JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2020. március 12.-én megtartott
nyilvános testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március hó 12. napján
megtartott nyilvános testületi ülésén.
Az ülés helye: Az önkormányzat hivatali helyiségének tárgyalóterme.
Jelen vannak: Simor Ákos polgármester
Mazzag Gergely alpolgármester
Nagy Judit képviselő
Kiss Szilveszter képviselő
Lencsés Attila jegyző
Horváth Pál érdeklődő helyi lakos
Simor Ákos polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület 5 tagja közül 4 fő képviselő megjelent, Dr. Pap Imre képviselő távolmaradását előzetesen
jelezte, 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

2./A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszerérő l , valamint a szemé lyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2018. (Xl.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
3./Nágocs Község Önkormányzat 2019-2024 évi Gazdasági Programjának megvitatása és
elfogadása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
4./A VP6-1 9.2.1.-53-1-17 kódszámú, „Települési közösségi termelő , illetve feldolgozó kapacitások
létrehozása, fejlesztése" elnevezésű pályázat ügyének megvitatása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
5./A TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028 kódszámú , az óvoda és bölcsőde kialakításra elnyert
pályázati összegről történő lemondás ügyének megvitatása.
El őadó: Simor Ákos polgármester
6./A 2020. évi közbeszerzési terv megvitatása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
7./A ZP-1-2019 számú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdaság i hasznos ítását segítő ,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések mevalósítására érkezett ajánlatok megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
8./A önkormányzat tulajdonában lévő ORV_V _ 125 kódszámú víziközmű rendszer 2021-2035. évi
gördülő fejlesztési tervének előkészítése.
Előadó Simor Ákos polgármester
9./A Nágocsi Hétszínvirág óvoda 2020.évi nyári zárva tartásának meghatározása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
1O./Falunap időpontjának kitűzése , program tervezetek megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

11./Pályázati lehetőségek ügyének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
12.Nakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.
Előadó: Simor Ákos polgármester
13./ Nagy Sándor bérleti szerződés módosítási kérelmének megvitatása.
Előadó : Simor Ákos polgármester
14./Egyéb ügyek.
Előadó : Simor Ákos polgármester

A képviselők egyetértenek a polgármester által javasolt napirendi pont megtárgyalásával és 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavzat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
31/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
polgármester által javasolt napirendi pontok megtárgyalásával egyetért.
1./Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
Simor Akos polgármester /Előterjesztés: írásban csatolva/

Előadó:

Simor Ákos polgármester: A polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a képvi selők
hozzászólását , észrevételeit.

A képviselők részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan érdemi hozzászólás nem hangzott el, és
4 "igen " szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
32/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi:

105/2019. (XI 1.12.) számú Képviselő-testületi határozat
106/2019. (Xll.12.) számú Képviselő-testület határozat
107/2019. (Xll.12.) számú Képviselő-testület határozat
108/2019. (XI 1.12.) számú Képviselő-testületi határozat
109/2019. (XI 1. 12.) számú Képviselő-testületi határozat
111 /2019.(Xll.12.) számú Képviselő-testületi határozat
112/2019.(XI 1.12.) számú Képviselő-testületi határozat
113/2019.(Xll.12.) számú képviselő-testületi határozat
114/2019.(XI 1.12.) számú Képviselő-testületi határozat
115/2019. (XI 1.12. )számú Képviselő-testület határozat
116/2019. (Xll.12.) számú Képviselő-testület határozat
1/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
5/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
6/2020. (l .16.) számú Képviselő-testületi határozat
9/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
10/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
11 /2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
12/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
13/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
14/2020. (1.16.) számú Képviselő-testületi határozat
15/2020.(1.16.) számú Képviselő-testületi határozat

19/2020.(1.16.) számú
20/2020.(1.16.) számú
21/2020.(1.16.) számú
22/2020.(1.16.) számú
23/2020.(1.16.) számú
24/2020.(1.16.) számú

Képviselő-testületi

Képviselő-testületi
Képviselő-testületi
Képvise lő-testületi

Képviselő-testületi
Képviselő-testületi

határozat
határozat
határozat
határozat
határozat
határozat

2./A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2018. (Xl.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
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 részéről

érdemi hozzászólás nem hangzott el.

Simor Ákos polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat?Ta rtózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselők egyetértenek a rendelet-tervezetben foglaltakkal , és 4 "igen"
szavazattal a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2018.(Xl.22.)
önkormányzat rendeletet módosításáról szóló 2/2020.(111.12.) önkormányzati rendeletet alkotják.
alkotják, mely az jegyzőkönyv mellékletét képezi.
a képviselők 5 "igen" szavazattal a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
2/2020. (111.12.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2018.(Xl.22.)önkormányzati
szóló
rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról döntenek, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ezt

követően

rendszeréről ,

3./Nágocs Község Önkormányzat 2019-2024 évi Gazdasági Programjának megvitatása és
elfogadása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Elmondja, hgy a jelen tervben foglaltak a jövőbeni pályázatok
megjelenésének és az azokon történő indulás függvénye. A terv a ciklus során bármikor
módosítható. Kéri a képviselők hozzászólását.

A képviselők egyetéretnek a Gazdasági programban foglaltakkal , a naprenddel kapcsolatban nem
kívánnak észrevételt tenni és 4 "igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozzák:
33/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nágocs Község
Önkormányzatának 2019-2024 évre vonatkozó Gazdasági Programját
a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben fog laltak alapján elfogadja.

4./A VPS-19.2.1.-53-1-17 kódszámú, „Települési közösségi termelő , illetve feldolgozó
kapacitások létrehozása, fejlesztése" elnevezésű pályázat ügyének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők
véleményét, hozzászólását.
Mazzag Gergely alpolgármester: Ha jól értem, akkor ez más , mint a közmunka program.

, . . . . ._

Simor Ákos polgármester: Igen, ez attól teljesen független . A pályázat keretén belül a Hősök
Tere 8. szám alatt található, jelenleg használaton kívüli önkormányzati épület felújítása valósulna
meg , melyben települési feldolgozó kerülne kialakításra . A pályázat keretén belül eszközbeszerzés
és infrastrukturális beruházás is megvalósul.
Mindenképpen javaslom a pályázat benyújtását. Kértem be árajánlatokat március 31 .-i határidővel ,
kérem a képviselőket , támogassák ezt a lehetőséget.

Egyéb hozzásólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

34/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt
be a VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú, „Települési közösségi termelő , illetve feldolgozó
kapacitások létrehozása, fejlesztése" elnevezésű , a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület, mint LEADER HACS helyi pályázati felhívására az alábbiak
szerint:

- A projekt címe, a helyi támogatási kérelemben megjelölttel összhangban:
Települési feldolgozó kialakítása Nágocson
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8674 Nágocs . Hősök Tere 8.
8674 Nágocs, Hősök Tere 8.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7/1
- A helyi felhívás száma: VPG-19.2.1 .-53-1-17
- A projekt összes költsége a helyi támogatási kérelemmel (költségvetési táblával)
megegyezően : bruttó 8 885 OOO,- Ft,
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a helyi támogatási
kérelemmel megegyezően : bruttó 8 885 OOO,- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és
forrása: bruttó 888 500,- Ft, amelyet Nágocs Község Önkormányzata saját
forrásainak terhére biztosít.
Ez mellett Nágocs Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
- A helyi támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a helyi
támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően : bruttó 7 996 500,- Ft,
Nágocs Község
benyújtására.

Önkormányzata felhatalmazza

Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő :

értelem szerint

a

polgármestert

a

pályázat

5./A TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028 kódszámú, az Óvoda és bölcsőde kialakításra elnyert
pályázati öszegről történő lemondás ügyének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
Simor Ákos polgármester: Alapvetően e két lehetőségünk van, vagy elállunk a szerződéstől és
visszafizetjük a támogatási összeget, vagy kihagyjuk a volt varroda épületének felújítását, helyette
az óvoda épületét bővítjük. Az első lehetőség alapján a képviselő-testület a 95/2019. (Xl.13.)
számú Képviselő-testületi határozatával úgy döntött, hogy a TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028
kódszámú, az Óvoda és bölcsőde kialakítása pályázat ügyében módosítási kérelmet nyújt be a
Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárságához,
mivel a támogatásban megítélt összegből önerő nélkül a tervezett célt megvalósítani nem lehet,
kérelmezte a bölcsőde kialakításának elhagyását, helyette az óvoda bővítés támogatását. A
válaszban a műszaki tartalom részletes átdolgozását kérték az indikátorok megtartása mellett.
Időközben a Kincstárral történt egyeztetés során szintén arra az eredményre jutottunk, hogy a
Támogatási Szerződésben szereplő műszaki tartalom nem valósítható meg, ami az ép ítőipariban
2017 óta bekövetkezett j elentős drágulással magyarázható. A műszaki tartalom átdolgozására és
engedélyeztetésére rendkívül rövid , március vég i határidőt szabtak, ezt követően lehetne
kérelmezni a szerződésmódosítást, azonban az indikátorok még így sem tarthatók.
Mivel az önkormányzat a kialakításra saját forrást nem tud biztosítani, sajnálattal javaslom a
Kincstár által kiutalt 66.375.000-Ft összegű támogatás kamatokkal növelt visszafizetését.
Kiss Szilveszter képviselő: Amikor a pályázat 2016-ban beadásra került, az óvodai
gyermeklétszám stabilan 30 fő körül volt, akkor még vállalható volt ennek az indikátornak a 10
fővel történő növelése és a 7 új bölcsődei férőhely kialak ítása. Úgy látszott, hogy új óvodai
csoportot is tudunk indítani. Az anyaotthonban történt sajnálatos tűzeset óta viszont az óvodai
gyermeklétszám drasztikusan megcsappant.

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a polgármesteri javaslattal és 4 "igen" szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozzák:

35/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
A TOP 1.4.1-15-5-S01-2016-00028 kódszámú , az Óvoda és bö l csőde kialakításra
elnyert pályázat ügyében, mivel a Támogatási Szerződés szerinti műszaki tartalom
az építőipari árdrágulások miatt nem valósítható meg , valamint az átdolgozott
műszaki tartalommal az indikátorok nem tarthatók, önkormányzati forrás nem áll
rendelkezésre, ezért Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Támogatási Szerződéstől eláll, az elnyert támogatási összegről lemond.
Az átutalt támogatást a Magyar Államki ncstár el őírása i szerint visszautalja.
Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő:

azonnal

6./A 2020. évi közbeszerzési terv megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja az előző napirendi pont
ismeretében 2020-as évre nem terveztek olyan beruházást, amely közbeszezési eljárás
lefolytatását eredményezné. Kéri a képviselők hozzászólását.

A

képviselő-testület

tagjai a napirendi ponttal kapcsolatban nem kívánnak észrevételt, javaslatot

tenni és 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
36/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évre
vonatkozóan a 2020. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el:

Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő : azonnal

7./A ZP-1-2019 számú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések mevalósítására érkezett ajánlatok
megvitatása.
Előadó:Simor Ákos polgármester

Az írásos

előterjesztés

helyben kerül kiosztásra.

Simor Ákos polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők
hozzászólását. Az út kimérése megtörtént, a most kiválasztásra kerülő vállalkozóval a
szerződéskötést követően elkezdődhet a kivitelezés is, várhatóan már a jövő héten.

A képviselők egyhangúlag egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal és 4 igen"
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
11

37/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZP-1-2019 számú, a zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő , infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatása tárgyában a Nágocs 1044. hrsz.-ú zártkerti út
murvázására, csapadékvíz elvezetés megvalósítására, valamint vadkerítés kiépítésére
érkezett árajánlatokat megismerte, és dönt, hogy a GB Project Kft bruttó 9.998.478 Ft
összegű ajánlatát támogatja.

Megbízza a Polgármestert, hogy a testületi döntésről a Kft képviselőjét értesítse ki és
gondoskodjék a kivitelezési szerződés megkötésérő l.
Fe lelős : Simor Ákos polgámester
Határidő:

azonnal.

8./A önkormányzat tulajdonában lévő DRV_ V_ 125 kódszámú
évi gördülő fejlesztési tervének előkészítése .
Előadó Simor Ákos polgármester

A

képviselők

az írásos

előterjesztést

víziközmű

rendszer 2021-2035.

megkapták.

Simor Ákos polgámester: Az idei évre nem terveztünk beruházást.
Kérem a képviselők hozzászólását.

A képviselők az előterjesztést megvitatva 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:

38/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-2035 évi gördülő
fejlesztési terv el őkészítési ügyét megtárgyalta, és dönt , hogy a gördülő fejlesztési

terv 2020-as operatív évében nem kíván beruházást végrehajtani.
1./Felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntésről a ORV Zrt képviselőjét értesítse ki, és
gondoskodjék a beruházási adatlap ORV Zrt Hivatali Kapuján keresztül történő
eljuttatásáról.
Felelős : Simor Ákos polgármester
Lencsés Attila jegyző

9./A Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2020.évi nyári zárva tartásának meghatározása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.

Simor Ákos polgármester: Amíg egy fő óvónővel üzemel az óvoda , kénytelenek vagyunk
elfogadni ezt a hosszabb zárvatartást. A szabadságokat is kell adni.
Kiss Szilveszter képviselő: Ez így van évek óta, egyenlőre ezzel a helyzettel nem tudunk mit
kezdeni. Kérdés ., hogy mit lehetne ebben a helyzetben tenni?
Simor Ákos polgármester: Folyamatosan hirdetjük az álláshelyet. Ha lecsökkentjük a nyitva
tartást, akkor sérülne a normatívánk.

A képviselők az előterjesztést megvitatva 4 "igen" szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:

39/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testü l ete a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda
2020 .évi nyári zárva tartását 2020. július 27-augusztus 31 .-ig terjedő időszakban
határozza meg :

1O./Falunap időpontjának kitűzése, program tervezetek megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
Simor Ákos polgármester: Az idei Falunapi rendezvény a TOP-5.3.1.-16-S01-201 7-00003
számú „Múltunk összeköt" című projekt keretében kerülne megrendezésre. A rendezvén y
tervezett időpontja : 2020. augusztus 8. A "Kavalkád" nem tud erre a napra jönni, július 25.-re
szeretnék tenni a fellépést, mivel Miklósiban is ugyanezen a napon lenne a Falunap.
Nagy Judit képivselő: A hangosító augusztus 8.-án és 15.-én érne rá. Nem lenne sikeres, ilyen
közeli időpontban a két különböző rendezvén y. A tavalyi Falunap büfése is érdekl ődött , hogy idén
is igényt tartunk-e rá. Idén is csak az áramot kellene biztosítani neki.
Mazzag Gergely alpolgármester: Nem is biztos , hogy
színvonalon tud szolgáltatni.

könnyű

büfést találni, aki ugyanolyan

Kiss Szilveszter képviselő:Tavaly nagy volt az érdekl ődés az egészségügyi szűrésekre is. Az
idei dátum ismeretében le tudju k fog lalni.
Nagy Judit

képivselő :

Kiss Szilveszter

Tavaly az ugrálóvár és a ringlis is népszerű volt.

képviselő:

A Reménység Alapítvány is , amiben tud részt vesz.

A képviselő k ezt köveően 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi

határozatot hozzák:
40/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunapi rendezvény időpontját
2020. augusztus 8.-i időpontban határozza meg. A rendezvény megszervezésével
kapcsolatos kiadások fedezésére a 2020. évi költségvetése terhére max. bruttó
635.000 Ft összeget biztosít.
1./Megbízza a Polgármestert a program-tervezet összeá llításával
és a falunapi előkészületek lebonyolításával.
Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő : 2020. augusztus 8.

11./Pályázati lehetőségek ügyének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester

-

Simor Ákos polgármester: Tájékoztatom a képviselőket , hogy a Magyar Falu Program keretén
belül útfelújításokra benyújtott igényekből előreláthatóan túligénylés lesz, a települési karbantartási
feladatokra eszközbeszerzésre pedig kicsi a kiírt keretösszeg .
Temetőfelújítás idén nem kerül kiírásra. Járdára csak az anyagköltséget támogatják idén is.
Közösségi tér kialakítására nyílna lehetőség ebben az évben 1O Millió forint keretösszegre , illetve
BM kiírásra várunk még, amiből az óvodára lehetne idén is költeni.
Az idei évben a közfoglalkoztatási létszám is lecsökkent, 6 főt tudunk alkalmazni mezőgazdasági
és 2 főt hagyományos program keretén belül.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag
elfogadják a polgámester tájékoztatását.

12.Nakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.
Előadó : Simor Ákos polgármester
A

képviselők

az írásos

előterjesztést

megkapták.

Simor Ákos polgármester: Ismertei az előterjesztés tartalmát és kéri a képvi selők hozzászólását.
Kiss Szilveszter polgármester: Javaslom , hogy a korábbi évek gyakorlatának
támogassuk az Egyesületet 10. OOO Ft összeggel.

megfelel ően

Egyéb hozzászólás nem angzott el, a képviselők 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazt
nélkül az alábbi határozatot hozzák:
41/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Somogy
Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Pécsi utca 2.) munkájának segítése céljából
10.000 Ft összegű támogatást állapít meg Nágocs Község Képviselő- testületének az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 7/2018.(V.30.)
rendeletben foglalt előírásnak megfelelően .
Kifizetés módja: átutalás.
1./Megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésről az Alapítvány képvise l őjét
értesítse ki, és gondoskodjék a támogatási szerződés megkötéséről , és a
megállapított összeg átutalásáról.

Felelős : Simor Ákos polgármester
Határidő : 15 nap

13./ Nagy Sándor bérleti szerződés módosítási kérelmének megvitatása.
Előadó: Simor Ákos polgármester
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.
Simor Ákos polgármester: Ismertei az előterjesztés tartalmát, elmondja , hogy a kőzműórák
leolvasása megtörtént, a bérlő ki is fizette a rá eső közmű díjakat.
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
A képviselők egyhangúlag egyetértenek a határozati javaslattal, a napirendi ponttal kapcsolatban
nem kívánnak észrevételt tenni és 4 "igen" szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák:
42/2020.(111.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Sándor Nágocs, József Attila
utca 10. szám alatti lakos, a Nágocs, Hősök tere 10. szám alatti önkormányzati
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmét támogatja és dönt,
hogy a bérleti szerződést 2020. március hó 15. napjáig meghosszabbítja.
1./Megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésről az érintetteket értesítse ki
és gondoskodjék a bérleti szerződés meghosszabbításáról.
Felelős : Simor Ákos polgármestere
Határidő : 15 nap

14./Egyéb ügyek.
Előadó: Simor Ákos polgármester

-Koronavírus

ügyéről

tájékoztatás.

Simor Ákos polgármester:A Somogy Megyei Kormányhivatal által kilköldött tájékoztatót
továbbítottam az intézméynek felé. Az intézményvezetők figyelmét felhívtam a tájékoztatóban
foglaltak betartáásra és betartatására.

-Nágocsi Hétszínvirág Óvodánál végzett ellenőrzésről tájékoztatás.
Simor Ákos polgármester: A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki
Katasztrófavédelm i Kirendeltsége ez év februárjában tűzvédelmi ellenőrzést folytatott le, melynek
eredményeként az önkormányzatot figyelmeztetésben részesítették és kötelezték a hatályos
jogszabályoknak megfelelő Tűzvédelmi Szabályzatának, a kiépített villámvédelmi berendezések
tűzvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának, valamint az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről
szóló dokumentumok bemutatására.
Kiss Szilveszter képviselő:Magánházak esetében sem fizet már a biztosító, ha érintésvédelem
nincs, mert 90 % fölötti a tűzeseteknél az elektromos tüzek száma.
A képviselők a polgámester tájékoztatását tudomás! veszik.

- Somogy Megyei Kormányhivatal felhívásáról tájékoztatás.
Előadó: Lencsés Attila jegyző
Lencsés Attila jegyző : Tájékoztatja a ké pvise lő-testület tagjait, hogy a Somogy Megyei

Kormányhivatal törvényességi felügyeleti szakügyintézője felhívta a figyelmünket, hogy
Kisbárapáti Község Képviselő-testü letének a Szervezeti és Működés i Szabályzatról szóló 7/2017.
(Vlll.01 .) önkormányzati rendelete -nem tartalmazza azt, hogy a jegyzőkönyvet a jegyzőn és a
polgármesteren kívül jegyzőkönyv hitelesítőknek is alá kellene írni.
Természetesen nincs akadálya annak , hogy jegyzőkönyv hitelesítők választásának, de akkor azt a
helyi SZMSZ-ben is szerepeltetni kell.
Amennyiben a képviselő-testü let a jövőben úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hiteles ítőket választ, akkor
át kell tekinteni az SZMSZ tartalmát és annak megfelelően módosítani szükséges.
A

képviselők

a tájékoztatást tudomásul veszik.

Más napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a megjelenést, és az ülést 17 óra 35
perckor bezárta.

k.m.f.

-

Lencsés Attila
jegyző

