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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor 

megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8581 Németbánya, Fő tér 3. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 

8 óra 30 perckor 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 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 2 fő 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.  

 

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 Képviselő-testületének a köz-       Kelemen László 

      tisztaságról és a hulladékkezelésről szóló önkormányzati rendeleté-             jegyző                                                               

      nek módosítása           

     

2./ Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-       Blaskovits Zoltán                                                                         

      mányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám           polgármester 

      megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól                                                                                                                      

 

3./ Prímagáz Hungária Zrt. felé fennálló kötelezettség teljesítése                 Blaskovits Zoltán                                                 

                                                                                                                            polgármester 

 

4./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának         Blaskovits Zoltán 

      módosítása                                                                                                    polgármester 

 

5./ Németbányai Üvegtigris üzemeltetése                                                      Blaskovits Zoltán 

                                                                                                                            polgármester                                                                                 
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6./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS támogatása                Blaskovits Zoltán                                                                                                                                             

                                                                                                                             polgármester 
 

7./ Útburkolási munkák Németbánya község területén                                   Blaskovits Zoltán                                                                                                                                             

                                                                                                                             polgármester 
 

8./ Vegyes ügyek                                                                                             Blaskovits Zoltán                                                 

                                                                                                                             polgármester 

 

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 előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, 

tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, 

hogy vegyék tudomásul a beszámolót. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-

tést az 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26/2013.(III.12.) számú, lejárt határidejű hatá-

rozatok végrehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két tes-

tületi ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 

 

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 Képviselő-testületének a köztisz- 

                               taságról és a hulladékkezelésről szóló önkormányzati rendeletének                                                                   

                               módosítása                    

   E l ő a d ó : Kelemen László  jegyző 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester felkéri Kelemen László jegyzőt, előterjesztése megtartására. 
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Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezet előterjesztését, a részletes 

indokolását és előzetes hatásvizsgálatát, majd ezt követően a rendelet-tervezetet, melyeket a 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

Blaskovits Zoltán polgármester kiegészítésképpen, megemlíti, hogy a rendelet-tervezetet 

nem voltak kötelesek társadalmi egyeztetésre bocsájtani. 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy nem lehetne-e mérni a szemétszállításnál, hogy mennyi 

hulladékot visznek el? 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, ezt a chip rendszer tudja. A chip segítségével 

számolják, hogy mennyit ürítik a kukát, ennek a rendszernek a kiépítése a szolgáltató anyagi 

viszonyától is függ, és mihelyt lehet, bevezetik itt is azt a rendszert.  

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

          2/2013.(IV.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön- 

          kormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékkezelésről  

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-                                                                            

                               mányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám            

                               megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól                           
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezet 

előterjesztését, a részletes indokolását és előzetes hatásvizsgálatát, majd ezt követően a rende-

let-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Elmondja, hogy a polgárok véleménye megismerése, társadalmi egyeztetés céljából a tervezet 

a község honlapjára is felkerült, de hozzá, a képviselőkhöz és a hivatalhoz sem érkezett észre-

vétel. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint a házszámozás ügye lehetne képviselő 

testületi hatáskör, ami a rendelet-tervezet szerint polgármesteri hatáskörben van. 

Válasz: 
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy szerencsésebb így, ahogy a tervezetben 

van. Ha nem kerül a hatáskör átruházásra, akkor a döntéshez a képviselő-testületet állandóan 

össze kellene hívni. A képviselők ettől függetlenül, a döntés előtt a polgármester úrral megbe-

szélhetik. Ha polgármester úr döntésével valaki nem ért egyet, akkor megfellebezheti a hatá-

rozatot, melyet másodfokon a képviselő-testület bírál el. 

Hozzászólás: 

Kungl Ignác érdeklődő állampolgár elmondja, hogy édesanyjának van itt házhelye, de ezt a 

telket nem lehet megosztatni. A rendezési terv sajnos ezt nem engedi. Véleménye szerint a 

rendezési terv módosítására lenne szükség.  

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a rendezési terv módosítása en-

nél bonyolultabb, a településnek ez milliós nagyságrendű költséget jelentene. Ahogy koráb-

ban beszéltük már, ha a település életében több szempontból is indokolttá válik, akkor meg-

vizsgálhatjuk a kérdést. Egyelőre sem az önkormányzat nem tudja fel vállalni, sem az érintett 

ingatlan tulajdonosok nem fogják összedobni rá a pénzt. A rendezési terv több sebből vérzik, 

szükséges foglalkozni vele. Nyilván a hasonló konkrét kérdések vizsgálatánál figyelembe kell 

venni, hogy a település tervezett fejlődési irányával összhangban van-e az ingatlan-

tulajdonosok konkrét felvetése. 

 

Hozzászólások: 

Kungl Ignác érdeklődő állampolgár elmondja, hogy ők most úgy jártak, hogy már széjjel is 

lett méretve a telek, ami 30 ezer forintba került. Amikor át akarták vezetetni a földhivatali 

nyilvántartáson, akkor derült ki, hogy nem lehet. 

 

Müller Péter képviselő javasolja, írják össze, hogy hány embert érint a dolog. 

  

Kungl Ignác érdeklődő állampolgár elmondja, hogy az érintett telektulajdonosoknak a fele 

eladná a földjét. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mikor lép hatályba a házszámozásról szóló 

rendelet? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a rendelet kihirdetése április 26-án lesz, 

és május 1. napján lép hatályba. 

 

Hozzászólás: 

Schmidt Attiláné érdeklődő állampolgár kérdezi, hogy a házszámváltozás az érintett költ-

sége lesz, vagy kié? 

 

Válasz: 
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a házszám-változás költségek-

kel jár, a testület szociális alapon kívánja támogatni azokat, akiknek e költség kifizetése gon-

dot jelent. 

 

Hozzászólás: 

Kungl Ignác érdeklődő állampolgár javasolja, hogy a Fő teret Kostajger Mihály térnek ne-

vezze el a testület, mert végül is ennek az embernek itt volt az üveghutája és neki köszönhet-

jük, hogy ez a falu létezik. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a javaslatot. A Képviselő-testület tárgyalhatja 

majd a javaslatot. Az egyházon és az önkormányzaton kívül másnak nincs ingatlana ezen a 

téren. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

          3/2013.(IV.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön- 

                           kormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelö-         

                      lésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól                           

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

                       

 

3./ N a p i r e n d :   Prímagáz Hungária Zrt. felé fennálló kötelezettség teljesítése                  

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Faluház építésekor köt-

tetett egy olyan szerződés a Prímagázzal, miszerint a szerződés 5 évente automatikusan meg-

újul és az 5 év végén van az elszámolási időszak. Az akkori vállalás még a település akkori 

anyagi helyzetéből indult ki és évi 3.000 kg gáz vásárlását vállalta fel Németbánya ebben a 

szerződésben. Amióta a képviselő társakkal itt együtt dolgozunk, azóta tudjuk, hogy az 1.000. 

kg is sok, s nem kellene ilyen volumenű beszerzésben gondolkodnunk, főként a megvalósult 

fűtéskorszerűsítés után. Ezt a megörökölt ügyet le kell zárnunk. A próbaüzem végére értünk a 

fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban, kielégítően működik a rendszer. Ma már látjuk, hogy mit 

tud ez a rendszer és innentől kezdve gyakorlatilag 3 lehetőségünk van. Első lehetőség a szer-

ződésbontás, akkor a Faluház innentől kezdve nem látható el tartályos gázzal. A második ver-

zió a képviselők által is ismert javaslat, ami szerint lecsökkentjük 1.000. kilogrammra az éves 

vállalást. Egy 5 éves szerződés esetén, 85.000,-Ft éves bérleti díjjal és 143,80-Ft/kg kötbérrel 

számolhatunk, amennyiben nem rendeljük le az 1.000 kg-ot. Kérte a Prímagázos munkatársat, 

hogy nézze meg, mi lenne, ha 2 éves szerződéskötést vállalnánk be. Ebben az esetben 1.734,-

kg-os éves kötelezettség vállalásba menne bele a Prímagáz és 108,3 Ft/kg lenne a kötbér, 

85.000. Ft-os éves bérleti díjjal. Ez nagyságrendileg 295.000,-Ft éves költséget jelentene ak-

kor, ha semmit nem veszünk. Az 5 évesnél az éves költség, ha nem vásárolunk semmit, 

251.000. Ft. Véleménye szerint érdemes megfontolni, hogy amennyiben szerződéses viszonyt 

tartunk fenn, úgy két év múlva az akkori Képviselő-testületnek lenne módja annak felülvizs-

gálatára. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 
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Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a próbaüzemeltetés alatt használtunk a 

gázból? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nagyon minimális mennyiségű 

gázt használtunk, mióta fűteni kell, kb. 5 %- t használhattunk a gázból.  

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy véleménye szerint mindenképpen meg kellene tartani 

a tartályos gázfűtést, viszont a költségeket nézve, ez eléggé terheli a költségvetést. Mivel ke-

vés gázt használunk, ő azt gondolja, egy rövid távú szerződést kellene kötni és szép lassan 

kihátrálni olyan szintre, hogy amennyit használunk, annyit fizetünk, plusz a bérleti díjat.  

 

Schmidt Attiláné érdeklődő állampolgár kérdezi, az nem lehetséges, hogy az üzemeltető 

ide is tölt be gázt és oda is, ahova még kell a faluban? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy gondoljanak bele, ha tovább 

megy az autó és ott robban fel, vagy adódik bármely komolyabb, akár személyi sérüléssel, 

jelentősebb anyagi kárral járó probléma. Van olyan verzió, hogy megvesszük a tartályt, de 

onnantól kezdve a miénk, annak nyomáspróbája, szivárogtató felszerelés, és így tovább. Az 

biztos, ő ezt így nem vállalná be, hogy ezt a veszélyes üzemet átvegye. 

 

Hozzászólás: 

Kungl Ignác érdeklődő állampolgár kérdezi, hogy nem jár le a tartály amortizációs ideje? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem. Javasolja, hogy a testület a 

2 éves verziót válassza. 

Hozzászólások: 

Müller Péter képviselő szintén a 2 éves verziót tudja elfogadni. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester szerint az 5 éves szerződés mehetne tovább még is csak 

olcsóbb 50. ezerrel évente. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy ő a 2 évben gondolkodik, mert akkor még mindig 

van tárgyalási lehetőség. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés 

megkötésére. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester szerint 50.000,- forintot éves szinten megér, hogy ne vállal-

jon az önkormányzat hosszabb távra kötelezettséget, illetve, hogy legyen lehetőség 2 év múl-

va tiszta lappal, új alkupozícióból indulni. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester egyetért a polgármester úrral, lényeg az, hogy legyen 

gáz, amikor szükséges az önkormányzatnak. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

29/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-     

                  kormányzat gázellátása céljából 2 éves szerződést köt Prímagáz Hungária Zrt.-vel. 

                  Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: 2013. május 15. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

   

 

 

4./ N a p i r e n d :  A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának  

                                módosítása                                                                                                     

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Többcélú Kistér-

ségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. december 11-i ülésén tárgyalta a társulási megállapodás 

módosítását. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, többször 

módosított 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján „a társu-

lásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához”.  

Ezt követően részletesen ismertette a módosított és egységes szerkezetű megállapodást. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt,  javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. december 11-i ülésén 

tárgyalt, Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását és annak 

egységes szerkezetét fogadja el.  

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

30/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

         Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistér- 

                  ségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. december 11-i ülésén tárgyalt, Pápai Több-  

                  célú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását és annak egységes  

         szerkezetét elfogadja.  

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: 2013. május 3. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 
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5./ N a p i r e n d :  Németbányai Üvegtigris üzemeltetése                                                                                                                                                          

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Mayer Nándor úr április 

10-én, elektronikus levélben felmondta az Üvegtigris bérleti szerződését. A vállalkozó az álta-

la vállalt vendéglátóipari és turisztikai együttműködésből az alapműködésen felül szinte 

semmit nem teljesített, így személy szerint nem ragaszkodik a további együttműködéshez. 

Tudomásul veszi a vállalkozó felmondását. A Pápai Rendőrkapitányság megkereste, hogy 

dolgozói május 3-án Németbányán szeretnének kikapcsolódni. Ezt követően, május 12. nap-

ján lesz a nemzetiségi nap. Az lenne a cél, hogy az Üvegtigrisnek üzemeltetőt keressenek és 

találjanak. Nem tud mást javasolni, mint amit tavaly, hogy az ajánlattételi felhívást fogadják 

el és tegyék közzé. Már tárgyalt több vendéglátóssal és még tovább keres rá vállalkozót. Vég-

ső esetben kitelepüléssel kell megoldani az üzemeltetést. 

A továbblépést és megnyugtató megoldást egy állandó üzlet kialakítása jelentheti. Attól a ter-

vezőtől kért anyagot, aki a Fő tér fejlesztését is magában foglaló pályázatot készítette. Kért 

egy alaprajzot és látványtervet, valamint vázlatos költség-kalkulációt egy olyan épületre, 

amely az Üvegtigrist felválthatná. Stílusában, képileg illeszkedik a pályázatos anyaghoz. Ez a 

látványterv 30.000,-Ft-os nagyságrendű összegbe került. Ezt követően részletesen ismertette a 

nyilvános ajánlattételi felhívás tervezetet. A felhívás április 18-ától 10 napos határidő állapít 

meg az ajánlattételre, annak érdekében, hogy május 3-án el lehessen kezdeni az üzemeltetést. 

Szeretné a holnapi napon közzétenni. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a polgármester úr a látványterv megvalósí-

tására kért-e már költségkalkulációt? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy még nem, de lehet, hogy még a 

héten meglesz. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy az Üvegtigris üzemeltetésére vonatkozó-

an hatalmazza fel nyilvános ajánlattételi felhívás közzétételére. 

   

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

31/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

         Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismer- 

                  tetett, a Németbányai Üvegtigris üzemeltetésére készült Nyilvános ajánlattételi fel- 

                  hívást elfogadja.  

                  Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a Nyilvános ajánlattételi felhívás  

                  közzétételére. 

                  A Nyilvános ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: Azonnal. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 
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6./ N a p i r e n d :  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS támogatása                 

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 76/2012.(XI.22.) hatá-

rozatukkal felfüggesztették a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS támogatását. 

Végre személyesen sikerült egyeztetnie az elnök úrral, s ez alapján javasolja, a határozatukat 

úgy módosítsák, hogy 76.590,- összegű támogatást állapítsanak meg. Ez a támogatási összeg 

tartalmazná az egyesület működtetésére kért, pályázati támogatás után fizetendő 1 %-ot is.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

32/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2012.(XI.22.) határo- 

                  zatát az alábbiak szerint módosítja: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-Marcalmente- 

                  Bakonyalja LEADER HACS részére, az egyesület működési költségeire – költség- 

                   vetése terhére - 76.590,-Ft összegű támogatást állapít meg.  

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: 2013. május 3. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

7./ N a p i r e n d :  Útburkolási munkák Németbánya község területén                                    

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya nem burkolt 

útjaira kért árajánlatot. Az általános tartalék összegét ismerve, el kellene gondolkozni a kör-

forgalomtól a dombtetőig tartó, feljáró szakasz burkolásán. Ennek a szakasznak a burkolása a 

legaktuálisabb és a legfontosabb jelenleg. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. 

Kéri a testületet, hogy hatalmazzák fel, hogy az I. szakasz megvalósítása ügyében intézked-

jen, mivel az árak csak emelkedni fognak. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester egyetért a javaslattal. A feljutás a havas időben itt okozza 

a legnagyobb problémát.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy havas, esős időben 

mindig probléma. Ez a feljáró szakasz kritikus pont. 
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Müller Péter képviselő elmondja, hogy az eső mindig lemossa az utat. Ha az ember vesz egy 

új autót, akkor arra szeret vigyázni. Most akkor lenne egy új útszakasz 2,3 millió forint érték-

ben, annak a védelmét meg kellene oldani. Amikor ennyi pénzt kiadunk rá, akkor luxus lenne, 

ha egy év alatt tönkretennék a nehéz járművek. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mitől menne tönkre? 

 

Válasz: 

 

Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy például attól, ha a faszállító autók közle-

kednek rajta. 

 

Hozzászólások: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a közútkezelővel a közeljövőben beszélni 

fog, többek között a magassági sorompó is kérdés lesz. Németbánya útjait 3 magassági so-

rompóval meg lehetne védeni a nehéz tehergépjármű forgalomtól. A földmérővel ki kell tű-

zetni, hogy pontosan melyik terület az önkormányzaté. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mennyi idő alatt csinálnák meg ezt a sza-

kaszt? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy jó pár nap, mire megcsinálják. 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester a nyári időszakot tudná javasolni a munka elvégzésére. 

 

Schmidt Attiláné érdeklődő állampolgár kérdezi, hogy ez a szakasz milyen hosszú? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 66 fm. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

33/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismer- 

                  tetett, Pék Attila, a Baumidex Kft képviselője által készített árajánlat szerint, Né- 

                  metbánya körforgalomtól a dombtetőig terjedő I. szakasz meleg aszfalt burkolási  

                  munkáit megvalósítja. 

                  Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

                  Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket  

                  tegye meg. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: 2013. május 3., ill. augusztus 31. 
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                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

8./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

a) A Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye 

nyitvatartási ideje 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony-völgye 

Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye kérelmét. Elmondja, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § 2) bekezdés b) pontja szerint nem az in-

tézmény zárva tartásáról, hanem nyitva tartásáról kell dönteni. Javasolja, hogy Németbánya 

Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) be-

kezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német 

Nemzetiségi Tagintézménye nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Heti nyitva tartás:                                                             Éves nyitva tartás: 

                                         

Hétfő:                          7 ó   -  16.30 ó                        augusztus 9.   -   július 14. 

Kedd:                           7 ó   -  16.30 ó                         

Szerda:                         7 ó   -  16.30 ó                         

Csütörtök:                    7 ó   -  16.30 ó                         

Péntek:                         7 ó   -  16.30 ó                         

 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

34/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről  

                  szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében  

                  eljárva, a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye  

                  nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Heti nyitva tartás:                                                             Éves nyitva tartás: 

                                         

Hétfő:                          7 ó   -  16.30 ó                        augusztus 9.   -   július 14. 

Kedd:                           7 ó   -  16.30 ó                         

Szerda:                         7 ó   -  16.30 ó                         

Csütörtök:                    7 ó   -  16.30 ó                         

Péntek:                         7 ó   -  16.30 ó                         

 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 3. 
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                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

b) A Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye tornaterem   

    használata 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a már ismertetett kérelemnek megfelelően, 

javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzata a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói 

Német Nemzetiségi Tagintézménye részére, a bakonyjákói volt általános iskola tornaterme 

térítésmentes használatának biztosítását támogassa. Javasolja az Óvoda és az iskola ingatlan 

tulajdonos Önkormányzatok közötti megállapodás létrehozását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

35/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda  

                  Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye részére, a bakonyjákói volt álta- 

                  lános iskola tornaterme térítésmentes használatának biztosítását támogatja. 

                  Javasolja az Óvoda és az iskola ingatlan tulajdonos Önkormányzatok közötti meg- 

                  állapodás létrehozását. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 3. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

c) A Pápai Rendőrkapitányság beszámolója 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapi-

tányság Németbánya község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. Elmondja, hogy a 

község bűncselekmények szempontjából nem fertőzött terület, a rendőri jelenlét szükséges a 

faluban, mert visszatartó ereje van. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

36/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitány-    

                  ság Németbánya község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érde- 
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                  kében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját  

                  elfogadja. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 3. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

d) Polgármesteri tájékoztató 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ravatalozó vonatkozásá-

ban az együttműködési megállapodás a Polgármester asszonnyal megköttetett. Ezt követi 

majd, hogy a testületek is felhatalmazzák a polgármestereket a végleges megállapodás meg-

kötésére. Nyilatkoztatni kell majd idősebb embereket a településről, hogy a ravatalozó épülete 

1963 óta ott áll. Különben nem kaphatja meg a fennmaradási engedélyt.  

 

A Német nemzetiségi nap programja jól formálódik. Nem kis rendezvény lesz. Az elnök úr a 

vendéglátás és a hangosítás terén kérte önkormányzatunk segítségét. Véleménye szerint 150-

200.000,- forintból meg lehetne oldani, hogy saját hangtechnikai eszközei legyenek az ön-

kormányzatnak, ezzel nem lenne kiszolgáltatva másoknak. A rendezvények hangosítását meg 

tudnánk oldani. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Narancsik Imre elnök 

úr jelezte – nem hivatalosan -, hogy nem kívánja tisztségét betölteni a nemzetiségi nap után.  

 

Bauxit bányával kapcsolatban megkeresték, hogy a több, mint 6 millió forintos iparűzési adó 

túlfizetést, amit még az előző két választási ciklus óta görgetünk magunk előtt, fizessük visz-

sza. 2004 óta minden évben kérik ezt az összeget. Ez az összeg az éves költségvetésünk egy-

harmada. Tegnap beszélt az ügyvezető úrral, június első hetében fog ismételten leülni vele. A 

költségvetésbe beépített módon egy maximált mértékben teljesül a visszafizetés egy része. 

Amennyiben adott évi költségvetésbe nem fér bele a törlesztési részlet, akkor nem építjük be. 

Mondta az ügyvezető úrnak, hogy ennyit tud az önkormányzat részéről felajánlani. Amennyi-

ben egy megállapodásban benne van a törlesztés üteme, adott esetben egy felszámolásnál nem 

vihetik el egy összegben a túlfizetési összeget. A Bakonyi Dino Park Kft. iparűzési adó fizeté-

se ismeretében könnyebben meg tudjuk majd határozni a törlesztési részletet, aminek az első 

részlete nagyobb lesz. 

 

A hírlevelet szeretné más formában és rendszerességgel látni, külső segítség bevonásával fog-

ja megjelentetni. 

 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy ki látná el a hangosítás működtetését? 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy azt akárki tudja működtetni, nem bonyolult. Néhány 

ismerősét megkérdezte, hogy mi a falunak ilyet szeretnénk vásárolni, mindenki azt mondta, 

hogy nyugodtan. Használtat nem érdemes. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, Berhidai Péter tudná működtetni, el tudná a fel-

adatot látni. Szerinte hangsugárzóra, 2 db mikrofonra, 1 db mikroportra lenne szükség. Ebből 

az összegből, a keverőn kívül a többit meg tudjuk vásárolni. Az alapokat tegyük rendbe. Java-

solja, hogy a testület döntsön arról, hogy az önkormányzat részére 200.000,-Ft értékben hang-
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technikai berendezéseket vásárol. Arra kér felhatalmazást, hogy ebben az ügyben intézked-

hessen. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, 1 tartózkodás mellett, meghozta következő határozatát: 

 

37/2013.(IV.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzat részére – 

      költségvetése terhére - 200.000,-Ft értékben rendezvény-hangosításhoz        

      szükséges hangtechnikai berendezések (hangsuárzó, mikrofon, állványok,  

      mikroport) vásárlását határozza el.  

                  Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a vásárlás ügyében intéz- 

                  kedjen. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  

                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 Határidő: 2013. május 3. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászó-

lása? 

 

Hozzászólások: 

Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az árvíz miatti fahidak 

építése kapcsán szó volt arról, hogy Straub László vállalkozó további megerősítési munkála-

tokat fog még elvégezni.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy invitálják meg egy beszélgetésre a vállalko-

zót. 

 

Müller Péter képviselő Kelemen László jegyzőt tájékoztatva elmondja, hogy az előző pol-

gármester kötött egy vállalkozóval nem kellően kidolgozott szerződést fahidak építésére, 2 db 

híd építéséről van szó.  

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az üdülési adóbevallásokat, hogyan intéz-

zük ebben az évben? Neki a havi fizetés megfelelne. Létezhet-e olyan, ha a földhivatalban 

nyilván van tartva egy ház és mégse lehet abba  bejelentkezni? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az adós kollégával egyeztetni fog beval-

lás ügyben. Ha egy ház a nyilvántartásban szerepel, akkor abba be lehet jelentkezni. 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a 

jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 11 óra 04 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 
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 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


