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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2019. október hó 24.-én megtartott 

nyilvános alakuló testületi ülésén. 



--. 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24.-én megtartott 
alakuló ülésén. 

Az ülés helye:. Önkormányzat hivatali helyisége (Nágocs, Hősök tere 10.) 

Jelen vannak: 
Simor Ákos polgármester 
Dr.Pap Imre képvise lő 

Kiss Szilveszter képviselő 
Mazzag Gergely képvise lő
Nagy Judit képviselő 

Meghívott: Horváth Józsefné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

Tanácskozási joggal megjelent: Lencsés Attila jegyző 

Simor Ákos Polgármester: Tisztelettel köszöntöm az Nágocs Község Önkormányzata Képviselő
testületének alakuló ülésén megjelenteket, képviselőtársaimat, a helyi választási bizottság elnökét, 
valamint Lencsés Attila jegyző urat. 
Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 
képviselő jelen van. Az ülést megnyitom. 

Simor Ákos Polgármester: Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő 
napirendek tárgyalásának és annak sorrendjének elfogadását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

javaslom Dr. Pap Imre képviselőt és Nagy Judit képviselőt. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását. 
Köszönöm. 

Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

66/2019. (X.24. Képviselő-testület határozata 
l.A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. 
Előadó : Horváth Józsefné a helyi választási bizottság elnöke 

2./ Megbízólevelek átadása. 
E lőadó : Horváth Józsefné a helyi választási bizottság elnöke 

3./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 
Előadó : Horváth Józsefné helyi választási bizottság elnöke 



4./ Polgármester eskütétele. 
Előadó : Horváth Józsefné helyi választási bizottság elnöke 

51. Az SZMSZ felülvizsgálata . 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

SZÜNET 

6./ Az alpolgármester megválasztása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

7.1 Az alpolgármester eskütétele. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

8.1 Határozathozatal a polgármester illetményéről. 
Előadó:Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke 

9./ Polgármester költségtérítése. 
Előadó : Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke 

10./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

11 ./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

12./ A gazdasági program kidolgozására megbízás. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

13./ Az önkormányzati választásokat követően megszűnt polgármesteri fog lalkoztatási jogviszony 
rendezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

14./ Társulási tanácsban történő képviselet. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

15./ Egyebek. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

II. A képviselő-testület jegyzőkönyv hiteles ítőnek Dr.Pap Imre és Nagy Judit képviselőket 
megválasztja. 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

Simor Ákos Polgármester: Felkérem Horváth Józsefnét a helyi választási bizottság elnökét, 
ismertesse a 2019. október 13-án lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester 
választás eredményét. 

Horváth Józsefné HVB elnöke:A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
október 13-i választása a településen rendben zajlott le, említésre méltó rendkívüli esemény nem 
történt. 
A Helyi Választási Bizottság 2 polgármester jelöltet és 10 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. 
A választásra jogosult 499 választópolgár közül 284 fő (56,91 %) élt választójogával. 

Simor Ákos független polgármester-jelöltre leadott szavazatok száma 244 db (85,91 %), míg 
Horváth Pál független polgármester-jelöltre leadott szavazatok száma 38 db (15,57 %), Ebből 
kifolyólag Nágocs község megválasztott polgármestere 244 db érvényes szavazattal Simor Ákos. 
Az egyéni listás választáson szavazóként megjelent választópolgárok száma 244 fő, amely 85,91 
%-os részvételi arányt jelent. A megválasztható képviselők száma 4 fő . A megválasztott képviselők 
Dr. Pap Imre 199 db szavazattal (81,57 %), Mazzag Gergely 146 db szavazattal(59,83 %),Nagy 
Judit 178 db szavazattal (72,95%), Kiss Szilveszter 113 db szavazattal (46,31 %). 

Gratulál a megválasztott polgármesternek és a megválasztott képviselőknek. 

Megköszönöm a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, megkérdezem van-e kérdés, 
észrevétel? 

Javaslom a tájékoztató elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

Ellenszavazat? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal.tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

67/2019. (X. 24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi. 

2./ Megbízólevelek átadása. 
Előadó: Horváth Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Simor Ákos Polgármester: Felkérem a helyi választási bizottság elnökét, hogy adja át a 
megbízóleveleket. 

Simor Ákos polgármester, Dr.Pap Imre, Mazzag Gergely, Nagy Judit és Kiss Szilveszter képviselők 
a HVB elnökétől átveszik a megbízólevelet. 

3./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 
Előadó: Horváth Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 



Horváth Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérem a jelenlévőket, hogy 
szíveskedjenek felállni. 

Felkérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek utánam mondani az eskü szövegét. 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem , tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!" 

Felkérem a képviselőket , hogy az esküokmányt írják alá. 

A Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt, az esküokmányt aláírják. 

4./ Polgármester eskütétele. 
Előadó: Horváth Józsefné helyi választási bizottság elnöke 

Horváth Józsefné HVB elnök: Most pedig Polgármester Úr eskütételre kerül sor, amelyet a 
képviselő-testület előtt kell letennie. 
Felkérem tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen felállni és utánam mondani az eskü 
szövegét. 

„Én, . . . .. . .. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;a polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Nágocs fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Simor Ákos polgármester a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt. 

Felkérem tisztelt Polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 

Simor Ákos polgármester az esküokmányt aláírja. 

Köszönöm, szíveskedjen helyet foglalni . 

Simor Ákos polgármester: Köszöni a választópolgároknak a bizalmat. 
A képviselő-testületnek a következő ciklushoz sikerekben gazdag munkát és sok kitartást kíván. 

Horváth Józsefné a HVB elnöke elhagyja a tanácskozótermet. 

51. Az SZMSZ felülvizsgálata. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester:Az SZMSZ felülvizsgálatát minden választási ciklus kezdetén el kell 
végezni az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján, amely szerint a képvise lő-testület az alakuló vagy 
az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 
működés i szabályzatáról szóló rendeletét. 



A képviselő-testület a felülvizsgálati kötelezettségének oly módon ·is eleget tehet, hogy 
felülvizsgálja , de nem módosítja azt, mert mind szervezeti felépítési, mind működésbeli , 
szempontok alapján is megfelelőnek találja azt a további munkájához, mindezeken túl 
jogharmonizációt sem igényel. 
Kérdés? Hozzászólás? 

Szavazásra teszi fel a javaslatot. Megkéri a képviselőket, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a 
hatályos SZMSZ-t ne módosítsuk, kézfelemeléssel szavazzon. 
Ellenszavazat? Tartózkodás? 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

68/2019. (X.24.) Képviselő-testület határozata: 
Nágocs község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 12/2018.(Xl.22.) számú 
SZMSZ-t felülvizsgálta , de nem módosítja azt. 

Simor Ákos polgármester: Következő napirendi pontunk az Alpolgármester megválasztása titkos 
szavazással, aminek lebonyolítására előbb még Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat 
ellenőrző bizottságot is kell választanunk. Mivel a hatályos SZMSZ-ünk szerint a bizottság 
tagjainak megválasztása zárt ülésen, nyilvános szavazással történik, ezt a napirendet a képviselő
testület zárt ülésen kell, hogy tárgyalja. 

A polgármester szünetet majd zárt ülést rendel el. 

6.1 Az alpolgármester megválasztása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

SZÜNET 

..- Simor Ákos Polgármester: A Mötv. 54. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját 
tagjai közül választ meg, ez azt jelenti , hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az 
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

A hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetőség , aki a képviselő-testület 
tagja. Alpolgármesternek javasolom megválasztani Mazzag Gergely képviselőt. 

Kérem, hogy a jelölt nyilatkozzon, nyilvános vagy zárt ülésen kéri a napirend tárgyalását. 

Mazzag Gergely jelölt nem kéri a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

Simor Ákos Polgármester: Az alpolgármester megválasztása, titkos szavazással történik, mely
nek lebonyolítására felkérem az összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi bizottságot. Fel
hívom a képviselő-társaim figyelmét, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztott
nak, ha az érvényes igen szavazatok száma több, mint a megválasztott képviselők számának a 



fele . Érvényesen szavazni a neve mellett található „igen" oszlopban lévő körben elhelyezett két 
egymást metsző vonallal lehet. Felkérem a jegyzőt , hogy készítse el a szavazólapokat. A szavazó
lapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelek el. 

SZÜNET 

Simor Ákos Polgármester: Felkérem az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi bizott
ság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét! 

Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
Szavazásra jogosult 5 képviselő volt. 
Az urnában 5 szavazólap volt 
Érvénytelen szavazólap nem volt. 

Alpolgármesterként Mazzag Gergely képviselőre leadott 
igen szavaztok száma: 4 db 
nem szavazatok száma: 1 db 

Simor Ákos Polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület képvise l őt 4 igen szavazattal , 
1 ellenszavazattal alpolgármesternek megválasztotta. 

70/2019. (X. 24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület Mazzag Gergely képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

Gratulálok a megválasztott alpolgármesternek sok sikert kívánok a munkájához. 

5.1 Az alpolgármester eskütétele: 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos Polgármester: Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

Felkérem Mazzag Gergely alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam 
mondani. 

„Én,..... ...... .. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Felkérem tisztelt Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 

Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni. 

Az alpolgármester az esküokmányt aláírja. 



8./ Határozathozatal a polgármester illetményéről. 
Előadó:Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke 

Simor Ákos Polgármester: Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését 
átadom Huszár Vendelnek az Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság 
Elnökének. 

11/etményrő/ tájékoztatás 

Kiss Szilveszter Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke:A 
polgármester e tisztségét főállásban tölti be. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a 
polgármesteri illetményt a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg , vagyis a 
polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye. A hatályos jogszabályok alapján 
a település lakosságszámára (606 fő) tekintettel a polgármester illetménye az államtitkárnak a 
központi államigazgatási szervekről , valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott illetményének 40%-a, vagyis 398.900 Ft/hó. 

Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Simor Ákos polgármester illetménye az Mötv. 51. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a 
település lakosságszámát - az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről , valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményének 
40%-a, vagyis 398.900 Ft/hó. 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

71/2019. (X. 24.) Képviselő-testület határozata: 
Simor Ákos polgármester illetménye az Mötv. 51 . § (4) bekezdése alapján, figyelembe 
véve a település lakosságszámát - az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről , 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott illetményének 40%-a, vagyis 398.900 Ft/hó. 

9./ Polgármester költségtérítése. 
Előadó:Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke 

Simor Ákos Polgármester:Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését 
átadom Huszár Vendelnek az Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság 

Elnökének. 

Kiss Szilveszter Összeférhetetlenségi és Vagyon nyilatkozattételi Bizottság Elnöke:A hatá
lyos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti , amely 
az illetményének 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára 
a költségtérítés összegét illetően. 

Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 



Simor Ákos polgármester részére a költségtérítés mértéke il letményének 15%-a, vagyis 59.835 
Ft/hó. 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

72/2019. (X.24.) Képviselő-testület határozata: 
Simor Ákos polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15 %-a, 
vagyis 59.835.-Ft/hó. 

10./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos Polgármester: Következő napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása. 
Tájékoztatom a képviselőket , hogy az alpolgármester tiszteletd íjának megállapításának alapját a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege jelenti. Vagyis azt kell figyelembe 
venni, hogy amennyiben társadalmi megbízatású polgármesterünk lenne, akkor annak mennyi 
lenne a tiszteletdíja. Az Mötv. 51 . § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású 
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra 
jogosult. Figyelembe véve a település lakosságszámát, a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 199.450 Ft/hó lenne. Ez az összeg jelentheti a kiindulópontot az alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapításánál, ugyanis az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint: (2) "A társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %.-át. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat." Javaslom, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíja a társadalmi megbízatású alpolgármestert megillető tiszteletdíj összegének 40 %-ával 
azonos összegben kerüljön megállapításra. 

Mazzag Gergely alpolgármester: Nyilatkozom, hogy a társadalmi megbízatású polgármestert 
megillető tiszteletdíj 25 %.-át tartom reálisnak. 

Simor Ákos polgármester: Fentieket, illetve a korábbi illetmény mértékét figyelembe véve 
javaslom Mazzag Gergely alpolgármester tiszteletdíját 49.863.- Ft/hó összegben megállapítani. 

Aki egyetért azzal, hogy Mazzag Gergely alpolgármester tiszteletdíja az Mötv. 51 § (5) bekezdése 
alapján 49.863.-Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, lemondó nyilatkozata alapján kérem , 
kézfeltartással jelezze! 

Ellenvélemény? 



Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Mazzag Gergely alpolgármester tiszteletdíját 5 igen szava
zattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 49.863-Ft/hó összegben állapította meg. 

73/2019. (X. 24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület Mazzag Gergely alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 51 § (5) 
bekezdése alapján 49.863.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

11./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos Polgármester:A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a tiszteletdíján 
felül költségtérítés is megilleti , amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési le
hetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét i lletően . 

Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: Mazzag Gergely alpolgár
mester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a, vagyis 7.479.-Ft/hó. 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

74/2019. (X. 24.) sz. Képviselő-testület határozata: 
Mazzag Gergely alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, 
vagyis 7.479-Ft/hó. 

12./ A gazdasági program kidolgozására megbízás. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester: Az Mötv. 116. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a gazdasági programot, 
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a 
meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn tú lnyúló, úgy azt az újonnan 
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, 
és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

Az előző képviselő-testület a 37/2015.(V.14.) határozatával fogadta el az önkormányzat gazdasági 
programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel a 
hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program 



előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselő-testület a 
polgármesternek. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van-e valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével a polgármestert 
bízza meg a képviselő-testület , kérem kézfeltartással jelezze! 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megbízta a polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 
hónapon belüli előterjesztésével. 

75/2019. (X.24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának 
előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő : 2020. március 20. 

13./ Az önkormányzati választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási 
jogviszony rendezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Kiss Szilveszter polgármester 

társadalmi megbízatásban látta el feladatát, így nem jogosult szabadság megváltásra. 

Fentiekre tekintettel szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 

A képviselő-testület megállapítja, hogy Kiss Szilveszter polgármesternek szabadság megváltás 

címén nem állapít meg kifizetést. 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

76/2019. CX. 24.) Képviselő-testület határozat 
A képviselő-testület megállapítja, hogy Kiss Szilveszter korábbi polgármester, mivel 

társadalmi megbízatásban látta el feladatát, nem jogosult szabadság megváltásra. 



Felelős: Simor Ákos polgármester 
Határidő : azonnal 

14./ Társulási tanácsban történő képviselet. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos Polgármester: Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését 

átadom Mazzag Gergely alpolgármesternek. 

Mazzag Gergely alpolgármester: Az önkormányzat tagja a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. A Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási 
tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

Az előző képviselő-testület a 81 /2019. (X.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi társulás társulási tanácsába Kiss Szilvesztert delegálja. 

Tekintettel arra, hogy a megválasztott polgármester Simor Ákos, javaslom, hogy a Koppány-völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába a polgármester urat delegálja a képviselő

testület. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. 

Kérem kézfenntartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási tanácsába Simor Ákost delegálja a képviselő-testület ! 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

77/2019. (X.24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület Simor Ákos polgármestert delegálja 2019. október hó 13. napjától a 
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába. 

Mazzag Gergely alpolgármester: Az önkormányzat tagja a Délnyugat-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Javaslom, hogy Simor Ákos polgármestert delegálja a 
képviselő-testület a Társulás társulási tanácsába. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 



egyetért azzal, hogy a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába 
2019. október 13.-tól Simor Ákos polgármestert delegáljuk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

78/2019. (X.24.) Képviselő-testület határozata: 
A képvise lő-testület 2019. október 13-tól Simor Ákos polgármestert delegálja a Délnyugat
Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába 

Mazzag Gergely alpolgármester: Az önkormányzat tagja még a Somogy Megyei 
Önkormányzatok Munka és Tűzvédelmi Társulásának is. Javaslom, hogy Simor Ákos 
polgármestert delegálja a képviselő-testület a Társulás társulási tanácsába. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van va lakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 
egyetért azzal , hogy a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka és Tűzvédelmi Társulás társulási 
tanácsába 2019. október 13.-tól Simor Ákos polgármestert delegáljuk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

79/2019. {X.24.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület 2019. október 13-tól Simor Ákos polgármestert delegálja a Somogy 
Megyei Önkormányzatok Munka és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába. 

15./ Egyebek. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

-Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 

Simor Ákos Polgármester:Tájékoztatom képviselő-társa i mat , az alpolgármestert és a bizottságok 
nem képviselő tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül vagyis 2019. november 12-ig lehet eleget tenni a 
most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a Bizottság részére történő leadásával. 
Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő 
elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg 
vagyonnyilatkozatukat az Összeférhetetlenségi és Vagyon Nyilatkozattételi bizottság részére le 
nem adják. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő 
nyomtatványcsomagban olvashatnak. 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi . 

-Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás 

Simor Ákos Polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a hatályos jogszabályok 
értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 



--

harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a 
jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó 
nyilatkozatot az Összeférhetetlenségi és Vagyon Nyilatkozattételi bizottságnak át kell adni, ebben 
az esetben ezt kell az összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 

Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos következményei 
lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati képviselő ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára 
az Összeférhetetlenségi és Vagyon Nyilatkozattételi bizottság javaslata alapján - a képviselő
testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a 
képviselő i megbízatás megszűnik. 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

-Adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás 

Simor Ákos Polgármester:Tájékoztatom képviselő-társaimat , hogy az önkormányzati képviselő 
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjérő l 
szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati 
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő 
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét. 
Ennek megfelelően a testület felé a felvételi kérelem igazolásának határideje eltérő lehet attól 
függően , hogy a rendelkezésre álló határidőn belül a képvise lő mikor nyújtja be kérelmét az 
adóhatóságnak: 
1. ha a választást követően, de még 2019. október 31-ig nyújtja be kérelmét: 2019. november 
30. 
2. ha a választást követően 2019. november 1-12. között nyújtja be kérelmét: 2019. december 
31. 
napjáig kell a képviselő-testület előtt igazolni az adatbázisba történt felvételi kérelmet. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 
jogorvoslati eljár ások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt 
engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi , méltatlanság miatt a 
képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását. 

-Az Alapfokú művészetoktatás térítési díj ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képivselők az írásos előtejesztést megkapták 

Simor Ákos polgármester:lsmerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők 
hozzászólását. 

A képviselők az előterjesztést megvitatva 5 "igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozzák. 

80/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szent 
Ferenc Általános Iskola, óvoda, és Alapfokú Művészetoktatási 



-

Intézménybe (8655 Nágocs, Szent Ferenc tér 8.) járó alábbi tanulók után az Alapfokú 
Művészetoktatás 2019/2020.-as tanév 1. félévre vonatkozó térítési díjat átvállalja: 

Név: Tanulói azonosító: 

1.Ajtai Annamária 
2.Csikós Lajos 
3.Fehér Áron 
4.Gócza Mónika 
S.Gyapjas Zsófia Vivien 
6.Kelemen Boglárka 
7.Kovács Áron 
8.Nagy Laura 
9.Németh Róbert 
1 O.Orsós Kármen 
11 .0rsós Tibor 
12.Paska Gábor 
13.Sebestyén Hanga 
14.Simon Patrik József 
15.Simor Flóra 
16.Simor Hanga 
17.Tölgyesi Gergely 

72820568460 
72714489206 
72802461662 
72546519391 
72802460718 
72714206187 
72618425993 
72930583187 
72861681529 
72692979142 
72612864762 
72802459566 
72561408682 
72343704612 
72802464430 
72803138072 
73090592158 

Az átvállalt összeg 17 fő tanuló esetében összesen : 96.900-.Ft összegben. 

Felelős: Simor Ákos polgármester 
Határidő:értelem szerint 

-Véleménykérés általános iskolák felvételi körzetének kijelöléséhez. 

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a képviselők hozzászólását, 
észrevételeit. 

A képviselők az előterjesztés megvitatását követően 5 "igen" szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák. 

81/2019.(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2019/2020-as tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezetével 
egyetért, a felvételi körzethatárokban vá ltoztatást nem tart szükségesnek. 

A Képviselő-testület azzal a kéréssel fordul a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, 
hogy ameddig a hatályos jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, a nágocsi felső 
tagozatát a nágocsi tagintézményben kívánja meghatározni. 
A képviselő-testület 2019/2020-as tanévi iskolai felvételi körzetre vonatkozó javaslata 
megegyezik a 2018/2019-es tanévre megállapított felvételi körzethatárokkal. 

Megbízza a Jegyzőt , hogy a testületi döntésről a Somogy Megyei Kormányhivatalt 
értesítse. 



Felelős : Lencsés Attila jegyző 
Határidő : 2019. október 31 . 

-Társulási Tanács ülésen delegált tag helyettesítése. 

Simor Ákos Polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy döntést kell hozni, hogy ha a 
delegált tag nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja helyettesíteni. 
Javaslom, hogy a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsában 
akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs Község Alpolgármestere vegyen részt a 
társulási tanács ülésén. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

,,......_ Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 
egyetért azzal, hogy a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába 
akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs Község Alolgármestere vegyen részt a 
társulási tanács ülésén. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 „igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

82/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete Simor Ákos 
polgármester akadályoztatása esetén a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
ülésén a polgármester helyettesítésére Mazzag Gergelyt Nágocs Község 
Alpolgármesterét hatalmazza fel. 

Simor Ákos polgármester:Javaslom, hogy a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 
társulási tanácsában akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs Község Alolgármestere 
vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 
egyetért azzal, hogy a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába 
akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs Község Alolgármestere vegyen részt a 
társulási tanács ülésén. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 „igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 



83/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete Simor Ákos 
polgármester akadályoztatása esetén a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 
ülésén a polgármester helyettesítésére Mazzag Gergelyt Nágocs Község 
Polgármesterét hatalmazza fel. 

Simor Ákos polgármester:Javaslom, hogy a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka és 
Tűzvédelmi Társulása társulási tanácsában akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs 
Község Alpolgármestere vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 
egyetért azzal , hogy a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka és Tűzvédelmi Társulása 
társulási tanácsába akadályoztatásom esetén Mazzag Gergely Nágocs Község Alpolgármestere 
vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 „igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

84/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete Simor Ákos 
polgármester akadályoztatása esetén a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és 
Tűzvédelmi Társulása társulási ülésén a polgármester helyettesítésére Mazzag Gergelyt 
Nágocs Község Alpolgármesterét hatalmazza fel. 

-Idősek Napja rendezvény időpontjának meghatározása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyomány 
szerint minden évben felköszönti a nyugdíjasokat az "Idősek Napja" alkalmából. 
A rendezvény időpontjának javaslom 2019. november 24.-ét vasárnapot 15:00 órai kezdésse l. 

Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van valakinek más javaslata? 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki 
egyetért azzal , hogy az Idősek Napja rendezvény 2019.november 24.-én kerüljön megrendezésre, 
kézfelemeléssel jelezze! 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 „igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 



85/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „ Idősek Napja" rendezvény 
időpontját 2019. november 24.-én 15:00 órai kezdettel határozza meg. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő : 2019. november 24. 

-Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester: Tájékoztatom a képviselőket , hogy a bölcsőde kialakítással 
kapcsolatos pályázattal kapcsolatosan eredetileg a meglévő óvoda bővítésre szólt a pályázat, de 
20 millió forinttal kevesebbet ítéltek meg, amire 20 % emelést kezdeményeztünk. 
A BM pályázatból a meglévő óvoda felújítására nyertünk támogatást, így ennek a költsége a TOP 

.--... pályázatból kikerült. A ZP-1-2019 számú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására a pályázat 
benyújtásra került a Nágocs 1044. hrsz.-ú zártkerti út murvázására, csapadékvíz elvezetés 
megvalósításra vadkerítés kiépítésre.-A külterületen elhelyezkedő zártkerti út murvázásának 
költsége a pályázati adatlapban foglaltakkal megegyezően : bruttó 8 998 480,- Ft, a vadkerítés 
építése bruttó 1.000.000 Ft. A pályázatban foglaltakkal megegyezően bruttó 9 998 480,- Ft 
támogatást igényeltünk. 
A Képviselő-testülete - a szükséges engedélyek beszerzését követően , előreláthatólag 2020. 
január 1-tő l - falugondnoki szolgálat létrehozását határozta el és a Magyar Falu Program 
keretében pályázatot kíván benyújtani a Nágocsi Falugondnoki Szolgálat működéséhez szükséges 
gépjármű beszerzésére. 

A képviselők a Polgármester úr tájékoztatását tudomásul veszik. 

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az alakuló ülésre tartozó bejelentése, 
,..-... észrevétele? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

Kmf. 

A jegyzőkönyv hiteléül : 

C-~ 
Lencsés Attila 

jegyző 
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Dr. Pap 1 re 
képviselő 
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képviseló 



ESKÜOKMÁNY 

„Én, Simor Ákos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Nágocs, 2019. október 24. 

eskütevő 

Horváth Józsefné 
HVB elnöke 
eskü vevő 



ESKÜOKMÁNY 

„Én, Mazzag Gergely becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből 
eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen !" 

Nágocs 2019. október 24. 

/~ 
Mazzag lrgely 

eskütevő 
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ESKÜOKMÁNY 

„Én, Nagy Judit becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségembő l 

eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Nágocs , 2019. október 24. 

Nagy Judit 
eskütevő 

Horváth Józsefné 
HVB elnöke 
esküvevő 



ESKÜOKMÁNY 

„Én, Kiss Szilveszter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből 
eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! " 

Nágocs, 2019. október 24. 

Kiss Szilveszter 
eskütevő 

Ol \~ ·;:·'.;"~ '<~. 
·S,„ ·~Órvif. Józsefné 
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ESKÜOKMÁNY 

„Én, Dr. Pap Imre becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből 

eredő feladataimat Nágocs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Nágocs , 2019. október 24. 

eskütevő 

Horváth Józsefné 
HVB elnöke 
esküvevő 

/ 


