleményben megállapított ellenértéke terhére Használó 40.000.000 Ft + 
ÁFA előleget fizet a földtulajdonosoknak, tulajdoni hányadaik arányában, a 
következők szerint:  
 
- Pogány Község Önkormányzata részére: 21.760.000 + ÁFA összeget 
(544/1000 tulajdoni hányada alapján), 
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére: 18.240.000 + ÁFA 
összeget (456/1000 tulajdoni hányada alapján).” 
 
2. A megállapodás 7. pontja a következők szerint módosul: 
 
„Felek a jelen megállapodást jogutódjaikra is kiterjedő hatállyal kötik meg 
azzal, hogy a használati jog alapításával és az ellenérték megfizetésével 
Pogány Község Önkormányzata véglegesen rendezettnek tekinti a 2017., 
2018. és 2019. évekre vonatkozóan támasztott bérleti díj iránti igényét.” 



 

 

 
3. A megállapodás 8. pontját a Képviselő- Testület nem fogadja el, azt 
törli a szerződésből. 
 
A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
megállapodás aláírására.  
 
Amennyiben a megállapodás megkötésére 2019. szeptember 5. napjáig ezen 
tartalommal nem kerül sor, úgy utasítja a polgármestert, hogy indítsa meg az 
Air-Horizont Kft-vel szemben az elmaradt bérleti díjak megfizetése iránti a 
peres eljárást. 

84/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy a 
tájház villamoshálózatának bővítésével kapcsolatos 292.608 Ft-os díjat az e-
on-nak átutalja. A testület felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról 
intézkedjen. 

85/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tájház 
felújítása érdekében statikai szakvélemény beszerzéséről kell gondoskodni. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a szakvélemény beszerzéséről 
gondoskodjon. 

86/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester intézkedését, mellyel 1.178.000 Ft értékben tetőcserepet 
rendelt a tájház tetőfelújításához. 

87/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0139 
és 0135/1 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához szükséges geodéziai 
munkarészeket elkészítteti, erre a célra az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséből 151.130 Ft-ot biztosít. 

88/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi utcában a 
járda elválasztó vonal felfestésére és prizmák kihelyezésére 2019. évi 
költségvetéséből 110.000 Ft-ot biztosít. 

89/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Zsályaliget Hotel és Élményparknak megtéríti a Falucska dűlőben az esőzések 
után általuk végzett útjavítási munkák 60.000 Ft + Áfa összegű ellenértékét. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a számla kiegyenlítéséről 
gondoskodjon. 

90/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/4 hrsz-ú út 
felújításának pályázaton elnyert támogatási összegen felüli, 4.053.840 Ft-os 
összegű aszfaltozási költségét 2019. évi költségvetéséből megtéríti. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a számla kiegyenlítéséről gondoskodjon. 

91/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy  
Müller Attila műszaki vezető részére a Magyar Falu járdapályázattal 
kapcsolatos tevékenysége miatt 100.000 Ft, a Petőfi utca felújítására a Magyar 
Falu Program keretében benyújtott pályázatban végzett munkájára 
tekintetteé 100.000 Ft, a Falucska dűlőre vonatkozó külterületi út felújítási 
pályálzati ügyben végzett munkájára tekintettel 100.000 Ft, a Rákóczi utca 
15/4 hrsz-ú utat érintő pályázatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
tekintettel 180.000 Ft munkadíj kifizetésre kerüljön. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 

92/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
polgármester Amrein Ádám helyi vállalkozóval a közterületek kaszálására az 
önkormányzat képviseletében szerződést kössön, és a szerződésben szereplő 
640.000 Ft vállalkozói díj kifizetéséhez hozzájárul. A testület 2019. évi 



 

 

költségvetéséből a vállalkozói díjat fedezi. 

93/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Brázai 
Zoltán vállalkozó részére az energetikai pálylázati eljárásban felhasznált, általa 
készített energetikai szakvélelmény készítéséért részére 260.000 Ft kifizetésre 
kerüljön. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 

94/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester azon intézkedését, mellyel Sztanics Tamás vállalkozóval 
szerződést kötött 2019. december 31-ig az önkormányzat tulajdonában lévő 
busszal a személyszállítási feladatok ellátására. A testület 2019. évi 
költségvetéséből a megbízás költségeit fedezi. 

95/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Falu Program Pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal 
nyílászárócseréjére benyújtott pályázat hiánypótlási eljárásában a hivatal 
épületére energetikai tanúsítványt készíttet 70.000 Ft.-ért. A testület 2019. évi 
költségvetéséből a tanúsítvány elkészítésének költségeit fedezi. 

96/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a külterületi 
utak kátyúzásához 235.500 Ft értékben hideg aszfaltot rendel. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon. 

97/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak látja a családi 
napközi rendszer jelenlegi fenntartásának felülvizsgálatát, de úgy dönt, hogy a 
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt az ügyben a döntéshozatalt 2020-ra 
halasztja. 

98/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
kezdeményezi a 0100/1 hrsz-ú ingatlanon a vízvezetékre a szolgalmi jog az 
ingatlannyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy az ügyben szükséges intézkedéseket tegye meg. 

99/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért aközkutak 
vízhozamának csökkentésére vonatkozó üzemeltetői kezdeményezéssel, de az 
ügyben döntést nem kíván hozni, azt a választásokat követően megalakuló 
képviselő-testület tegye meg. 

100/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Zsdrál Mihály 
tulajdonában lévő telek belterületbe vonási kérelmével, de az ügyben 
döntnést nem kíván hozni, aztz a választásokat követően megalakuló 
képviselő-testület tegye meg. 

101/2019.(IX.30.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szadity 
dűlőben magánberuházásból kiépített vízvezeték a DRV Zrt. részére 
üzemelteésre átadésra kerüljön. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében a DRV Zrt. részére az erre vonatkozó 
nyilatkozatot kiadja. 

102/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
választásának titkos szavazását lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság 
elnökének Rőder Attilát, tagjainak Semjén Péter és Deák Mátét megválasztja. 

103/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálmai Tibort 
alpolgármesternek megválasztotta. 

104/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Zoltán illetményét 
398.900 Ft-ban, költségtérítését 59.835 Ft-ban állapítja meg.  

105/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálmai Tibor 
alpolgármester tiszteletdíját 89.760 Ft-ban, költségtérítését 13.464 Ft-ban 
állapítja meg. 

106/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az összeférhetetlenség 
megállapítására és vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére létrehozott bizottság 



 

 

elnökének Halmos Annát, tagjainak Rőder Attilát és semjén Pétert 
megválasztja. 

107/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szervezeti 
és működési szabályzatát a soron következő ülésén felülvizsgálja. A testület 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztés elkészítéséről 
gondoskodjanak. 

108/2019.(X.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dragovácz Ágnes 
polgármester részére a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/D §-a alapján végkielégítésként a törvény szerint járó három havi 
illetményének megfelelő összegen felül további három havi illetménnyel 
megegyező végkielégítést állapít meg, mivel jogviszonya a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján szűnik meg. A testület felkéri az alpolgármestert, hogy a 
végkielégítés összegének számfejtése és kifizetése érdekében szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

109/2019.(X.24.) zárt ülés 

110/2019.(X.24.) zárt ülés 

111/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szalántai együttes 
ülés költségeire 2019. évi költségvetéséből 95.000 Ft támogatást biztosít. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az 
önkormányzat képviseletében megkösse. 

112/2019.(XI.26) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklettel 
egyezően jóváhagyja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pogánnyal kötött 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  

113/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklettel 
egyezően jóváhagyja a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pogánnyal kötött 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

114/2019.(XI.26) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Baldauf Gusztáv Szeretetotthonra vonatkozó 
együttműködési illetve használati jogot alapító megállapodásra vonatkozó 
tárgyalásokat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal az önkományzat 
ügyvédjének bevonásával folytassa és az elkészült tervezeteket elfogadásra 
terjessze a képviselő-testület elé. 

115/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső 
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Költségvetés összeállításának ellenőrzése 
2. Zárszámadás összeállításának ellenőrzése 
A testület utasítja a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrzési 
feladatokat ellátó hivatalt értesítse. 

116/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magnus Aircraft Zrt.-vel a pogányi 08/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kötött 
adásvételi szerződésben szereplő vételár meg nem fizetése miatt az 
önkormányzat a cég ellen 2019. december 15. napján felszámolási eljárást 
indít. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Pécs Megyei Jogú Város 
polgármesterét értesítse. 

117/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi utca 
útburkolatának felújítására beérkezett árajánlatok közül a Mecsek Aszfalt Út- 
és Mélyépítő Kft. 17.249.775 Ft-os ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a 



 

 

polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az önkormányzat képviseletében 
megkösse. 

118/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Dallam Zeneiskolával a jelenlegi közoktatási megállapodás hatályát 2024. 
december 31-ig meghosszabbítja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

119/2019.(XI.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csuka Attila (7831 
Pellérd, Dózsa u. 140.) egyéni vállalkozót megbízza a pogányi 02 hrsz-ú 
ingatlanon deponált mart aszfalt hulladék rakodásával és Falucska dűlő 1751, 
1152/1. és 1040/2. hrsz-ú ingatlanokra szállításával, elterítésével. A munkák 
elvégzéséért az önkormányzat vállalja, hogy a gépi földmunka esetében  9.500 
Ft/h, a szállítás esetében 6.500 Ft/h díjat a vállalkozónak megfizet. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

120/2019.(XI.26.) zárt ülés 

121/2019.(XI.26.) zárt ülés 

122/2019.(XI.26.) zárt ülés 

123/2019.(XI.28.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklettel 
egyezően elfogadja a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

124/2019.(XII.10.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petrovics Zoltán 
falugondnoknak 40.000 Ft jutalmat állapít meg. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjon. 

125/2019.(XII.10.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AIR Horizont 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Juhász Zoltánt delegálja. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kft.-t értesítse. 

126/2019.(XII.10.) zárt ülés 

 


