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Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2019. november hó 13.-án megtartott 

nyilvános testületi ülésén. 



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.november hó 13. napján 
megtartott nyilvános testületi ülésén. 

Az ülés helye: Az önkormányzat hivatali helyiségének tárgyalóterme. 

Jelen vannak: Simor Ákos polgármester 
Mazzag Gergely alpolgármester 
Dr.Pap Imre polgármester 
Kiss Szilveszter képviselő 
Nagy Judit képviselő 

Lencsés Attila jegyző 

Simor Ákos polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület 5 tagja közül 5 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. 

A képviselők egyetértenek a polgármester által javasolt napirendi pont megtárgyalásával és 5 
"igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

86/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalásával egyetért. 

1./Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testü leti határozatok végrehajtásáról. 
E lőadó: Simor Ákos polgármester 

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017.(11.14.) önkormányzati rendeletének 
módosítása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

3./Nágocs Község Önkormányzataképviselő-testületének a szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló /2019. (Xl. .„. ) önkormányzati rendelet-tervezetének 
megvitatása és elfogadása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

4./A szociális célú tűzifa támogatás biztosítása érdekében kemény lombos vastag 
tűzifa beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

5./Nágocs község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására 
megkötött közszolgáltatási szerződés ügyének megvitatása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

6./Az. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ügyében 
Nágocsi „Hétszínvirág"Óvoda felújításával kapcsolatos szerződés-tervezet 
ismertetése és megvitatása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 



?./Közmeghallgatás időpontjának kitűzése . 

Előadó : Simor Ákos polgármester 

8./Az „ Idősek Napja" alkalmából rendezett ünnepség szervezésével kapcsolatos 
feladatok megvitatása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

9./ A nágocsi gyermekek Mikulás napi megajándékozásával kapcsolatos feladatok 
megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

10./ Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028 kódszámú, az óvoda és 
bölcsőde kialakítása ügyéről. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

11./Egyéb ügyek. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőket kell választani. Az egyik jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javasolja Mazzag Gergely alpolgármestert. 

Aki egyetért a javaslattal, kéri kézfeltartással szavazzon! 
Ellenszavazat?Tartózkodás? 

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

87/2019. (Xl.13.) Képviselő-testület határozata: 
Nágocs község Önkormányzat Képviselő-testülete Mazzag Gergely alpolgármestert 
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. 

Simor Ákos polgármester:A másik jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Szilveszter 
képviselőt. 

Aki egyetért a javaslattal, kéri kézfeltartással szavazzon! 
Ellenszavazat?Tartózkodás? 

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

88/2019. (X.13.) Képviselő-testület határozata: 
Nágocs község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Szilveszter képviselőt 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja. 

1./Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Simor Akos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 



Simor Ákos polgármester:tételesen ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képvisel ők 
hozzászólását. 

A képviselők a napirendi pont megvitatását követően 5 "igen " szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 

89/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testüelti határozat 
Nágocs Község Önkormányzat Képvise lő-testülete az alábbi 
képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi: 

35/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
42/2019.(Vl.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
52/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
53/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
54/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
55/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
56/2018.{Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
57/2019.(Vl ll.29.) számú Képvise lő-testületi határozat 
58/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
59/2019.{Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
60/2019.(Vlll.29.) szám Képviselő-testületi határozat 
61 /2019.(Vlll.29.) szám Képviselő-testületi határozat 
62/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
65/2019.(Vlll.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

2./Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 3/2017.(11.14.) önkormányzati rendeletének módosítása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az előterjesztés tarta lmét és kéri a képviselők 
hozzászólását. 

Dr.Pap Imre képviselő: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja, a tiszteletdíj összegét, ha lehetséges nem venném igénybe, az önkormányzat számláján 
maradhatna, más egyéb célra fel lehetne használni. Ha erre nincs mód, akkor az összeget a 
kifizetést követően valamilyen jótékony célra adományozom. 

A képviselők az előterjesztést megvitatva 5"igen" szavazattal az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2019.(Xl.13.) számú, önkormányzati rendeletet alkotják, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Ezt követően a képviselők 5 "igen" szavazattal az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló 3/2017.(11.14.) számú, a 7/2019.(Xl.13.)számú rendeletettel módosított 
önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról döntenek. 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3./Nágocs Község Önkormányzataképviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló /2019. (Xl... .. ) önkormányzati rendelet-tervezetének megvitatása és 
elfogadása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 



Simor Ákos polgármester:Tételesen ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képvise lők 
hozzászólását. 

A képviselők az előterjesztést megvitatva 5"igen" szavazattal Nágocs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2018.(Xl.13.) 
számú rendeletét alkotják. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4./A szociális célú tűzifa támogatás biztosítása érdekében kemény lombos vastag tűzifa 
beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

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

A képviselők a napirendi pont megvitatását követően 5 "igen " szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 

90/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testüelti határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szociális célú tűzifa támogatás biztosítása érdekében 
kemény lombos vastag tűzifa beszerzésére érkezett ajánlatokat 
megismerte. 
A Képviselő-testület a SEFAG rdészeti és Faipari Zrt (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.u.21.) 
ajánlatát támogatja az árajánlatukban szereplő 18.000 Ft+Áfa/m3 tűzifa és bruttó 
3000 Ft/m3 kiszállítási díj vonatkozásában. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse ki a testületi 
döntésről és gondoskodjék a tűzifa beszerzésről. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő: folyamatos 

5./Nágocs község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött 
közszolgáltatási szerződés ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató Bécsi Ferenc szóban jelezte , hogy a 
közszolgáltatási feladatokat nem kívánja ellátni egészségi állapotára hivatkozással. Azt gondolta, 
hogy átadja a vállalkozást egy másik vállalkozónak, és az átadással kapcsolatos adminisztrációs 
ügyintézést követően más teendő nincs. Tájékoztattuk a vállalkozót, hogy a vele megkötött 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a felmondás minden esetben írásban érvényes, 
valamint a felmondási idő a közszolgáltató általi felmondás esetén 6 hónap. Amennyiben a 
szerződés megszüntetésre kerülne, úgy az önkormányzatnak pályázatot kellene kiírn i. Bécsi 
Ferenc ezek után úgy döntött, hogy továbbra is biztosítja a közszolgáltatást. 

A képviselők a Polgármester Úr tájékoztatását tudomásul veszik. 



6./Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ügyében Nágocsi 
„Hétszínvirág"Óvoda felújításával kapcsolatos szerződés-tervezet ismertetése és 
megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képviselők a kivitelezői szerződés-tervezetet megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat a Nágocsi „Hétszínvirág"Óvoda 
felújítására pályázatot nyújtott be a Magyarország 2019.évi központ költségvetésérő l szóló 
2018.évi L. törvény 3. melléklet 11 .2. pontja, a) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásár Az igényelt támogatás 14.442.199,-Ft melyhez képvise l ő
testület vállalta , hogy a pályázat megvalósításához (5 %) 760.116-Ft összegű saját forrást 
biztosít. Ez az Óvoda felújítására korábban benyújtott TOP pályázatot nem érinti. 

Kiss Szilveszter képviselő: Véleményem szerint a jövő évre várható építőanyag áremelkedést 
azzal tudnánk kivédeni, hogy az anyagot már az idén megvásárolnánk, a munkadíj pedig az 
átadást követően kerülne kifizetésre. 

A képviselők ezt követően az elterjesztést megvitatva 5 „igen" szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 

91/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testü lete a jegyzőnyv mellékletét 
képező Kivitelezői Szerződés-tervezetet megismerte, az abban foglatakka l egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék a szerződés aláírásáról és az 
építőanyagok beszerzéséről. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő: 15 nap 

7./Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
Előadó:Simor Ákos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az elterjesztés tartalmát és kéri a képviselők hozzászólását. 

A képviselők az elterjesztést megvitatva 5 „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

92/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019 .december hó 12.-én (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a 
lakosságot tájékoztassa. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő : 2019. december 12. 

8./Az „Idősek Napja" alkalmából rendezett ünnepség szervezésével kapcsolatos feladatok 
megvitatása. 
Előadó : Simor Ákos polgármester 



A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Az Idősek Napja rendezvény időpontjáról az elmúlt ülésen döntött a 
képviselő-testület. E szerint 2019. november 24.-én 15:00 órától venné kezdetét az ünnepség. 
Műsorra is készültünk, Tabról hívtunk előadóművészeket, 60.000 Ft ellenében, és 
megvendégelnénk az időseket. 

Dr. Pap Imre képviselő: Az előadás és a vendéglátás költségének levonása után mennyi marad , 
hogy tudjuk meghatározni az 1 főre eső ajándékok keretösszegét, kb 170 fő esetében? 

Kiss Szilveszter képviselő: A korábbi gyakorlat szerint az otthonból nem hívunk senkit, mert ott 
minden évben megtartjuk az idősek részére szervezett rendezvényt. 

A képviselők az előterjesztést megvitatva 5"igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

93/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testü lete a nágocsi állandó lakóhellyel 
rendelkező rászoruló idősek köszöntését és egyszeri megajándékozását határozza el , 
mely az idősek napja alkalmából megrendezett ünnepségen kerül átadásra. A 
rendezvényre fordítandó keretösszeget 500.000.-Ft-ban határozza meg, melyből az 
egyedi ajándéktárgyak értékét 1200 Ft/fő összegben határozza meg. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjék a rendezvénnyel kapcsolatos 
feladatok elvégzéséről és az ajándéktárgyak beszerzéséről. 

Felelős: Simor Ákos polgármester 
Határidő : értelem szerint. 

9./ A nágocsi gyermekek Mikulás napi megajándékozásával kapcsolatos feladatok 
megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

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

A képviselők az előterjesztést megvitatva 5"igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

94/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nágocsi állandó lakóhellyel 
rende lkező rászoruló gyermekek egyszeri megajándékozását határozza el , mely a 
Mikulás napja alkalmából megrendezett rendezvényen kerül átadásra. Az 
ajándékcsomagok egyedi értékét 1000.-Ft-ban határozza meg. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjék az ajándékcsomagok 
beszerzéséről. 

Felelős: Simor Ákos polgármester 
Határidő : értelem szerint. 



10./ Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028 kódszámú, az Óvoda és bölcsőde 
kialakítása ügyéről. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

Simor Ákos polgármester :Javslom, hogy a képviselő-testület nyújtson be kérelmet az Irányító 
Hatósághoz arra vonatkozóan, hogy a műszaki tartalom kerüljön módoításra a bölcsődei rész 
elhagyásával. Helyette a az óvodát bővítenénk más műszaki tartalommal, a BM pályázattól 
elkülönülve. A böcsőde elhagyása indokoható azzal , hogy a szomszédos településen Andocson 
fog megvalósulni. A volt varroda épületét elbonthatnánk, helyére a későbbiekben park kialakítását 
tervezhetnénk. 

Dr.Pap Imre képviselő: Ki készítené el a műszaki terveket? 

Simor Ákos polgármester: Kadlicskó Krisztián egyéni vállakozó építésszervező szakmérnök 
felkérésére gondoltam. 

Dr.Pap Imre képviselő: Véleményem szerint jobb változat a módosítási kérelem beterjesztése, 
mint az összeg visszafizetése. Milyen időpontig nyílik lehetőség a módosítás beterjesztésére? 

Simor Ákos polgármester: December 31.-ig ennek meg kell történnie. 

A képviselők ezt követően 5 "igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

95/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a TOP 1.4.1-15-5-
S01-2016-00028 kódszámú, az Óvoda és bölcsőde kialakítása pályázat 
ügyében módosítási kérelmet nyújt be a Pénzügyminisztériumhoz regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkársághoz , mivel a támogatásban megítélt 
összegből önerő nélkül a tervezett célt megvalósítani nem lehet, kérelmezi a bölcsőde 
kialakításának elhagyását, helyette az óvoda bővítés támogatását. 

Megbízza a Polgármestert , hogy gondoskodjék a kérelem benyújtásáról. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

11./Egyéb ügyek. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

-Temető környékének rendbetételéről tájékoztatás. 

Simor Ákos polgármester:Tájékoztatja a képviselőket, hogy temető környékének 
körülkerítéséhez elkezdték a kerítésfonat készítését, és az id őjárás függvényében nekilátnak a 
füvesítésnek is. 

A képviselők a Polgármester Úr tájékoztatását tudomásul veszik. 

-Munkaügyi tervekről téjékoztatás. 

Simor Ákos polgármester: Súlyos gondot okoz, hogy a nágocsi hivatalban jelenleg nincs 
egyetlen ügyintéző sem. A közelmúltban nyugdíjba vonult kolléganő 3 hónap időptartamra , napi 4 
órában megbízási szerződéses jogviszony alkalmazásával decembertől visszajönne adminisztratív 
munkakörbe. A jelenlegi 1 fő közfoglalkoztatott személy tartós táppénzen van, mindenképpen 
indokolt a fent említett személy alkalmazása. A jövő évet tekintve pedig a Munkaügyi Központ 



támogatásával indokolt lenne egy személy alkalmazása. 

A képviselők egeytértenek a Polgármester Úr által elmondottakkal. 

-Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése ügyében tájékoztatás. 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

Simor Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a Balaton- Felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság megkereséséről. 
A Polgármester Úr részletesen ismerteti a levél tartalmát és kéri a képviselők hozzászólását. 

A képviselők a napirenddel kapcsolatban nem kívánnak észrevételt tenni és 5 "igen" szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 

96/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjék a Natura 2000 területek fenntartási 
terveinek készítéséhez szükséges kérdőív kitöltésével. 

Felelős: Simor Ákos polgármester 
Határidő : értelem szerint 

-Önkormányzati bérlakások ügyében kötött szerződések ügyéről tájékoztatás 

Simor Ákos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenleg három élő lakásbérleti 
szerződést tartanak nyilván. Az egyik határozott időre szól 2020. február 29.-ig. Egy hónapos 
felmondási idővel a másik kettő szerződés is felbontható. 

Kiss Szilveszter képviselő: Mindenképpen értesítsük ki a bérlőket előzetesen írásban, hogy 
szerződés mikor jár le, és tájékoztassuk őket arról, hogy az önkormányzat nem kívánja 
meghosszabbítani. 

-Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

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

A képviselők az elterjesztés megvitatását követően 5 „igen" szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 

97/2019.(Xl.13.) számú képviselő-testületi határozat 
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Koppány-völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosításával 
egyetért: 

Az 1. Általános rendelkezések 2) A Társulás lakosságszáma pontját módosítja a 
2019. január 1-jén hatályos adatokkal, úgy, hogy abba a Társulásból kiváló hat település 
(Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd) és annak 
lakosságszáma már nem lesz benne. 

Az 1. Általános rendelkezések 4) A Társulás tagjainak neve, székhelye, 



képviselője pontját módosítja, úgy, hogy a felsorolásból kikerülnek az alábbi települések: 
Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd. 

Az 1. Általános rendelkezések 5) A Társuláshoz tartozó települések 
lakosságszáma fejezetet módosítja a 2019. január 1-jei adatok szerint oly módon, hogy a 
felsorolásban már nem szerepelnek a következő települések: Bedegkér, Kánya, Kapoly, 
Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd . 

Az 1. Általános rendelkezések 6) A Társulás működési területe fejezetet 
módosítja, mert a kiválás kapcsán a Társulásban résztvevő települések közigazgatási 
területe nem fedi le 2020. január 1-jétől a tabi kistérség területét. 

Az V. A Társulás részletes feladatai és hatáskörei c) Szociális ellátás fejezet 1) 
pontjában az idősek nappali ellátásában résztvevő települések felsorolását módosítja úgy, 
hogy abból kikerülnek az alábbi települések: Kánya, Kapoly, Tengőd, Somogyegres, 
Somogymeggyes. 

A IX. A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ 1) A költségvetési szerv 
működési területe pontban a Koppány-völgye Többcélú kistérségi Társulást Alkotó 
települések közül törli az alábbi települések: Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, 
Somogymeggyes és Tengőd. 

A Társulási megállapodás 3. sz. melléklete „A Koppány-völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma" táblázatot módosítja a 2019. 
január 1-jén hatályos adatokkal, úgy, hogy abba a Társulásból kiváló hat település 
(Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd) és annak 
lakosságszáma már nem lesz benne. 

Határidő a települési határozatok megküldésre: 2019. november 26. 

Felelős: Simor Ákos polgármester 

Határidő a társulási megállapodás aláírására: 2019. november 26. 

Felelős : Simor Ákos polgármester 

Egyéb kérés, észrevétel, javaslat nem hangzott el , a polgármester megköszönte a megjelenést, és 
az ülést 18 óra 10 perckor bezárta. 

k.m.f. 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

······ ······~· ············ · ··· · · ·· 
MéÍzzag Gergely 
alpolgármester 

~u 
Lencsés Attila 

jegyző 

Kiss · veszter 
képviselő 


