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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete
által 2019. december hó 12.-én megtartott
közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv

Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2019. december 12.-én,
(csütörtökön ) 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán.

Az ülés helye :Nágocs Faluház, Hősök tere 7.
Jelen vannak :

Simor Ákos
Mazzag Gergely
Kiss Szilveszter
Nagy Judit
Lencsés Attila

15 fő nágocsi

érdeklődő

polgármester
alpolgármester
képviselő

képviselő
jegyző

lakos.

Simor Ákos polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent nágocsi lakosokat,
valamint a képviselő-testület tagjait Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő
képviselő jelen van , (Dr.Pap Imre képviselő távolmaradását előzetesen jelezte), így az ülés
határozatképes és megnyitja azt. Elmondja, hogy a Magyarország Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény kötelezően írja elő, hogy a testület évente egy alkalommal közmeghallgatáson tájékoztassa a lakosságot az önkormányzat gazdálkodásáról. Javaslatot
tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
Napirendi pontok
1./Tájékoztató a 2019. évi költségvetés
Előadó: Simor Ákos polgármester

teljesítéséről.

2./Egyéb ügyek.
Előadó : Simor Ákos polgármester

A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával és 4 "igen" szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

114/2019.(Xll.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a napirendi pontok megtárgyalásával egyetért.
Simor Ákos polgármester: Az egyik jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Judit képviselőt.

Aki egyetért a javaslattal, kéri kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat?Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

115/2019. (Xll.12.) Képviselő-testület határozata:
Nágocs község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Nagy Judit képviselőt 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 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
116/2019. (Xll.12.) Képviselő-testület határozata:
Nágocs község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Szilveszter képvise l őt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

1./Tájékoztató a 2019. évi költségvetés teljesítéséről.
Előadó: Simor Ákos polgármester

(Simor Ákos polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóban foglaltakat.)
Simor Ákos polgármester : Ha a fent elmondottakkal kapcsolatban valakinek kérdése van ,
azt kérem , tegye fel.
A napirendi ponttal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem merült fel.
Ezt követően a képviselők 4 ,,igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozzák:
117/2019.(Xll.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.

2./Egyéb ügyek.
-Tájékoztatás a folyamatban

lévő

pályázatokról.

Simor Ákos polgármester: Az önkormányzat több pályázati lehetőséget megragadott az
elmúlt időszakban .
A Magyarország 2019. évi központ költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
11.2. pontja, a) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Nágocsi „Hétszínvirág"Óvoda felújítására pályázatot nyújtottunk be 14.442.199,-Ft
összegre. A képviselő-testület vállalta , hogy a pályázat megvalósításához (5 %) 760.116-Ft
ö sszegű saját forrást biztosít.

A TOP 1.4.1-15-5- S01-2016-00028 kódszámú , az óvoda és bölcsőde kialakítása pályázat ügyében módosítási kérelmet nyújtottunk be a Pénzügyminisztériumhoz regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársághoz , mivel a támogatásban megítélt
összegből önerő nélkül a tervezett célt megvalósítani nem lehet, kérelmeztük a bölcsőde kialakításának elhagyását, helyette az óvoda bővítés támogatását.
Pályázat?t nyújtottunk be a 2019. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására a
Magyar Allamkincstár felé.
Az önkormányzat csatlakozott a Belügyminisztérium által a helyi önkormányzatok számára
biztosított 2019.évi szociális célú tűzifa támogatás lehetőségéhez.
A pályázatot 128 m3 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére nyújtottuk be, ezzel szemben 80 erdei m3-re nyújtottak támogatást
1.828.800 Ft értékben.
tetőfelújítására elnyert összegből az
előre gondoskodott. A munkálatokat

A Faluház

önkormányzat a szükséges anyagok beszeraz időjárás függvényében megkezdjük. Az
MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő , 100%-os támogatási intenzitású
hazai támogatásnak minősül.
zéséről

A ZP-1 -2019 számú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő , infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására a Nágocs 1044. hrsz.-ú
zártkerti út murvázására, csapadékvíz elvezetés megvalósítása, vadkerítés kiépítése is bepályáztunk. A külterületen elhelyezkedő zártkerti út murvázásának költsége bruttó 8 998
480,- Ft,a vadkerítés építése bruttó 1.000.000 Ft összegben került benyújtásra.
A szóban forgó augusztus 1-jén benyújtott zártkerti útpályázathoz kapcsolódóan Magyar
Falu Programból Nágocs Község Önkormányzatának tulajdonában lévő , belterület 239
helyrajzi számú, jelenleg termett talajú út murvázása valósult volna meg 725 folyóméteren .
Ehhez 16.386.210,-Ft összköltséget igényeltünk. Mindkét forrás egyidejű elnyerésével egy
teljes településrész infrastrukturális problémája megoldottá válna. Mivel ez utóbbi pályázat
sajnos tartaléklistás lett, emiatt jövőre újra beadjuk a Dózsa György utca, a templomtól a
1022 hrsz.-ú zártkerti útig történő aszfaltozására.
úgy határozott, hogy a szükséges engedélyek beszerzését követően ,
előreláthatólag 2020. január 1 -től - falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni, és a Magyar
Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a Nágocsi Falugondnoki Szolgálat működé
séhez szükséges gépjármű beszerzésére. Egy Renault TRAFIC típusú személygépkocsi 12
millió forint összegben került megrendelésre.

A

képviselő-testület

A jövő évi terveink között szerepel a Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzati
utak felújítása mellett az eszközfejlesztés a belterületi közterületek karbantartására . Terveztük továbbá a temető fejlesztését, urnafal kialakítását, a vizesblokk, a közlekedési utak, járdák felújítását, hulladéktároló kihelyezését. Ez is egy jó lehetőségnek ígérkezik jövőre.
A Magyar Államkincstár ellenőrzést folytatott az önkormányzatnál. Megállapították, hogy téves könyvelés miatt 6 millió forintot vissza kell fizetni 2018. évről. A Belügyminisztérium szerint van rá jogszabály, hogy ilyen esetben mi a jogorvoslat menete.
Vass Antal 8674 Nágocs, Dózsa György utca 10. szám alatti lakos: A pályázati
ségek adottak, de kérdés, hogy vajon mennyire van esély?
Kiss Szilveszter

képviselő:

Reálisan legfeljebb 2-3 pályázat elnyerésére van esély.

lehető

Simor Ákos polgármester: Így tudunk lépésről lépésre előrehaladni. Az EU-s pályázatokról
még semmit sem lehet tudni. A Magyar Falu Program 100 %.-os támogatást nyújt, 2020 évben élni fogunk ezzel.
Mazzag-Tölgyesi Beatrix: Önkormányzati lakásra miért nem tudunk pályázni?
Simor Ákos polgármester: Ahhoz egyezséget kell kötni a bérlővel.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u.6. Szám alatti lakos: Ez így rendben van? Öröklakás
ez?
Simor Ákos polgármester: Három élő szerződésünk van, ebből az egyik 2020. február végén lejár, a másik kettő határozatlan idejű , 30 napos felmondási idővel szüntethető meg.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Tájékoztatást szeretnék kérni
arról, hogy a Rákóczi utca felületének megoldása mikor várható?
Simor Ákos polgármester: A Nágocsi Mezőgazdasági Zrt gépei keresztül mennek a Rákóczi utcán, ezért erre megoldást kell találni a jövőben .
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Elfogadom, hogy a Dózsa
György utcáról a falu közepére folyik a sár, ezért fontosabb és előnyt élvez, de mi Rákóczi
utcai lakók, legalább murvás útnak is örülnénk. A Zrt.-vel már nem olyan jó a kapcsolata az
önkormányzatnak?
Kiss Szilveszter képviselő: Azt azért látni kell, hogy a pályázati kiírások eléggé behatároltak, ha a zártkerti út pályázati kiírásnak megfelelt volna a Dózsa György utca problémája,
akkor az került volna beadásra és a Magyar Falu Programból a Rákóczi u.-ra pályázhattunk
volna. Ugyanis csak a 1044 hrsz.-ú út felelt meg a kiírásnak, miszerint szilárd burkolatú belterületi útra kellett csatlakoznia a pályázatban megjelölt fejlesztendő útnak.
Simor Ákos polgármester: Szóba került a súlykorlátozás lehetősége korábban is, ha kihelyeztetjük a súlykorlátozás jelzőtáblát azzal még nem oldjuk meg a problémát, mert akkor is
arra járnak el a gépek.
Vass Antal 8674 Nágocs, Dózsa György utca 10. szám alatti lakos: Eddig arról volt szó,
hogy a Zrt fizet ide adót, de már nem is annyit, illetve, ha őket súlykorlátozással ki is lehetne
tiltani , az a helyben lakó nágocsi traktorosnak sem jó, mivel ő is ott jár el.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u.6. Szám alatti lakos: A gépek felsározzák az utat,
azt kinek kell letakarítani?
Simor Ákos polgármester: A KRESZ szabályok az irányadók, miszerint ez rendőri hatáskör. Környezetvédelmi szig orítások várhatóak, de ha kivetnénk a föld alapján az adót, akkor
az előbb-utóbb visszaüthet, feldarabolják a céget és elviszik az iparűzési adót. Megoldást az
jelenthet, hogy tárg yalásokat kezdeményezünk a Zrt képviselőivel.
Tölgyesi Gergely 8674 Nágocs, Szabadság utca 34. szám alatti lakos: Véleményem szerint az utak esetében a Zrt-vel és a többi gazdával meg lehetne egyezni, hogy felesben , legalább a murvát biztosíthatnák.

Simor Ákos polgármester: Az utak ügyére visszatérve, az EU-s költségvetési tárgyalások
jelen állása szerint a gazdák akk?r fognak a j övőben EU-s támogatásban részesülni, ha bizonyos tételt az utakra költenek. Ugy gondolom, hogy önkormányzatunk jövőre a József Attila utcai szolgálati lakásra tudna pályázatot beadni.
Kiss Szilveszter képviselő: Talán mindenki előtt ismert, hog y egy meg örökölt állapotról beszélhetünk, ami az elmúlt 30 év története.
Horváth Pál 8674 Nágocs, Táncsics Mihály utca 31 . szám alatti lakos: A kilakoltatásról
bírósági végzés rendelkezik.
Kiss Szilveszter képviselő: Nincs bíróság i végzés, hanem ügyvéd i felszólítás , amikor betegsége okán a végrehajtást testületi döntés alapján felfüggesztettük.
Mazzag-Tölgyesi Beatrix: Nem lehetne eladni, és helyette egy másikat venni?
Kiss Szilveszter
ne értékesíteni.

képviselő : Ebben

az esetben fel kellene becsültetni és azon az áron lehet-

Mazzag-Tölgyesi Beatrix: A Magyar Falu Program keretén belül sincs
vásárlásra?

l ehető ség

új ingatlan

Simor Ákos polgármester: Csak felújításra lehet pályázni.
Spántler Sándor 867 4 Nágocs, József Attila utca 26. szám alatti lakos: Nem lehetne a
lakásbérleti szerződéseket felmondani?
Simor Ákos polgármester: Van rá lehetőség , egy hónapos felmondási hatá ri dővel , valamint testületi döntés kell hozzá. Télvíz idején azonban úgy gondolom, hogy emberségbő l
nem rakhatunk ki senkit az utcára.
Mazzag-Tölgyesi Beatrix: A beszámolóban említett faluház
az egész tető és a külső is felúj ításra kerül majd?

tetőfe l újítása

pályázat esetén

Simor Ákos polgármester: Az egész, beleértve az oszlopokat is és az ereszcsatornát is.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Az óvodára elnyert pályázati
összeg tartalmazza a kivitelező díját is?
Simor Ákos polgármester: Benne van, de még közbeszerzést kell rá kiírn i.
Tölgyesi Gergely 8674 Nágocs, Szabadság utca 34. szám alatti lakos: Mivel magyarázható az óvodai létszám csökkenése?
Kiss Szilveszter képviselő: Az Árvácska Anyaotthon leégése után elment 15-20 gyerek,
akik azóta nem jöttek vissza .
Simor Ákos polgármester: A TOP pályázatban 40 fő gyermeklétszámot vállaltunk, ahhoz
majd még további szakember, nevelő alkalmazására is szükség lesz.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Úgy tudom, hogy logopédus
sincs.

Simor Ákos polgármester: 2020. március 1.-től fogunk logopédussal szerződést kötni.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Mikor várható a közvilágítás
fejlesztése?
Kiss Szilveszter képviselő: Az EON szerződések 3-4 évig hatályosak.
Pál Imre 8674 Nágocs, Gábor Áron utca 20. szám alatti lakos: A fa lu központjában parkolnak a kamionok. Nem lehetne ezt megszüntetni, és a munkagépeket kitiltani? Akinek ekkora gépei vannak, annak területei is vannak.
Simor Ákos polgármester: A kamionosok most legálisan parkolna k.
Kiss Szilveszter képviselő: Többször tárgyaltuk testületi ülés keretén belü l is például az orvosi rendelő előtt lehetne gyalogátkelő helyet létesíteni és a parkolókat keresztbe felfestve
személyautókkal lehetne csak parkolni. Korábban az út állam i tulajdonban volt, kvázi nem a
falu útján parkoltak.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Akkor most már a Dózsa és a
Rákóczi utca is önkormányzati tulajdon , ha jól értem . Van valami terve az önkormányzatnak
a régi tűzoltó szertár épületével?
Simor Ákos polgármester: Ez sajnos már bontásra vár.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: A fa lerakónak is mi
lesz a sorsa, mert így nem maradhat, tűzveszélyes.
Vass Antal 867 4 Nágocs, Dózsa György utca 10. szám alatti lakos: Két- három éve már
felszámoltuk, az ágakat ledaráltuk és kitábláztuk, hogy csak zöld nyesedéket lehet lerakni,
de kiújult a probléma.

-

Simor Ákos polgármester: A Pelso-Kft-vel leszerződtünk , évi 1-2 alkalommal szezonálisan
lehet elszállítani külön díj ellenében.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: Sárga
edényzetet már nem lehet igényelni?

színű

hulla-

dékgyűjtő

Kiss Szilveszter képviselő: Három-négy éve volt rá támogatás , akkor lehetett igényelni és
a pályázat szerint kosztani. A nyilvántartásból ki lehet mutatni, hogy melyik címeken volt
edényzet.
Simor Ákos polgármester: Utánajárunk a Pelso.Kom Kft.-nél , hogy van -e még készleten
sárga színű hulladékgyűjtő edényzet.
Tölgyesi Gergely 8674 Nágocs, Szabadság utca 34. szám alatti lakos: Van-e információ
a régi szeméttelepről?
Simor Ákos polgármester: 570 m2, de egyben le van kerítve több magántulajdonos területével , befásult.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Kérem a Polgármester Urat
szíveskedjék a szociális célú tűzifa pályázatról bővebb tájékoztatást adn i.

Simor Ákos polgármester: A szociálisan rászorulók , illetve nagy családosok részére 80
m3 kemény lombos vegyes tűzifát tudunk kiosztani a helyi rendelet elő írásait követve.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: Mik a tervek az
emltett erőgép pályázatra? Véleményem szerint kisgépre nem érdemes pályázni.
Simor Ákos polgármester: Nagyobb gépet szeretnénk, meglátjuk majd az ajánlatokat és
ennek függvényében döntünk. A közmunkaprogram keretében a gyümölcsösben is hasznát
tudjuk majd venni.
Illés József 8674 Nágocs, Rákóczi u. 6. szám alatti lakos: Mi lesz a sorsa a megtermelt
zöldségnek, gyümölcsnek:
Simor Ákos polgármester: Helyi konyha , iskolások bevonásával gondoznánk, egy részét
ők értékesíthetnék.
Mazzag-Tölgyesi Beatrix: Fásításra is lehet pályázni.
Simor Ákos polgármester: Erre is szeretnénk figyelmet fordítani. Kevés az önkorm ányzati
terület, szeretnénk bővíten i.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: A Móra Ferenc volt
Otthonról milyen információval lehet szolgálni, ott sincs terü let?
Simor Ákos polgármester: Ott csak az udvar része van önkormányzati tulajdonban . A zártkerteken lehetne gyümölcsöst telepíteni, amivel a gazdák közösen tudnának a megtermelt
portékával piacra menni. Egyedül azonban nem lehet érvényesülni.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: Hogyan
a zártkerti permetezés?

működik

Simor Ákos polgármester: A permetezés előtt a szomszédot értesíteni kell , permetezési
naplót kell vezetni , műszaki vizsgáztatni kell a motoros permetezöket, légi permetezés nem
engedélyezett.
Gyapjas Sándor, Nágocs , Táncsics Mihál utca 20. szám alatti lakos: Össze kellene ülni
nekünk méhészeknek és mezőgazdászoknak és át kellene beszé lni a lehetősége ket és az
esetleges következményeket.
Simor Ákos polgármester: Jó ötletnek tartom , ez viszi előre a dolgokat és én bízom a környezetvédelmi szigorításokban is ezen a téren .
....

Amennyib n nincs több kérdés , úgy megköszönöm mindenkinek a megjelenést és a közmeghall atást bezárom.
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