
Szám: 334-2/2013.

N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján 9 órakor 
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



Németbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján 
9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Németbánya – Faluház

Az ülés típusa: Rendes

Jelen voltak:

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Narancsik Imréné 
alpolgármester és Müller Péter képviselő.

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
      -     Kelemen László jegyző
      -     Obermayer Józsefné költs. főea.

- Baksa Gizella jkv. vezető

A lakosság részéről állampolgár nem jelent meg.

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 
Elmondja, hogy az ülésről hangfelvétel készül, a jegyzőkönyv pontossága érdekében.

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

N A P I R E N D :
T á r g y : E l ő a d ó :

1./  Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                 Blaskovits Zoltán
                                                                                                                           polgármester                                                              
                    
2./ A Bakonyjákói iskola épület (Bakonyjákó, Rákóczi utca 26.)                 Blaskovits Zoltán                                                
     bérbeadásának lehetősége                                                                             polgármester

3./ A házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének             Blaskovits Zoltán                                               
     módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól                                         polgármester

4./ Vegyes ügyek                                                                                             Blaskovits Zoltán                                                
                                                                                                                             polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát:

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok nincsenek, 
így végrehajtásukról sem készült beszámoló. 

Két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. LEADER pályázata kapcsán helyszíni szemle volt Németbányán, 
ahol szeretett volna személyesen beszélni Menyhárt Tibor elnök úrral, de csak a munkatársai 
voltak jelen. A találkozót meg fogja szervezni.
A Települési Szennyvízkezelési Programnak megérkezett a Környezetvédelmi 
Felügyelőségtől a szakvéleménye. Több oldalon taglalják a hiánypótlási előírásokat. Az egyik 
leglényegesebb, hogy a programnak illeszkedni kell a települési környezetvédelmi 
programhoz. Valószínű, hogy ilyen programot kell készíttetnünk, már felvette a kapcsolatot 
szakemberekkel. 
Bakonyi Télűző Sváb Farsang program rendezvénye jól sikerült, de a telet nem sikerült 
elűzni. A zenész költségeit, a faluház használatát biztosítottuk. Köszönetét fejezi ki a 
szervezőknek. Ismét bebizonyosodott, hogy érdemes közösségformáló programokat szervezni 
Németbányán.
Artisjus Szerzői Jogvédő Irodától  46.000,-Ft összegű fizetési felszólítás érkezett 
önkormányzatunkhoz. Az iroda tudomást szerzett arról, hogy a németbányai falunapon 
zeneszámokat adtak elő az előadók, ami után fizetni kellett volna jogdíjat. Az ügyintézővel 
felvette a kapcsolatot, és sikerült a fizetési összeget az alapdíjra lealkudni, a büntetést 
elengedték. A tanulság az, hogy klasszikus zenét, például Mozartot kell szolgáltatni, ezután 
nem kell jogdíjat fizetni. Nyilván életszerűbb az a lehetőség, hogy a rendezvények kapcsán 
tervezni kell a jogdíjak felmerülő költségével. Az előadóktól a zeneszámok listáját is meg kell 
még utólag szereznie, ez a feltétele a büntetés elengedésének.

Hozzászólások:

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az iroda visszaosztja a jogdíjat az 
érintetteknek?

Müller Péter képviselő elmondja, hogy a kocsmában  a TV használat után is be kell fizetni a 
jogdíjat.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy valószínűleg igen, a jogosultakhoz, ill. 
örököseikhez eljuttatják a jogdíjat. Úgy gondolja, hogy a népzenészek után sem kell fizetni 
jogdíjat, de ennek még utána kérdez.

Hozzászólás:
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Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mennyit kell akkor most fizetnünk?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy cca.16.000,-Ft + ÁFA-t. A 
rendezvények megszervezésekor  figyelembe kell ezentúl venni a jogdíj-fizetési 
kötelezettséget.
Ezt követően javasolja, hogy a Képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 
megtárgyalására.

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :

1./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                 
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület 
előzetesen nem tudta megtárgyalni a költségvetés tervezetet, melyet idő hiányában a korábbi 
pénzügyi főelőadó nem tudott elkészíteni. A költségvetés tárgyalását február 15. napjáig el 
kell kezdeni tárgyalni. A mai napon kaptunk még csak költségvetési számokat. Ezt követően 
részletesen ismertette a költségvetés fő összegeit. Elmondja, hogy a jövő héten a rendelet-
tervezetet a képviselők a kezükbe fogják kapni, s át fogják beszélni, mielőtt a költségvetés 
tárgyalása második fordulójában a döntést meghozzák. A tavalyi adósság konszolidációból 
adódó pénzmaradványunknak köszönhetően önkormányzatunknak nem lesznek költségvetési 
gondjai, de oda kell figyelni a takarékos gazdálkodásra.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mennyi lesz a közfoglalkoztatottak várható 
száma? A német nemzetiségi tiszteletdíjak is a települési önkormányzat költségvetésében 
lesznek megtervezve? Gázköltségre mennyi összeget tervezünk?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 3 fő közfoglalkoztatottat 
tervezünk alkalmazni, de ez egy átlag szám. A valóságban több személy fog dolgozni, néhány 
hónapig. A gázra 700.000 forint szerepel az előző évi teljesítésekből generált tervezetben. Egy 
12 éves szerződés köt minket, vagy bontjuk a szerződést és elviszik a gáztartályt, vagy 
szerződésmódosítást alkalmazunk. Fűtéskorszerűsítésre pályázati pénzt, 500.000 forintot 
tehetünk bevételi oldalon. A nemzetiségi tiszteletdíjak már nem épülnek be a település 
költségvetésébe.

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a német nemzetiségi tiszteletdíjak külön, 
a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében jelennek meg.
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2./ N a p i r e n d :  A Bakonyjákói iskola épület (Bakonyjákó, Rákóczi utca 26.) bérbea-
                               dásának lehetősége                                                                             
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 
  (Szóbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, véleménye szerint elhárulni 
látszik minden akadály az iskolaépület bérbeadása elől. A vállalkozóval tegnap megtörtént a 
bejárás. A felelősségbiztosítás megkötése is előkészítésre került. Elkészült a végleges bérleti 
szerződés tervezet, melyen már csak apróbb változtatások lehetnek. Javasolja, hogy 
módosítsák azt a határozatukat, mely Németbánya vonatkozásában csak oktatási célú 
hasznosítást tesz lehetővé, ezt a korlátozást az épület egészére vonatkozóan vonják vissza, és 
csak a régi épületszárnyra vonatkozóan tartsák fent. Kéri a testületet, hogy hatalmazzák fel a 
megismert előzmények és a jelenlegi bérleti szerződés-tervezet ismeretében a szerződés 
aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatait szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

12/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2011.(IV.13.)               
                  határozatát az alábbiak szerint módosítja: a Bakonyjákó Iskola épület ún. régi 
                  szárnyára vonatkozóan fenntartja az oktatási célú hasznosítás kizárólagosságát, az 
                  új szárny vonatkozásában azonban hozzájárul az egyéb irányú, bérleti jogviszony 
                  keretében történő hasznosításhoz. 
                  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

Határidő: 2013. február 25.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

13/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákói iskola épü-
                  let bérletbe adásával kapcsolatban megismert előzmények és a jelenlegi bérleti 
                  szerződés-tervezet ismeretében felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a 
                  végleges szerződés aláírására.
                  A bérleti szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

Határidő: 2013. február 25.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d :  A házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének            
                                 módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól                                         
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet.
Elmondja, hogy a képviselő-testület rendet akar tenni a jelenlegi kaotikus házszámozás terén. 
A falu településszerkezete olyan, hogy vannak olyan telkek, amelyekhez tartozó udvar az utca 
másik oldalán helyezkedik el. Idővel sok telek összevonásra, illetve megosztásra került. 
Telkeket beépülték. Sajnos ismétlődő házszámok is vannak. A rendelet-tervezet szerinte 
alkalmas a társadalmi egyeztetésre. Várjuk hozzá majd javaslatokat, majd testületi ülésen kell 
döntenünk, akár az eredeti forma, akár a javaslatok alapján módosított forma elfogadásával. A 
rendelet-tervezet hatáskör átruházást is tartalmaz, a házszámozással kapcsolatos ügyeket első 
fokon a polgármester hatáskörébe utalja. Javasolja, hogy a testület bocsássa társadalmi 
egyeztetésre a rendelet-tervezetet.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólások:

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy ebben a tárgyban korábban volt-e rendelete 
az önkormányzatnak? Szerinte a házszámozással kapcsolatos ügyekben a képviselő-
testületnek kellene eljárni első fokon.

Müller péter képviselő szerint a hatáskör-átruházás ezen a szinten egyszerűsít. Ha az érintett 
elégedetlen a döntéssel, azzal úgyis a Testülethez utalja a vitatott kérdést. Tényleg itt az ideje 
a helyzet rendezésének.

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a házszámozás változása 
költségeket ró a lakosságra. A rendelet-tervezet nyers változat, természetesen ezt formába kell 
önteni, a jogszabály szerkesztés szabályait alkalmazni kell a végleges változat elkészítésekor.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, 
hogy korábban ebben a tárgyban nem volt szabályozás.
Kelemen László jegyző hozzászólására reagálva elmondja, hogy arra kell törekedni, hogy 
minél kevesebbeket érintsen a változás. Tudja, hogy a cégeknél rémálom a házszám változás, 
mert az okiratokon át kell vezettetni, hatóságoknak jelenteni kell. A rászorultakat támogatni 
kívánják, hogy ne okozzon nagy anyagi terhet nekik a rendeletből adódó kötelezettség 
teljesítése, de arra törekednek, hogy minél kevesebb lakosnál jelentsen változást a végleges 
szabályozás. Mivel a társadalmi egyeztetésre bocsátás technikai hátterét még rendezni kell, 
jelzi, hogy az első alkalommal e folyamat kissé hosszabb időt fog igényelni.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:

14/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házszámozásról, a ház-
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                  szám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabá-
                  lyairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja.
                  A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a rendelet-
                  tervezet Németbánya község honlapján történő elhelyezéséről gondoskodjanak.

Határidő: 2013. március 14.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés)

a) Bakony Völgye Óvoda 2013. évi költségvetése  

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony Völgye 
Óvoda 2013. évi költségvetését. Elmondja, hogy az óvoda működéséhez eddig lakosságszám-
arányosan járult hozzá Németbánya Község Önkormányzata, 2013. január 1. napjától pedig az 
óvodába járó gyerekek száma szerinti összeget fizetjük. Idén jól járunk, mert hárman járnak 
az óvodába, de kettővel számolnak a tavalyi referencia-időpontban regisztrált létszám alapján. 
A bakonyjákói tagintézmény vezetője lett az óvoda vezető, s vezetői megbízása miatti 
órakedvezmény túlórákat eredményez, aminek többlet költsége a bakonyjákói intézménynél 
csapódik le, s Kislőd utalja havonta az összeget. Az étkezési térítési díjakat az 
önkormányzathoz fizetik a szülők, ezzel a működési bevétellel csökkentjük a működési célú 
pénzeszköz átadást, ami így Németbányának 156 e. Ft költséget jelent. Javasolja, hogy a 
költségvetést fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a gyermeklétszámban Farkasgyepű, Bakonyjákó és 
Németbánya óvodásai is szerepelnek, összesen 23 fővel?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a feltett kérdésre.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

15/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Völgye Óvoda 
                  2013. évi költségvetését elfogadja.
                  A költségvetés a határozat mellékletét képezi.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

Határidő: 2013. március 1.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző
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b) Fogászati alapellátáshoz hozzájárulás

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. Glied-Berke 
Magdolna fogorvosi ellátás finanszírozásával kapcsolatos kérelmét. A doktornő költségeit 
csekély mértékben fedi a normatíva, a rendelő fenntartására, az eszközökre már nem marad 
pénz. Ezeket az eszközöket a bevételeiből finanszírozza. Ezért igényt tartana 50 Ft/hó/fő 
kiegészítésre, hogy a minimum feltételeket biztosítsa. Javasolja, hogy az 50 Ft/fő/hó összeget 
fogadják el. Kiszámolták, ez Németbányának elviselhető terhet jelent havonta a felnőtt 
lakoság száma alapján. A körzetet 9 önkormányzat alkotja, egységes álláspont kialakítása a 
célszerű. Az érintett önkormányzatok polgármestereivel megpróbálnak az önkormányzatok 
számára kedvezőbb támogatási összegben megállapodni a doktornővel. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy más körzetekben már évek óta hozzájárulnak az önkormányzatok a fogorvosi 
ellátáshoz. Homokbödöge például 40,-Ft/fő/hó összeget fizet a fogorvosnak a 18-60 éves 
betegek után. Bár további egyeztetéseket tart szükségesnek, az ügymenet megkönnyítése 
érdekében kéri, hogy a megismert feltételekkel hatalmazza fel a testület a fogorvossal kötendő 
finanszírozási megállapodás aláírására.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

16/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ellátással kap-
                  csolatos, a 18-60 éves betegek után dr. Glied-Berke Magdolna fogorvosnak fize-
                  tendő 50 Ft/hó/fő finanszírozási támogatás összeget mint maximálisan fizetendő  
                  összeget, a további tárgyalások kiindulási alapjául elfogadja.
                  Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a fogorvossal kötendő finanszíro-  
                  zási megállapodás aláírására.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

Határidő: 2013. március 1.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző

c) Étkezési térítési díjak emelése

Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti Frum Ferenc vállalkozó által 
szolgáltatott étkeztetés díjainak módosítására vonatkozó javaslatát. A képviselő-testület a 
javaslatot korábban már megtárgyalta, s elfogadta, csak nem hozott határozatot. Február 
elsejétől szeretné a módosított árakat alkalmazni.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatot szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

17/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:
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                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Frum Ferenc vállalkozó 
                  (Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 26.) 2013. január 20. napján kelt, az általa az önkor-
                  mányzat részére szolgáltatott étkeztetés díjainak módosítására vonatkozó javasla-
                  tát elfogadja.
                  A javaslat a határozat mellékletét képezi.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.

Határidő: Azonnal.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző

d) Referencia kisberendezés

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző ülésen 
tájékoztatta a megjelenteket az ÖkoTech Home Kft által kihelyezendő, referencia 
kisberendezésről. A helyszín megválasztásában objektíven kell eljárni. Kéri a testületet, hogy 
hatalmazza fel a referencia berendezés kihelyezéséről szóló lakossági tájékoztató 
elkészítésére.

Mivel hozzászólás nem volt, kérését szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:

18/2013.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits 
                  Zoltán polgármestert Németbánya településre telepítendő, referencia szennyvíz-
                 tisztító kisberendezés telepítési feltételeiről szóló lakossági tájékoztató elkészítésé-
                  re.
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.

Határidő: 2013. március 1.
                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester

          Kelemen László jegyző

Hozzászólás:
                 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Németbánya honlapja készülőben van, 
kérdezi, hogy milyen adatoknak kell kötelezően szerepelni a honlapon? Javaslatokat vár, hogy 
milyen átalakítást végezzenek a honlapon. Nyilván ez költséget von maga után, mert nem 
egyszeri információ felrakásáról van szó.

Válasz:

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy meg kell nézni Homokbödöge honlapját, 
ott látható, milyen adatoknak kell szerepelni. Persze ezeket aktualizálni kell, mert ott is még a 
megszűnt körjegyzőség adatai szerepelnek.

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, 
hozzászólása?
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Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 10 óra 47 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán Kelemen László
                           polgármester jegyző


