
   J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember  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 képviselő 
      Nagy Judit képviselő 
 
      
      Lencsés Attila jegyző 
      Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző 
 
Simor Ákos polgármester köszönti a  megjelent képviselőket, Lencsés Attila jegzyőt és Bukor Éva 
gazdálkodási ügyintézőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő képviselő 
megjelent,  Kiss Szilveszter 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./Az önkormányzat I félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megvitatása és elfogadása. 
Előadó:Simor Ákos polgármester 
 
3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.16.)számú rendelet módosítása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
                                                                                                                  
4./ Nágocs, Park utcában lévő volt nevelőotthon tulajdonjogának térítésmentes átvétele. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
5./Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozási 
szándék megvitatása és az ösztöndíjpályázat kiírása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
6./Szolgálati lakások bérbeadása ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
7./Települési rendkívüli támogatás igénylése. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
8./ Idősek köszöntése ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
9./Pályázatokról tájékoztatás. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
10./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: 
 
 73/2020.(IX.16.) 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. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos  polgármester részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a képviselők 
hozzászólását. 
 
A képviselők a Polgármester által elmondottakkal egyetértenek , érdemi hozzászólás nem hangzott 
el,  4 “igen “ szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 74/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 1./Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi lejárt határidejű 
 képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi: 
 
  
 49/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 50/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 51/2020.(VII.14.)számú  Képviselő-testületi határozat 
 52/2020.(VII.14) számú Képviselő-testületi határozat 
 53/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 54/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 55/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 56/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat  
 57/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 58/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 59/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
  60/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
  61/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 62/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 63/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 64/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 65/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 66/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 67/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 68/2020.(VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 69/2020.(VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 70/2020.(VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 71/2020.(VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 72/2020.(VIII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 2/A képviselő-testület a polgármester vészhelyzetben polgármesteri hatáskörben 
 hozott  döntéséről szóló kiegészítő beszámolóját elfogadja. 
 
  
 
2./Az önkormányzat I félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megvitatása és elfogadása. 
Előadó:Simor Ákos polgármester 
 
 
 



 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester: Felkérem Bukor Éva gazdálkodási ügyintézőt, hogy ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
 
Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző: Tételesen ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, 
hogy az önkormányzat  első félévi gazdálkodásáról beszámoló tárgyalását a törvény nem írja elő, 
de célszerű ismretetni a testületi tagokkal  a számszaki adatok alakulását. 
Az ügyintéző tételesen ismereti az írásos előterjesztésben foglalt számadatokat. 
 
Simor Ákos polgármester: Kérem a képviselők hozzászólását. 
 
A képviselők részéről érdemi hozzászólás nem hangzott el és 4 “igen ““ szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 75/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
 2020.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét kéepző 
 előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.16.)számú rendelet 
módosítása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
 
Simor Ákos polgármester felkéri Bukor Éva gazdálkodási ügyintézőt, hogy tételesen ismertesse 
az előterjesztés tartalmát. 
 
Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző: Részletesen , soronként  ismerteti a kiküldött előterjesztés 
számadatait. 
 
Simor Ákos polgármester:Van-e valakinek  kérdése, észrevétele?  Amennyiben nincs javaslom a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 
Ellenszavazat?Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a  képviselők egyetértenek a rendelet-tervezetben foglaltakkal, és 4 "igen" 
szavazattal a  2020. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (I.16.) számú rendelet módosításáról 
szóló 7/2020.(IX.16.)  önkormányzati rendeletet alkotják. alkotják, mely az jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Ezt követően a képviselők 4 "igen" szavazattal  a  2020. évi költségvetéséről szóló   
5/2020.(VII.14.), valamint 7/2020. (IX.16.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2020 
(I.16.)önkormányzati rendelet  egységes szerkezetbe foglalásáról döntenek, mely a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Bukor Éva gazdálkodási ügyintéző elhagyja a tanácskozótermet. 
 
                                                                                                                  
4./ Nágocs, Park utcában lévő volt nevelőotthon tulajdonjogának térítésmentes átvétele. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
 



A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester:  Részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy 
amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerül térítésmentesen a volt nevelőotthon az 15 évig 
kötelező lesz fenntartani. A testület feladata, hogy meghatározza, milyen cél megvalósítása 
érdekében kívánja átvenni. Felmerült anna a gondolata, hogy főzőkonyhát lehetne kialakítani, 
amivel munkahelyet is tudnánk teremteni. 
 
Mazzag Gergely alpolgármester: Arra is gondolnunk kell, hogy mi történne abban az esetben, ha 
a 15 év alatt változik az óvodai, iskolai létszám és nem tudjuk fenntartani. 
 
Simor Ákos polgármester: A konyha üzemeltetése esetén csak pályázattal tudnánk fejlesztést 
előmozdítani. 
 
Dr.Pap Imre képviselő: Ha most meghatározunk egy funkciót, akkor vajon a későbbiekben 
lehetőség nyílna-e egy másik feladat kialakítáásra? 
 
Simor Ákos polgármester: Elvi akadálya nincs. Ha visszakérjük, arra legyünk figyelemmel, hogy 
pályázati forrást találjunk rá. 
 
Dr.Pap Imre képviselő: Véleményem szerint a szolgálati lakás fenntartásának viszonylag kevés a 
kockázata a 15 éves fenntartási időszakra.  Ugyan ebből munkahelyet nem tudunk létrehozni. 
 
Simor Ákos polgármester: A szolgálati lakás mellett esetleg a könyvtárat átköltöztethetnék ebbe 
az épületbe, mert jelenleg az iskolában üzemel. 
 
Nagy Judit képviselő: Az iskolában  legalább a gyermekek látogatják a könyvtárat. 
 
Dr.Pap Imre képviselő: Véleményem szerint a könyvtárat egyenlőre ne bolygassuk. 
 
Mazzag Gyergely alpolgármester: A “kultúrális örökség “ kötelező feladatra, kiállító tér 
kialakításra is hasznosíthatnánk. 
 
Simor Ákos polgármester:  “Biztos kezdet” Gyermekház kialakítását is támogatnám. Ez azt 
jelentené, hogy a hátrányos helyzetű óvodás korú gyermekek részére biztosítva lenne a megfelelő 
fejlesztés, megfelelő szakember bevonásával. 
 
A képviselős az elhangzottak megtárgyalása után arra az álláspontra jutnak, hogy az épületet 
szolgálati lakások kialakírására  kívánják hasznosítani. 
 

Simor Ákos polgármester: Aki egyetért a javaslattal, hogy a volt nevelőotthon épülete a 
térítésmentes önmormányzati tulajdonba adást követően szolgálati lakások kialatására kerüljön 
hasznosításra, kérem kézfeltartással szavazzon! 
Ellenszavazat?Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a  képviselők egyhangúlag egyetértenek a szolgálati lakás kialakításával. A 
képviselő-testület 4 "igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 76/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő 172/6/A és 172/6/B állami 



épületek  –ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
  
1. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.) pontjában meghatározott lakás és 
helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és  
szolgálati lakások kialakítása célra kívánja felhasználni. 
 
 
2. Nágocs  Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. 
 
3. Az igényelt ingóság nem áll örökségvédelmi védettség alatt. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
 
       Felelős: Simor Ákos polgármester 
      Határidő: értelem szerint 
 
5./Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozási 
szándék megvitatása és az ösztöndíjpályázat kiírása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester:  Részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy az 
elmúlt évben egy pályázó pályázatát támogatta a képviselő-testület, majd kéri a képviselők 
hozzászólását. 
 
A képviselők részéről érdemi hozzászólás nem hangzott el, egyetértenek a csatlakozás 
szándékkal és 4 “igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
  
 77/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  csatlakozási szándékát fejezi ki a  hátrányos  szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
 illetőleg felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
 Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.évi fordulójához. 
 A Képviselő-testület az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve pályázatot ír 
 ki a nágocsi állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók számára  a 
 2020/2021. tanév első  és a 2021/2022. tanév első félévére  vonatkozóan, illetőleg  
 a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi elnyerésére. 
 A pályázat feltételeit az előterjesztés  mellékletét képező „A” típusú pályázati kiírás és 
 „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza. 
 A pályázat benyújtásának  határideje 2020. november 5. 
 A testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázat kihirdetéséről. 
 
 Felelős: Simor Ákos polgármester 
 Határidő: 2020. október 1. 
 
 



6./Szolgálati lakások bérbeadása ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester:  Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy  két tanár érdelődő 
jelezte szolgálati lakás igényét, végül egyik sem költözött be. A Nágocs , Hősök tere 10. szám alatti 
szolgálati lakást kifestettük,  bojlert cseréltünk. A József Attila utcai szolgálati lakás felújítására a 
Magyar Falu Program keretén belül pályáztunk. 
 
A  képviselők egyhangúlag tudomásul veszik a Polgármester Úr tájékoztatását és 4”igen” 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 78/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a szolgálati lakásokról szóló 
 tájékoztatást tudomásul veszii. 
 
  
 
7./Települési rendkívüli támogatás igénylése. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester:A gépjárműadót jövőre is el fogják vonni, az önkormányzatnak 
működőképessége megőrzése érdekében javaslom a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására  a második körben is pályázni.  Kérem a képviselők hozzászólását. 
 
A  képviselők egyhangúlag egyetértenek  a Polgármester Úr javaslatával és 4”igen” szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
  
 
 79/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
 mellékletének  I. 9. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli 
 önkormányzati támogatására 851.190.-Ft összegben. 
 
 Megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatási kérelem benyújtásáról . 

 
 Felelős: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 
 Határidő: értelem szerint. 
  
 
8./ Idősek köszöntése ügyének megvitatása. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
 
Simor Ákos polgármester: A vészhelyzetre tekintettel a rendezvény megtartása helyett javaslom 
az 55 év feletti nők és a 60 év feletti férfiak  (kb. 185 fő) részére egyszeri 10.000 Ft összeg 
kifizetését. 
 
Dr. Pap Imre képviselő:  Javaslom, hogy  egy szál virágot, , egy üdvözlőlapot is tegyünk a 
pénzösszeg mellé. Ha lesz kerek évfordulós nyugdíjas, róla külön is emlékezzünk meg. 



 
Az előterjesztés megvitatást követően a képvoselők 4 “igen” szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
 80/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Idősek Napja” alkalmából 
 a nágocsi lakóhelyű 55 év feletti nők és  60 év feletti férfiak   részére  egyszeri 10.000 
 Ft/fő  összeg megállapítását határozza el. 
  
 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjék a megállapított összegek 
 kifizetéséről. 
 
 Felelős: Simor Ákos polgármester 
 Határidő: értelem szerint 
 
9./Pályázatokról tájékoztatás. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
  
Simor Ákos polgármester: Az írásbeli előterjesztést szeretném kiegészíteni azzal, hogy a 
gyümölcsfeldolgozó kialakítására benyújtott pályázatot elnyertük, elbírálás alatt van a BM járda 
pályázat az óvoda és az iskola közötti szakasz hosszában. A zártkerti pályázat elszámolás alatt áll. 
A KEHOP ívóvízpályázattal kapcsolatban a támogatási szerződés aláírásra került. A közösségi tér  
kialakításához építési engedélyt is kellett csatolni. Az új EU-s ciklus  TOP-os pályázatait várhatóan 
2021.-től írják majd ki. 
 
Kérem  a  képviselők hozzászólását. 
 
A képviselők egyhanúlag egyetértenek a Polgármester láltal elmondottakkal, érdemileg nem 
kívánnak észrevételt tenni  és 4 "igen" szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 81/2020.(IX16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  a pályázatokról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 
 
10./Egyéb ügyek. 
Előadó: Simor Ákos polgármester 
 
 
-Nágocsi "Hétszínvirág" Óvoda 2019/2020.évi működéséről szóló beszámoló megvitatása. 
 
 A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 
 
Simor Ákos polgármester: A napirendi pont kapcsán szeretném tájékoztatni a képivselőket,hogy 
az önkormányzatnak az  alacsony gyermeklétszám miatt továbbra is hozzá kell járulnia az óvoda 
fenntartásához, illetve az óvoda 9 órás nyitvatartása miatt az óvónő túlórára jogosult. 
 
Dr.Pap Imre képviselő: Tudomásom szerint most változott a szabályozás, a reggeli nyitásokon és  
és  a délutáni zárásokon elég  a dajka jelenléte, főiskolai szakképzett óvónő csak a 
foglalkozásokhoz szükséges. 
 
Simor Ákos polgármester: Az "Árvácska" Otthonból továbbra sem  várható óvodáskorú gyermek. 
Félő, hogy az óvodát a jövőben önálló intézményként nem tudjuk fenntartani, vagy tagintézménnyé 
alakítjuk át, esetleg egyházi fenntartásba adhatjuk. 
 
A Polgármester Úr ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát és kéri a 



képviselők hozzászólását. 
 
A képviselők a polgármester ismertetését követően  érdemileg nem kívánnak észrevételt tenni 
egyhangúlag  4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 82/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormnyzatának Képviselő-testülete a Nágocsi Hétszínvirág 
 Óvoda 2019/2020.évi  működéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét 
 képező előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja. 
 
 
 1/Megbízza a Polgámestert, hogy a testületi döntésről az intézményvezetőt értesítse ki. 
  
 Felelős: Simor Ákos polgármester 
 Határidő: azonnal. 
 
-Volt varroda épület bontási ügyének megvitatása.  
 
Simor Ákos polgármester:  A  2020. július 14.-i ülésén született  döntés arról, hogy a volt varroda 
épülete kikerült a helyi védelem alól. Kérem a képviselők véleményét, hogy a bontást saját 
hatáskörben intézzük, vagy  kérjük a lakosság vélemény nyilvánítását? 
 
 
A képviselők egyhangúlag úgy foglalnak állást, hogy a volt varroda épületének bontásával 
kacsolatosan előzetesen a lakosság véleményét kikérik és 4"igen" szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
  
 83/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
 hogy a Nágocs, Hősök tere 1. szám alatt található volt varroda épületének bontása 
 ügyében mérje fel és szerezze be a  lakosság véleményét. 
 

 
 
 Felelős: Simor Ákos polgármester 
 Határidő:értelem szerint 
 
 
-A Települési feldolgozó kialakítása Nágocson című projekt támogatására elnyert pályázat 
ügyében döntés. 
Előadó: Simor Ákos  polgármester 
 
Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 
 
Simor Ákos polgármester:  A Települési feldolgozó kialakítása Nágocson című projekt 
támogatására elnyert pályázat megvalósításához önerőt kell biztosítani, melyhez szükséges 
képviselő-testületi határozat. Ennek birtokában lehetőség nyílik előleg igénylésére is. Kérem a 
képviselőket, hogy a kiküldött határozati javaslattal kapcsolatban mondják el véleményüket. 
 
A képviselők a napirendi ponttal kapcsolatban nem kívánnak észrevételt tenni és  4 „igen” 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
 84/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 Nágocs Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú, „Koppányvölgyi 
 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület – „Települési feldolgozó kialakítása Nágocson” 



 elnevezésű pályázati felhívás alapján 2020.03.31-én benyújtott támogatási kérelmével 
 kapcsolatban a 3095592085 azonosító számú támogatói okirat alapján az alábbi 
 döntést hozza: 
 - A projekt címe: Települési feldolgozó kialakítása Nágocson 
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8674 Nágocs, Hősök tere 8. 
 hrsz.: 7/1. 
 - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8674 Nágocs, Hrsz.: 7/1. 
 - A felhívás száma: VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú, „Koppányvölgyi 
 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - Települési feldolgozó kialakítása 
 Nágocson” 
 - A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 
 megegyezően: 8 455 306 Ft; 
 -  A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatói 
 döntéssel  megegyezően: 8 455 306 Ft; 
 - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege a 
 támogatói  döntéssel megegyezően: 1 275 224 Ft, amelynek forrása saját forrás; 
 - A támogatás összege a támogatói döntés alapján 7 609 773 Ft-ra módosult; 
 - Nágocs Község Önkormányzata vállalja, hogy az önkormányzati önerő 
 összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el,  a polgármester megköszönte a megjelenést, és az ülést 
bezárta. 
 
     
    k.m.f. 
 
 
 Simor Ákos    Lencsés Attila 
 polgármester           jegyző 
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