Pogány képviselő-testület 2020. évi határozatai
Határozat száma
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Határozat szövege
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálmai Tibor
alpolgármester tiszteletdíját 2020. január 1-től 105.000 Ft-ban,
költségtérítését 15.750 Ft-ban állapítja meg.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
által foglalkoztatott dolgozók bérét 2020. január 1-től az alábbiak szerint
állapítja meg:
Fejes Andrea: 254.480 Ft, Petrovics Zoltán: 200.000 Ft, Molnár Andrea:
374.535 Ft
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi és
egyben kezdeményezi a Zsdrál Mihály tulajdonát képező Pogány,
0133/59 hrsz-ú legelő végleges más célú hasznosítását és belterületbe
csatolását „Kertvárosias lakóterület (Lke-2) építési telek céljából.
A testület felhatalmazza a polgármestert a beleterületbe csatolás és
végleges más célú hasznosítással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Zsdrál Mihály tulajdonát képező Pogány, 0133/59
hrsz.-ú legelő terület végleges más célú hasznosításával és
belterületbe
csatolásával
kapcsolatban
az
önkormányzat
képviseletében megállapodást kössön az ingatlan tulajdonosával,
melyben rögzítésre kerül, hogy a belterületbe vonás költségeit teljes
egészében az érintett ingatlan tulajdonosa viseli.
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
Tankerületi Központot.
Pogány Község településképi rendelete 2020. évi 2. sz. módosítási
eljárásának elindításáról
1.)
A Képviselőtestület a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A.
§ szerint, elindítja Pogány Község településképi rendelete 2020. évi 2.
sz. módosítási eljárását a Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan helyi
védettségének felülvizsgálata tárgyában.
2.)
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.
3.)
A Képviselőtestület felkéri a települési főépítészt és a
polgármestert, hogy a Korm. rendeletben előírt véleményezési eljárást
folytassa le.
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4.)
A Képviselőtestület felkéri a települési főépítészt, hogy a
véleményezési eljárás lefolytatását követően készítse elő a rendelet
képviselőtestület általi megalkotását.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa támfal
építésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül a POGÉP Kft.
ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert, hogy 928.150 Ftos vállalkozási díjért a munka elvégzésére a Kft-vel az önkormányzat
képviseletében szerződést kössön.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pogánnyal és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást és úgy
dönt, hogy azokat változatlan szöveggel hatályban tartja.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1től 2020. december 31-ig terjedő időszakra lakásfenntartási támogatást
állapít meg az alábbiak szerint:
Nagy Sándor 7.000 Ft/hó, Kovács Gézáné 7.000 Ft/hó, Budai Lajos
7.000 Ft/hó, Petovics Lajos 7.000 Ft/hó, Wenhardtné Major Erika 7.000
Ft/hó, Pataki Gábor 7.000 Ft/hó, Csendes Tamás 7.000 Ft/hó, Panta
Gyuláné 7.000 Ft/hó, Bagó Kálmán 7.000 Ft/hó, Rippert Zoltánné 7.000
Ft/hó.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről
értesítse és a támogatások kifizetéséről gondoskodjon.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fejenként 1 m3
tűzifa rendkívüli települési támogatásban részesíti Bontó Árpád, Szabó
Alexandra, Zsivanov Józsefné, Gál Istvánné, Csendes Tamás,
Petrovics Lajosné pogányi lakosokat, Mercz Ernő kérelmét elutasítja.
A testület Gál Istvánné pogányi lakos részére 10.000 Ft rendkívüli
települési támogatást állapít meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse és a tűzifa átadásáról, valamint a támogatás kifizetéséről
intézkedjen.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az önkormányzati feladatok folyamatos ellátása
érdekében a soron következő testületi ülésre készítse elő az önkormányzat és
Brecska Csaba vállalkozó közötti, az önkormányzat tulajdonában lévő Iveco
típusú autóbusz km. alapú elszámolással történő üzemeltetésbe adását, vagy
a vállalkozó megbízását a busz önkormányzati igények szerinti sofőrszolgálat
ellátására
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy készítse elő az önkormányzat tulajdonában lévő 60/8
hrsz-ú ingatlan értékesítését. A testület felkéri a polgármestert, hogy az
előterjesztés elkészítésébe a település főépítészét vonja be és közös
javaslatukat döntésre terjessze a képviselő-testület elé.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2019. (VIII.21.)
számú határozatát visszavonja, és úgy dönt, hogy érdemben tárgyalni kívánja
a pogányi 0137/3, 0137/9 hrsz. út illetve a 0137/13-22 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásával kapcsolatos kérelmet.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a 0137/13-22 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban a
testületi döntést megelőzően kérje az illetékes földhivatal állásfoglalását az
ingatlanok csoportos belterületbe vonhatóságával és a fizetendő földvédelmi
járulékkal kapcsolatban.
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Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Tavasz Horgász Egyesületbe önkormányzati kapcsolattartónak Dr. Deák Máté
képviselőt delegálja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
egyesületet tájékoztassa.
Pogány Község Önkormányzata pályázatot nyújt be Népi Építészeti Program
keretében igényelhető támogatásra.
A pályázat célja: a Pogány, Petőfi u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan tájházként történő felújítását és működtetését megelőző és
megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítése.
A pályázat tervezett forrásai:
Teljes költség:
1.400.000 Ft
Támogatási igény:
700.000 Ft
Saját forrás:
700.000 Ft
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1-től
2020. december 31-ig terjedő időszakra lakásfenntartási támogatást állapít
meg az alábbiak szerint:
Erdősi Gábor 7.000 Ft/hó, Rácz Ferenc 7.000 Ft/hó, Rácz Györgyné 7.000
Ft/hó.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről értesítse
és a támogatások kifizetéséről gondoskodjon.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 1-től
2020. december 31-ig terjedő időszakra lakásfenntartási támogatást állapít
meg Tolnainé Zilahi Kriszta részére 7.000 Ft/hó összegben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse és a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fejenként 1 m3 tűzifa
rendkívüli települési támogatásban részesíti Rippert Zoltánné, Budai Lajos,
Bagó Kálmán pogányi lakosokat.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és
a tűzifa átadásáról intézkedjen.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési
szennyvízelvezetés és tisztítás előírásoknak megfelelő biztosítása érdekében a
BARANYA-VÍZ Zrt.-től megrendeli a Pogány, Petőfi utcai szennyvíz
végátemelőben üzemelő Flygt NP 3085.183 SH 253 típusú szivattyú felújítási
kivitelezési munkálatait 797.618 Ft értékben.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
képviseletében a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel a munkák elvégzésére vállalkozási
szerződést kössön.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Zoltán
polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését úgy fogadja el, hogy január
hónapban .., február hónapban .., május hónapban .., augusztus hónapban ..,
szeptember hónapban .., nap szabadságot vesz igénybe.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fejenként 1 m3 tűzifa
rendkívüli települési támogatásban részesíti Rácz Ferenc, Varga Andrea
pogányi lakosokat.
A testület Torma Kinga Virág pogányi lakos részére 10.000 Ft rendkívüli
települési támogatást állapít meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és
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a tűzifa átadásáról, valamint a támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai Közös
önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló beszámolót a
melléklettel egyezően elfogadja
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai Közös
önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló javaslatot a
melléklettel egyezően elfogadja
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pécsi
Többcélú Agglomeráció Társulás társulási megállapodásának módosítását
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 38%-os
helyettesítési díjat állapít meg Ballóné dr. Gergely Zita részére 2020.02.25.
naptól 2020.03.31. napig a jegyzői feladatok ellátására
Pogány Község Önkormányzatának polgármesterének döntése a
szennyvíztisztító műben gépi rács cseréjéről szerződés kötése a BARANYA-Víz
Zrt-vel.
Pogány Község Önkormányzatának polgármesterének döntése a Magyar
Evangélikus Egyház tulajdonát képező pogányi 474/3 hrsz-ú. ingatlan
meghatározott részére ingyenes használati jogot alapító szerződése köt.
Pogány Község Önkormányzata polgármesterének döntése Bagó Kálmán helyi
lakos támogatásáról
Pogány Község Önkormányzata polgármesterének döntése a helyi szociális
rendelet módosításáról
Pogány Község Önkormányzata polgármesterének döntése Bagó Kálmán helyi
lakos támogatásáról.
Pogány Község Önkormányzata polgármesterének döntése Pogány község
gazdasági programjának elfogadásáról a melléklet szerinti tartalommal
Pogány Község Polgármestere elfogadja - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján
– a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót a melléklet szerint. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az
értékelést küldjék meg a BAMKH Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztály részére
Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy Brezovácz István kérelmező
ingatlanainak belterületbe vonását a Pécsi Járási Hivatal Földhivatali
Osztályánál kezdeményezi
Döntés a pogányi 08/9 hrsz-ú. Repülőtér ingatlan
tulajdonviszonyainak rendezése tárgyában, valamint
Stratégiai Együttműködési megállapodás megkötéséről Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatával
A testület felhatalmazza a polgármestert a csatolt
dokumentum aláírására
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1.)

Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott
ingatlan földhasználati jogának ellenértékét – a
RECENSO Bt. ingatlanforgalmi szakvéleményében
foglalt forgalmi értéknek megfelelő – 569.000.000 Ft +
ÁFA, összesen bruttó 722.630.000 Ft összegben
határozza meg, melyből Pogány Önkormányzatát az
(544/1000) tulajdoni hányadának megfelelően
309.536.000 Ft + ÁFA összeg illeti meg a 3. pontban
foglaltak szerint. A földhasználati jog ellenértéke

pogányi önkormányzati tulajdoni hányadára eső
(teljes) összege után esedékes ÁFA összegének
fedezete
az AIR-HORIZONT
Pécs-Pogányi
Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft. által az
állami
adóhatóságtól
visszaigényelt,
és
az
Önkormányzatnak haladéktalanul átutalt összeg lesz.
2.)

A Képviselő- testület az 1. pontban megahatározott
szerződés alapján megállapítja, hogy a földhasználati
jog 569.000.000 Ft összegű ellenértékét a földhasználó
(a határozathozatalkor az AIR-HORIZONT PécsPogányi Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft.) 15 év
alatt egyenlíti ki, legalább évi mindösszesen
38.000.000 Ft díj minden év március 31 napjáig
esedékes megfizetésével, amelyből Pogány Község
Önkormányzatát
544/1000
arányú
tulajdoni
hányadának megfelelő összeg illeti meg.

3.)

A Képviselő-testület utasítja a Szalántai Közös
Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltségének
pénzügyi ügyintézőjét, hogy a 2. pontban foglaltak
alapján a földhasználati díjjal összefüggésben
keletkező ÁFA-fizetési kötelezettségnek a 2. pontban
megjelölt bevétel terhére tegyen eleget.

4.)

A Képviselő-testület utasítja a Szalántai Közös
Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltségének
pénzügyi ügyintézőjét, hogy a 3. pontban foglaltak
alapján a 2021. évtől a földhasználati jog
ellenértékének részlete szerinti bevételt tervezze be.

5.)

A Képviselő-testület felkéri az AIR-HORIZONT PécsPogányi Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét pedig, hogy üzleti tervébe a
földhasználati jog ellenértékének megfizetésével
kapcsolatos kiadást annak teljes kiegyenlítéséig
minden évben tervezze be.

6.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pécs-Pogányi
Reptér és környezetének összehangolt fejlesztése,
valamint a közös tulajdonban lévő AIR-HORIZONT
Pécs- Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
fenntartása érdekében szükséges együttműködés
kereteinek meghatározása érdekében Pogány Községi
Önkormányzata megköti az előterjesztés 3. számú
melléklete
szerinti
Stratégiai
Együttműködési
Megállapodást a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatával.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Juhász Zoltán polgármester, Király Zoltánné
dr. jegyző, Hullár Péter pénzügyi ügyintéző,
Dragovácz
Márk
ügyvezető
AIRHORIZONT
Pécs-Pogányi
Repülőtér
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
Kapják:
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Juhász Zoltán
polgármester, Király
Zoltánné dr. jegyző, Hullár Péter pénzügyi
ügyintéző, Dragovácz Márk ügyvezető AIRHORIZONT
Pécs-Pogányi
Repülőtér
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése a Pogány
belterület 539 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti
kérelem benyújtásáról az MNV Zrt felé
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a COVID -19
miatt állásukat elvesztettek települési támogatása céljából 1 millió forint
pályázati keret elkülönítéséről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a helyi védelem
alatt álló ingatlanok felújításának támogatásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a civil
szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról: belterületi
infrastruktúra fejlesztés (Kossuth utca felújítása)
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a
külterületi utak karbantartási alapjának létrehozására új rendelet készüljön.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a
Hagyományok Háza Felújítási Alap létrehozásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Csorba
Győző Megyei Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Szalántai
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár
szerinti munkarendtől való eltéréssel járó -munkarendjének meghatározásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Szalántai
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi nyári és téli igazgatási szünete
időtartamának meghatározásáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Strácz Péter
pogányi lakos kérelméről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az Opel gépjármű
használati feltételeinek kidolgozása történjen meg és csak azután bocsátható
az autó a lakosság rendelkezésére.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy létrehozza
a mezőőri szolgálatot, a szükséges eljárás megindítására a testület
felhatalmazza Juhász Zoltán polgármestert.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Falugyűlés
meghírdetéséről, amely 2020. augusztus 6-án 18:00 órai kezdettel a Pogányi
Faluházban kerül megtartásra.
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Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Hajnal Anna
részletfizetés iránti kérelmeéről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Horváth Edit
rendkívüli települési támogatás iránti kérelméről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Petrovics
Zoltán falugondnok jutalom ügyében

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Fejes Andrea
részére célfeladat kitűzéséről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Halmos
Anna rendkívüli települési támogatásban részesítéséről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a civil
szervezetek pályázat útján történő támogatásáról:
- a Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 485.400.- Ft
- a Pogányi Sportegyesület 1.000.000.- Ft,
- a Pogányért Alapítvány 250.000.- Ft,
- a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület 300.000.- Ft,
- a Jövő-Szövő Egyesület 300.000.- Ft
támogatásban részesül.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi
védelem alatt álló ingatlanok felújítási pályázatának értékeléséről:
- Dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna 300.000.- Ft,
- Makai Viktor Bálint 300.000.- Ft,
- Dragovácz Ágnes 300.000.- Ft
támogatásban részesül.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a mezőőri
állásra kiírt pályázat értékeléséről: Egyedüli érvényes pályázatot benyújtó, így
a pályázat nyertese Gaál Endre
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Pogány,
Sporttelep épületegyüttesében lévő, korábban Nyárfás presszóként
megnevezett helyiség hosszabb távú bérletbe adásáról, és a kiválasztási
feltételek meghatározásáról:
I.
a helyiséget hosszabb távon kereskedelmi- vagy vendéglátó
tevékenységre bérbe kívánja adni, hogy az a lakossági igények
kiszolgálója legyen, illetve, hogy az költségvetési bevételt
teremtsen,
II.
Felkéri a Polgármestert, hogy a bérletbe adás pályázati feltételeit
dolgozza ki, külön figyelemmel a minél szélesebb lakossági
igények kiszolgálására, valamint a hasznosítás bevételi
maximalizálására
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi
adókról szóló rendeletek módosításának előkészítéséről
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Pogány
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külterület 0157 hrsz. alatti út tényleges nyomvonalának kitűzéséről és a
GAMMA-GEO Bt. árajánlatáról
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Pogány
Petőfi u. 34. sz. alatti 281 hrsz-ú telek két telekké történő megosztásáról, új
építési telek kialakításáról, és az értékesítés feltételeinek meghatározásáról
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8.
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 2020. 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.
Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a koronavírus miatt a
munkaviszonyukat 2020. március 11. és 2020. június 18. közötti időszakban
elveszítők egyszeri települési támogatás iránti pályázata alapján
- Papp Zsolt 90.000.- Ft.
- Lovas Dániel 90.000.- Ft,
- Bencze Dávid 90.000.- Ft,
- Csibi Dániel 90.000.- Ft,
- Loch Andrea 90.000.- Ft,
- Molnár Anita 90.000.- Ft,
- Dömötör Dorina 90.000.- Ft,
- Técsi Mártonné 90.000.- Ft,
- Kovács Mihály 90.000.- Ft,
- Magyar Gabriella 90.000.- Ft és
- Drávavölgyi Anita 90.000.- Ft támogatásban részesül.
Továbbá 2020. augusztus 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 7.000.Ft/hó települési lakásfenntartási támogatást állapít meg Zsivanov Józsefné
részére.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra
történő megvásárlása” című alprogramra. A testület felkéri a polgármestert,
hogy kezdje meg az előkészületi munkákat.
A független ingatlanbecslő és az ügyvéd díját megelőlegezik az önkormányzat
költségvetésének terhére.

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Faluházak
felújítása” című alprogramon. A testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés”
alprogramra. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az „Temető
fejlesztése” című alprogramra. A testület felkéri a polgármestert, hogy a

pályázat elkészítéséről
gondoskodjon
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és

határidőben

történő

benyújtásáról

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Népi Építészeti Program keretében a Hagyományok Háza
helyreállításához támogatási kérelmet nyújt be a Teleki László
Alapítványhoz.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
további munkagépek beszerzése előtt működés közben kívánja
megtekinteni a gépeket és a beszerzésről a következő testületi ülésen
határoz.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
mezőőr részére a saját autó használatára tekintettel a feladatellátásra és a
munkába járás költségeire havi bruttó 75.000.- Ft költségátalányt
biztosít.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
pogányi 281 hrsz-ú telek értékesítésére a pályázati felhívás előkészítése
kezdődjön el.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az önkormányzati eszközök, járművek lakossági használati és
bérbevételi szabályairól tervezet készítése kezdődjön el.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata A
„Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig – turisztikai kerékpárút fejlesztése”
című projekt megvalósításához kapcsolódóan Pogány község
településrendezési eszközei módosításának elkészítésére kiírt beszerzési
eljárásának nyertese a Bíráló Bizottság döntése alapján a kedvezőbb
ajánlatot benyújtó Dr. Csaba Ders egyéni vállalkozó. A testület
felhatalmazza Juhász Zoltán polgármestert a nyertes értesítésére és a
szerződés megkötésére.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy
a település folyamatban levő pályázatairól a polgármester beszámolóját
elfogadja.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti
Programja keretében igényelhető támogatásra.
A pályázat célja: a Pogány, Petőfi u. 34. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan tájházként történő felújítását és működtetését
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások
elkészítése.
A pályázat tervezett forrásai:
Teljes projekt költség: 24.717.705 Ft
Támogatási igény :
19.774.164 Ft
Vállalt önerő:
4.943.541 Ft
Azonosító szám: TLA/NEPI2020/402551
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetés
terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről
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és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
már megnyert Leader pályázat megvalósításáról lemond és a mai nappal
a támogatási szerződést felbontja.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A határozat 2 pont a-c) alpontjaiban felsorolt ingatlanokat, illetve
a lehatárolt területek kiemelt fejlesztési területté minősíti a
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a község
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
megállapításáról szóló 7/2009 (IX.10.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) 2020. évi 1. sz. módosítási
eljárásának lefolytatásához a RELAX HOTEL építése, valamint
a
TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001
azonosítószámú,
„Kerékékpáron Mecsektől a Tenkesig – turisztikai kerékpárút
fejlesztése” című pályázat
rövid időn belül történő
megvalósítása érdekében.
2.
A képviselő-testület a HÉSZ 2020. évi 1. sz. módosítási eljárását
elindítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII törvény 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 c) pontja szerint, az a-b) pontokban
felsorolt módosító indítványok tekintetében az ahhoz szükséges
településfejlesztés elhatározásáról szóló döntésemet meghozza:
a)
RELAX HOTEL megépíthetősége érdekében a 0100/5; 0100/6;
0100/7; 0100/8 hrsz,
b)
a regionális kerékpárút megvalósítása érdekében a határozat
mellékletében foglalt térképi lehatárolás szerinti területek.
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3.
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv
elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatási kérelmeket küldje meg az
adatgazdák
részére,
majd
kérjen
árajánlatot
a
HÉSZ
településtervezőjétől a 2. pont szerinti tervezési feladat elvégzésére. Az
árajánlatot és a hotel telepítési tanulmánytervét annak elkészülte után
haladéktalanul terjessze a képviselőtestület elé döntéshozatal céljából.
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 (2021-2035-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező
Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási
tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-17242-1-001-0003
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
IV.51.
Pogány szennyvízrendszer
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pécsudvardi út tervezőjével a megbízási szerződés
megkötésére
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Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot 2020. október 13-án
19:00 órai kezdettel tartja meg.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
SOLIS 26 MST fülke nélküli munkagép 3 féle tartozékkal beszerzésre
kerül.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
munkacsoportot alakít az önkormányzati eszközök, járművek lakossági
általi használatáról és annak szabályairól szóló tervezet előkészítése
céljából.
Tagjai: Weisz Péter, Dr. Deák Máté és Rőder Attila
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
temető fejlesztésére készüljön terv.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településen 2 db. hulladékgyűjtő hely kialakításának előkészítése
kezdődjön.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy
az Air-Horizont Nonprofit Kft.-ben (7666 Pogány, Repülőtér 08/9 hrsz.
adószám: 21124042-2-02) 2020. október 1. napjától, 2024. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának az
AUNA Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7622
Pécs, Liszt Ferenc utca 12. Cégjegyzékszám: 02 09 068253, Adószám:
12893052-2-02, Képviseletre jogosult: Auth Szabolcs, Nyilvántartási
szám: 002069) részéről Auth Szabolcs (anyja neve: Olaj Ilona Teréz,
szül.: Pécs, 1970.08.25., 7631 Pécs, Harangszó u. 11. szám alatti lakos,
Nyilvántartási szám: 006158) kerüljön megválasztásra, a korábban
érvényes megbízási díj - 27 000 Ft+ÁFA/hó - megtartása mellett. A
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kft. által kezdeményezett
írásbeli határozathozatal során, szavazatát fentieknek megfelelően adja
le.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A képviselőtestület a benyújtott telepítési tanulmányterv
tartalmával egyetért. A HÉSZ és a TKR módosítási eljárásait a
telepítési
tanulmányterv
tartalma
alapján
kidolgozott
tervdokumentációnak megfelelően kívánja lefolytatni.
2. Csaba Ders településtervező 300.000.- Ft árajánlatát a RELAX
HOTEL módosítási eljárása tekintetében elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg a
településtervezővel.
3. Felkéri a települési főépítészt, hogy az elfogadott telepítési
tanulmányterv tartalma szerint dolgoztassa ki a véleményezési
dokumentációt a tervezővel.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az elkészült véleményezési
dokumentációt bocsássa partnerségi egyeztetésre. Amennyiben a
módosítási eljárás véleményeztetése során döntést igénylő, a
tervdokumentációval ellentétes vélemény nem érkezik, úgy a
véleményeztetési eljárást a képviselőtestület a Korm. rendelet 39.
§ (2) bekezdése szerint lezártnak tekinti, és felkéri a
polgármestert, hogy a Korm. rendelet 40. §-ának megfelelve
kérje meg az állami főépítész záró szakmai véleményét.

88/2020.(IX.29.)

89/2020.(X.20.)

90/2020.(X.20.)

91/2020.( X.20.)

5. Felkéri a polgármestert, hogy a település ügyvédjével és
főépítészével együttműködve dolgozza ki a kérelmezővel
megkötendő településrendezési szerződést, amelynek a 2. pont
szerinti tervezési költségek megtérítésére és az építési
forgalommal érintett 0157 és 095 hrsz-ú dűlő utak szükség
szerinti karbantartására és a kivitelezést követően az eredeti
állapot helyreállítására kell vonatkoznia. A becsült költségek
biztosítékaként szükséges megvizsgálni a szakértő által becsült
bekerülési összeg fedezetének a kérelmező által történő
biztosítását (jelzálogjog bejegyzése, ügyvédi letét) is, amelyet a
szerződésben szabályozni szükséges.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezővel egyeztetett
szerződést jóváhagyás céljából ismételten terjessze a testület elé
még a rendelet módosítását megelőzően.
7.
A telepítési tanulmányterv által javasolt TKR módosítással
egyetért, és felkéri a polgármestert a véleményeztetés
megkezdésére.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gál
István pogányi lakos részére 10.000 Ft rendkívüli települési támogatást
állapít meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse
és a támogatás kifizetéséről intézkedjen
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a.) elfogadja a 281/2 hrsz-ú telek értékesítésére a pályázati
felhívást. Nyertes pályázat esetén felhatalmazza a testület a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
b.) Továbbá felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a
Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra
történő megvásárlása” című alprogram nyertes pályázata alapján
az adásvételi szerződés aláírására.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
mezőőri rendelet készüljön el. Önálló bankszámlát nyissanak a mezőőri
járulék beszedésére.
Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pécsi
Tankerületi Központ által a 2020/2021-es tanévre meghatározott
általános iskolák felvételi körzetével, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetével.
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

92/2020.( X.20.)

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás társulási megállapodása az
alábbiak szerint módosuljon:
a)
a Társulási Megállapodás III/C „Intézményfenntartói
feladatok” című fejezet 4. bekezdésében a feladatok köre a belső
ellenőrzéssel bővül.
b)
a Társulási Megállapodás III/C „Intézményfenntartói
feladatok” című fejezet 8. pontjában a

„Társulás az általa fenntartott Pécs és Környéke Szociális
Alapszolgáltatásai és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi
Bölcsőde Hálózat, az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési
díjakról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletet alkot.”
szövegrész helyébe a
„Társulás az általa fenntartott Pécs és Környéke Szociális
Alapszolgáltatásai és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi
Bölcsőde Hálózat, az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet megalkotására Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlését jelöli ki. A rendeletalkotás, rendelet
módosítás előfeltétele, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő
rendelettervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és
jóváhagyja, a térítési díj rendelet esetében a térítési díjakat
megállapítsa.” szövegrész kerül.
c)
A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletében a
polgármesterek neve értelemszerűen módosításra kerül.
93/2020.(X.20.)
94/2020.(X.20.)

95/2020.(X.20.)

96/2020.(XI.19.)

97/2020.(XI.24.)

98/2020.(IX.25.)

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Sándor rendkívüli
települési támogatási kérelmét elutasítja.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fejes
Andrea részére br. 138.817Ft összeget fizet ki célfeladat ellátására, módosítva
ezzel az 53/2020.(VI.30.) határozatát.
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési
támogatást állapít meg Rácz Ferencné és Moninger Imréné részére 10.000Ft10.000Ft összegben.

Pogány Község Polgármesterének döntése a HÉSZ 2020. évi I.
módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv
jóváhagyásáról szóló 84/2009. (IX.8.) számú határozat módosításáról
Pogány Község Polgármestere úgy dönt, hogy fejenként 10.000 Ft
rendkívüli települési támogatást állapít meg Magyar Béláné, Hart
Károlyné, Trencsényiné Papp Judit, Rácz Diána és Rácz György
pogányi lakosok részére. Némethné Renner Gabriellát 49.805 Ft
értékben 12,45 q tűzifa támogatásban részesíti, Lőrincz Jenőné kérelmét
elutasítja.
A polgármester az érintetteket a döntésről értesíti és a támogatás
kifizetéséről intézkedik.
Pogány Község Polgármestere a 2020. évi települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásból
fejenként 2,5 m³ tűzifa támogatásban részesíti: Szabó Istvánné, Gaál
István, Hart Károlyné, Moninger Imréné, Varga Andrea, Petrovics
Lajosné, Rácz Diána, Magyar Béláné, Szabó Alexandra, Rácz György
(1982), Trencsényiné Papp Judit és Barka Dezsőné pogányi lakosokat.
Továbbá fejenként 3 m³ támogatásban részesíti: Budai Lajos, Kovács
Gézáné, Tolnainé Zilahi Kriszta, Buschbach Éva Veronika, Pataky
Gábor László, Getáné Nagy Erzsébet, Zsivanov Józsefné, Nagy Sándor,

Wenhardtné Major Erika, Petrovics Lajos, Rácz Ferenc, Csendes Tamás,
Rippert Zoltánné, Rácz Györgyné, Erdősi Gábor, Panta Gyuláné
pogányi lakosokat.
99/2020.(XII.2.)

Pogány Község Polgármestere a beérkezett Bursa Hungarica Ösztöndíj
pályázatokat megismerte és úgy dönt, hogy a pályázókat a 2020/2021.
tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan az
alábbi támogatásban részesíti: Bali Gina 3000 Ft/hó, Bánki Benjámin
5500 Ft/hó, Halmos Gréta 3000 Ft/hó, Maczkó Gergő 3000 Ft/hó, Mátis
Gergő 5500 Ft/hó, Molnár Ferenc Tamás 3000 Ft/hó, Szemmelróth
Anett 5500 Ft/hó, Zilahi Márton Kristóf 8500 Ft/hó, Bali Benjámin 3000
Ft/hó.
A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt
értesítse.

Pogány Község Polgármestere a „Nyárfás Presszó” épületének
hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek értékelte és intézkedik a
nyertes pályázó értesítéséről, valamint egyeztetést kezdeményez a bérleti
szerződés megkötése céljából.
101/2020.(XII.15.) Pogány Község Polgármestere Fejes Andrea részére bruttó 138.817.- Ft
céljuttatás, Petrovics Zoltán részére pedig bruttó 80.000.- Ft jutalom
kifizetéséről rendelkezik.
102/2020.(XII.17.)
Pogány Községi Önkormányzat polgármestere a 2021. évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Informatikai rendszer ellenőrzés.
2. Közfoglalkoztatás ellenőrzése, jogszabályi feltételeinek
betartása a felvételi eljárástól a pénzügyi elszámolásig.
A polgármester utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a belső ellenőrzési
feladatokat ellátó hivatalt értesítse.
103/2020.(XII.17.) Pogány Község Önkormányzat polgármestere Lakatos Lajost 1 m³ tűzifa
támogatásban részesíti rendkívüli települési támogatás jogcímén.
100/2020.(XII.7.)

104/2020.(X.24.)
105/2020.(X.24.)
106/2020.(X.24.)
107/2020.(X.24.)
108/2020.(X.24.)
109/2020.(X.24.)
110/2020.(X.24.)
111/2020.(XI.26.)
112/2020.(XI.26)
113/2020.(XI.26.)
114/2020.(XI.26)
115/2020.(XI.26.)
116/2020.(XI.26.)
117/2020.(XI.26.)
118/2020.(XI.26.)
119/2020.(XI.26.)

120/2020.(XI.26.)
121/2020.(XI.26.)
122/2020.(XI.26.)
123/2020.(XI.28.)
124/2020.(XII.10.)
125/2020.(XII.10.)
126/2020.(XII.10.)

