JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2020. január 16.-án megtartott
nyilvános testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január hó 16. 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
Nagy Judit képviselő
Kiss Szilveszter képviselő
Lencsés Attila jegyző
Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző
Horváth Pál érdeklődő helyi lakos
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 az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.

1./Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó : Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/
2./Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló „„/2020. (1 „„ ) önkormányzati
rendelet-tervezet megvitatása. /Előterjesztés írásban csatolva/
Előadó: Simor Ákos polgármester
3./A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezési tervének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés : írásban csatolva/
4./ A 83/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezése.
Előadó : Simor Ákos polgármester /Előterjesztés : írásban csatolva/
5./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozás ügyének
megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
6./Magyar Faluszövetséghez történő csatlakozás ügyének megvitatása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
7./Javaslat a „Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítésére .
Előadó : Simor Ákos polgármester
8./Egyéb ügyek
Előadó: Simor Ákos polgármester

A képviselők egyetértenek a polgármester által javasolt napirendi pont megtárgyalásával és 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
1/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
polgármester által javasolt napirendi pontok megtárgyalásával egyetért.

Simor Ákos polgármester: 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:

2/2020. (1.16.) Képviselő-testü leti határozata:
Nágocs község Önkormányzat Képviselő-testülete Mazzag Gergely alpolgármestert
jegyzőkönyv h iteles ítőnek elfogadja.

Simor Ákos polgármester:A másik jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr.Pap Imre képviselőt.
Aki egyetért a javaslattal, kéri kézfeltartással szavazzon !
Ellenszavazat?Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képvise lő-testület 5 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
határozatot hozta:

következő

3/2020. (1.16.) Képv iselő-testületi határozata:
Nágocs község Önkormányzat Ké pviselő-testülete
jegyzőkönyv h iteles ítőnek elfogadja.

Dr.

Pap

Imre

képviselőt

1./Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Simor Akos polgármester /Előterj esztés: írásban csatolva/
Simor Ákos polgármester: A polgármester ismerteti az el őterjesztés tartalmát. Kéri a képvise lők
hozzászólását , észrevételeit.
A képviselők a napirendi pont megvitatását
hozzák:

követően

5 "igen " szavazattal az alábbi határozatot

4/2020.(1.16.) számú Képviselő-testü leti határozat
Nágocs Község Önkormányzat Képvise l ő-testü lete az alábbi
képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi:
66/2019. (X.24.) számú Képviselő-testület határozat
69/2019.(X.24.) számú Képvise lő-te stületi határozat
71 /2019. (X. 24.) számú Képviselő-testület határozat
72/2019. (X.24.) számú Képviselő-testület határozat
73/2019. (X. 24.) számú Képviselő-testület határozat
74/2019. (X. 24.) számú Képviselő-testület határozat
77/2019. (X.24.) számú Képviselő-testület határozat
78/2019. (X.24.) számú Képviselő-testület határozat
79/201 9. (X .24.) számú Ké pviselő-testül et határozat
80/2019,(X.24.) számú Képvisel ő-testületi határozat
81/201 9.(X.24.) számú Képvis el ő-testületi határozat
82/20 19,(X.24.) szám ú Képvise l ő-testü leti határozat

84/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat
85/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat
86/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
87/2019. (Xl.13.) számú Képviselő-testület határozat
88/2019. (X.13.) számú Képviselő-testület határozat
90/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
91/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
92/2019. (Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
93/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
94/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
95/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
96/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
97 /2019.(Xl.13.) számú képviselő-testületi határozat
98/2019.(Xl.13) számú Képviselő-testületi határozat
102/2019.(Xl.13.)számú Képviselő-testületi határozat
103/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
104/2019.(Xl.13.) számú Képviselő-testületi határozat
2./Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló „ . ./2020. (1....) önkormányzati rendelettervezet megvitatása. /Előterjesztés írásban csatolva/
Előadó: Simor Ákos polgármester
A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Tételesen ismerteti az előterjesztés tartalmát, és kéri a képviselők
hozzászólását.
Kiss Szilveszter képviselő: Utána kellene járni, hogy a szociális normatívából lehet-e idén is a
gyermekétkeztetés mellett a köznevelésre is átcsoportosítani.
Simor Ákos polgármester:Elmondja az Óvoda TOP pályázat kapcsán a Minisztériumhoz
beküldésre került az egyedi módosítási kérelem , melyre még válasz nem érkezett. Az óvoda
tetőfelújítását, szigetelési munkálatatit elkezdtük. A kifizetett számlákkal csökkentett összeg
szerepel a rendelet-tervezetben. A Magyar Falu Program Faluház felújításából már szintén
fizettünk ki , így a maradvánnyal tereveztük a 2020.évi költségvetést. Megkaptuk a Magyar
Államkincstártól a visszafizetési kötelezettség megállapításáról szóló határozatot, a számla
egyenleggel.
Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző: A Magyar Államkincstár a 2018.évi elszámolás
megállapította, hogy az önkormányzat a központi
költségvetésből jogtalanul 5.621 .538.-Ft összeget vett igénybe. A szociális feladatokra nyújtott fel
nem használt támogatás összege: 5.503.377 Ft, míg az önkormányzatok rendkívüli támogatására
biztosított összegből 118.16.- Ft visszafizetési költelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.Az
alap problémát az okozta, hogy nem sikerült a szociális normatívát maradéktalanul elkölteni, ami
az előző évi tartozások gögetése miatt adódott. Elmondta, hogy észrevételt tettünk a Kicstár
ellenőrzési osztálya felé, hogy főkönyvi kartonokkal tudjuk igazolni, 4.902.036,- Ft-ot költöttünk
összesen szociális feladatokra , melyből a Kincstár az ellenőrzés során 914. 714,- Ft-ot fogadott el.
Azok a szociális feladatok, amelyekre plusz normatíva érkezett év közben- mint a szociális célú
tüzifa vagy a gyermekvédelmi támogatás- nem fedezhető az alap norm atíva terhére. Tájékoztatta
továbbá a testületet, hogy a szociális keret év végén átcsoportosítható köznevelési,
gyermekétkeztetési vagy közfoglalkoztatási kiadásokra. A beszámoló készítésekor a fel nem
használt összeg közfoglalkoztatással szemben került átcsoportosításra, melyet az ellenőrzés
során nem fogadtak el teljes összegben.
szabályszerűségének ellenőrzésekor

Simor Ákos polgármester: Felvettem a kapcsolatot a Kincstárral , hogy utánajárjak, hibázott-e az
önkormányzat? Azt a felvilágosítást kaptam , hogy nem hibáztunk és ne büntetésként kezeljük,
mert nem az, hanem visszafizetés .
Kiss Szilveszter képviselő: Arra van-e lehetőség , hogy éves részletfizetést kérünk? Aztán , ha év
közben tudunk többet fizetni, akkor előbb letudhatjuk.
Dr.Pap Imre képviselő: Úgy gondolom, hogy annyira korlátozzák a döntési jogkörünket ebben,
hogy a visszafizetési kötelezettség futamidejét, illetve az ezzel járó kamatot tudjuk eldönten i.
Fizessünk havi szinten minél kevesebbet, ha bármi történik év közben, legyen valamennyi
tartalékunk.
Simor Ákos polgármester: Javaslom, hogy a REKl-ből adódó 11 8.161 .-Ft összegű visszafizetési
kötelezettségünknek tegyünk eleget 15 napon belül egy összegben, az 5.503.377 Ft esetében
pedig kérjünk részletfizetési kedvezményt, arra való hivatkozással, hogy az egy összegben történő
visszafizetés veszélyeztetné az önkormányzat likviditását.

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat?Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képvise lő-testület 5 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:

5/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár SOM-ÁHl/34/1/2020. számú határozatában előírt, jogtalanul igénybe vett
118.161 .-Ft összeg egy öszegben történő visszafizetéséről dönt.

1./ Megbízza
átutalásáról.

a Polgármestert, hogy gondoskodjék a visszafizetendő

összeg

Fe lelős: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző
Határidő:

azonnal

A képviselő-testület ezt követően 5 "igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
6/2020.(1.16.) számú Képviselő-testü leti határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 12 havi részletfizetési kérelmet
nyújt be a Magyar Államkincstár Igazgatójához a SOM-ÁHl/34/1/2020. számú
határozatban előírt 5.503. 377.- Ft összeg visszafizetésére.

1./ Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt,
gondoskodjon.

hogy a kérelem

benyújtásáról

Felelős : Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző
Határidő :

azonnal

Simor Ákos polgármester: A rendelet -tervezet elfogadását illetően kéri a képviselők
hozzászólását.
Dr. Pap Imre

képviselő:

Javaslom, hogy a tervezetben foglaltak szerint fogadj uk el az

önkormányzat 2020. évi költségvetését, év közben
módosítására.

lehetőség

nyílik szükség szerint a

Ezt követően a képviselő-testüelt tagjai 5"igen" szavazattal Nágocs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2020.(1.16.) számú, az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet alkotják, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezési tervének megvitatása.
Előadó: Lencsés Attila jegyző /Előterjesztés: írásban csatolva/

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.
Lencsés Attila jegyző: Részletesen ismerteti az előterjesztés tarta lmát.
Simor Ákos polgámester: Kéri a képviselők hozzászólását.

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

7/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint
munkáltató a polgármester választása szerint a 2020. évre esedékes
39 nap szabadság kiadásának ütemezését a jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztésben foglalt tervnek megfelelően engedélyezi.
A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerint
kivételét - előzetesen az alpolgármesterrel egyeztetve
biztosítja a polgármester részére .

Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő :
Felelős:

folyamatos
Mazzag Gergely alpolgármester

4./ A 83/2019,(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívü l helyezése.
Előadó: Simor Ákos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.
Simor Ákos polgármester: Ismereti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők hozzászólását.

A képviselők az előterjesztés megvitatását követően 5 „igen" szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
8/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 83/2019.(X.24.) számú
képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

A képvise l ők ezt követően 5 ,,igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozzák:

9/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat

Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testü lete Simor Ákos
polgármester akadályoztatása esetén a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás ülésén a polgármester helyettesítésére Mazzag Gergelyt Nágocs Község
Alpolgármesterét hatalmazza fel.

5./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatla kozás ügyének
megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

A polgármester úr ismerteti az előte rj esztés tartalmát.
Simor Ákos polgármester: Kérem a képviselők hozzászólását, véleményét a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Dr.Pap Imre képvise l ő: Én nem látom hasznát a csatlakozásnak.
Kiss Szilveszter képviselő:Véleményem szerint a kapcsolati töke miatt lehet hozadéka, ha
belépünk a szövetségbe.
Simor Ákos polgármester:Aki egyetért a csatlakozási szándékkal, kérem kézfeltartással
szavazzon !
Ellenszavazat?Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a
hozta:

képviselő-testület

4 "igen" , 1 "nem " szavazttal a

következő

határozatot

10/2020.(1.16.) számú Képvise lő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képvise lő-testü l ete 2020. január hó 1. napjától
csatla kozni kíván a Települési Önkormányzatok Szövetségéhez.

1./Megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésrő l értesítse a Települési
Önkormányzatok Szövetségének Elnökét, és gondoskodjék a belépési tagdíj
átutalásáról.
Felelős: Simor Ákos polgármester
Határidő :

2020. január 31. nap

6./Magyar Faluszövetséghez történő csatlakozás ügyének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Véleményem szerint a Magyar Faluszövetség a kistelepülések
vonatkozásában hasznos, hiszen hasonkló problémákkal szembesülünk.Kérem a képvisel ők
hozzászólását, véleményét.
Dr.Pap Imre képviselő: Én nem látom hasznát a csatlakozásnak, ebben az esetben sem.
Simor Ákos polgármester:Aki egyetért a csatlakozási szándékkal, kérem kézfeltartással
szavazzon !
Ellenszavazat?Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a
hozta:

képviselő-testület

4 "igen" , 1 "nem " szavazttal a

következő

határozatot

11 /2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. január hó 1. napjától
csatlakozn i kíván a Magyar Faluszövetségéhez.

1./Megbízza a polgármestert„ hogy a testületi döntésről értesítse a Magyar
Faluszövetségének Elnökét, és gondoskodjék a belépési tagdíj átutalásáról.
Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő:

2020. január 31. nap

7./Javaslat a „Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. többletkapacitásának
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

bővítésére.

megkapták.

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

A képviselők az
hozzák:

előterjesztés

megvitatását

követően

5 "igen" szavazattal az alábbi határozatot

12/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képvise l ő-testülete egyetért és hozzájárul a
többletkapacitási kérelemhez az alább felsorolt szakmában és annak fenntarthatóságát
igazolja:
Új szakma: +10 szakorvosi óra/hét Mammográfiás szűrés és diagnosztika
A többletkapacitás többletkiadással nem járhat.
1.) Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a többletkapacitás

személyi és tárgyi feltételeinek fenntartását és a többletkapacitás realizálódását követően
a jogszabályban előírt minimumfeltételeknek való megfelelést biztosítja. A Képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával.
2.) Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Mammográfiás szűrés és diagnosztika járóbeteg szakellátás tekintetében a „KoppányVölgye KEK" Nonprofit Kft.-hez kíván tartozni. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával.
3.) Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a „KoppányVölgye KEK" Nonprofit Kft. tagönkormányzataként hozzájárul, hogy a Kft a kérelmet az
illetékes hatósághoz benyújtsa.
Felelős: Simor Ákos polgármester
Határidő:

azonnal

8./Egyéb ügyek
Előadó: Simor Ákos polgármester
-A Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezet megvitatása.
Előadó: Simor Akos polgármester
-Veszélyes fák kivágása ügyében érkezett ajánlatok megvitatása.

Előadó: Simor Ákos polgármester

-Nágocs, Rákóczi Ferenc utca telekrendezése ügye.
Előadó: Simor Ákos polgármester
-Gyepmesteri feladatok ellátásra érkezett ajánlat ismertetése.
Előadó: Simor Ákos polgármester
-Tájékoztatás a helyi önkormnyzati képviselők képzéséről.
Előadó: Lencsés Attila jegyző
-A Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezet megvitatása.
Előadó: Simor Akos polgármester
A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők
hozzászólását.
A képviselők az előterjesztés megvitatását követően 5"igen" szavazattal , tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza?

13/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatfigyelési feladatok, valamint projekt-előkészítési- , és menedzsment
feladatok ellátására megállapodást kíván kötni a Somogy Megyei Önkormányzattal.
1./Megbízza a Polgármestert, hogy a testületi döntésről a Somogy Megyei
Elnökét értesítse ki, és gondoskodjék a megállapodás aláírásáról.

Közg yűlés

Fe lelős : Simor Ákos polgármester
Határidő :

2020. január 31.

-Veszélyes fák kivágása ügyében érkezett ajánlatok megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
Simor Ákos polgármester:Tájékoztatja a képviselőket , hogy a Nágocs, Hősök tere 8. szám e l őtti
önkorményzat tualjdonában lévő ingatlan előtt lévő fenyők áfgai veszélyeztetik a szomszédos
ingatlant.. Árajánlatot kértünk és 250.000 Ft ellenében Király Zoltán vállalkozó vállalta a veszélyes
fák kivágását. Kérem a képviselők véleményét.
A képviselők az előterjesztést megvitatva 5 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:
Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nágocs , Hősök tere 8.
számú ingatlan e lőtti 5 db veszélyes veszélyes fa kivágását határozza el.A munka
elvégzésével Király Zoltán egyéni vállalkozót (8654 Ságvár, Ádándi u. 3.) bízza meg az
árajánlatában foglalt 250.000 Ft összeg ellenében.

14/2020.(1.16.) számú

Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő:

azonnal

-Nágocs, Rákóczi Ferenc utca telekrendezése ügye.
Előadó : Simor Ákos polgármester

Simor Ákos polgármester: Nágocson a Rákóczi Ferenc utca vége térkép szerint a

Mezőgazdasági Zrt. területéhez tartozik, majd a folytatása ismét közterület. Feltétlen utána kell
járni, és a terület jogi helyeztét rendezni szükséges, mert a belerületi utak állapotának j avítására
benyújtandó pályázat ügyében ennek jelentősége van.

A képviselők egyetértenek a polgármester által elmondottakkal.

-Gyepmesteri feladatok ellátásra érkezett ajánlat ismertetése.
Előadó: Simor Ákos polgármester
Az írásos előterjesztés helyben kerül kiosztásra .

Simor Ákos polgármester. Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatosan árajánlattal kereste meg az önkormányzatot. Az
alapdíj 9000 Ft/hó, aminek az összegét magasnak ítélem meg. Amennyiben az Andocsi Közös
Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok is csatlakoznának ,
kevesebb terhet jelentene az önkormányzatnak. Javaslom, hogy abban az esetben döntsünk az
árajánlat ügyében, amikor információnk lesz a többi település csatlakozását illetően.

A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával és az álta la elmondottakat tudomásul
veszik.

-Tájékoztatás a helyi önkormnyzati képviselők
Előadó: Lencsés Attila jegyző

képzéséről.

Lencsés Attila jegyző: Ezúton tájékoztatom a képviselőket, hogy a helyi önkormnyzatok
képviselőinek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 .évi CLXXXIX. Törvény 32.§ (2)
bekezdésének j.) pontjában meghatározott képzését a fővárosi és a megyei kormányhivatalok a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével elektronikus úton biztosítják, díjmentesen.
Szeretném felhívni a figyelemet, hogy a képzések teljesítésére 2019.december 2- 2020. február
29.ig nyílik lehetőség.
A képviselők a jegyző tájékoztatását tudomásul veszik.

Más napirendi pont nem Jévén a polgármester megköszönte a megjelenést, és az ülést 16 óra 50
perckor bezárta.
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