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

megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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. május 30. napján 

8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli 

 

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 nem jelent meg állampolgár. 

 

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

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

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert a 

Bakony-völgye Óvoda óvodai társulásáról még május hónapban dönteni kell a fenntartó ön-

kormányzatoknak. Emellett nagyon fontos, hogy a költségvetés módosítását és a zárszámadást 

is elfogadjuk.  

 

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 2012. évi költségvetése módo-     Blaskovits Zoltán       

      sítása                                                                                                            polgármester       

       

2./  Németbánya Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése végre-      Blaskovits Zoltán                                                 

      hajtása                                                                                                          polgármester 

 

3./ Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának mó-    Blaskovits Zoltán                                                 

     dosítása                                                                                                          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 előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határoza-

tok - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - nincsenek, ezért végrehajtásukról sem 

készült beszámoló. 

Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott ha-

táskörben 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 2012. évi költségvetése módosítá- 

                               sa                                                                                                             

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2012. évi zárszámadás 

elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2012. évi költségvetése bevételi és 

kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez 

kapcsolódóan. A hivatal elkészítette a rendelet-tervezet módosítását, melyet a képviselők 

előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A rendelet-tervezetet többször átnézték, a 

felmerült kérdésekre a pénzügyes kolléga válaszokat adott. Ezt követően részletesen 

ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja a testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 

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, megalkotta következő rendeletét: 

 

          4/2013.(VI.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön- 

          kormányzati rendelete, Németbánya Község Önkormányzat 2012. évi költségve- 

          téséről szóló 3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehaj- 

                               tása   
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített 

2012. évi zárszámadást polgármesternek kell beterjeszteni a képviselő-testületnek. A rendelet- 

tervezet mellékletei azonosak a költségvetést módosító rendeletünk mellékleteivel, csak 

ezeket egészítettük ki a  3. vagyonmérleg és a 4. pénzmaradvány mellékletekkel. A rendelet-

tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 

ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy fogadják el a zárszámadást. 

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, megalkotta következő rendeletét: 

 

          5/2013.(VI.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön- 

          kormányzati rendelete, a 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

                      A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                       

 

3./ N a p i r e n d :   Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  

                                  módosítása                                                      

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Magyarország Önkor-

mányzatairól szóló törvény Társulási fejezete írja elő, hogy mit kell tartalmazni a társulási 

megállapodásoknak. Előírja, hogy korábban a Társulási törvény alapján hozott megállapodá-

sokat módosítani kell, vagy meg kell szüntetni és azoknak a kritériumoknak kell megfelelni, 

amit előír a M.Ö.tv. Amelyik társulás nem volt jogi személyiségű társulás, azt át kell alakítani 

jogi személyiségűvé. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulással ilyen gond nincs, viszont volt 

egy önálló munkaszervezete mely megszüntetésre kerül. Az új tervezet szerint a Vaszari Kö-

zös Önkormányzati Hivatal látja el a Társulás munkaszervezeti feladatait. A finanszírozást 

pedig Kun Szabolcs elnök által képviselt Takácsi Önkormányzata kapja. A megfelelő helye-

ken átvezették a változásokat. Kell, hogy legyen egy módosító megállapodás és egy egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás. Ezt követően részletesen ismerteti Kunszt Szabolcs, a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás elnökének a levelét, a határozati javaslatot és a módosított Tár-

sulási megállapodást és annak egységes szerkezetét. A megállapodást június 30-án lépne ha-

tályba. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 

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: 

 

49/2013.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistér- 

                  ségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben –  
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                   az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően - jóváhagyja. 

                   A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelke- 

                   zéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni. 

                   A Megállapodás módosítás és egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. május 31. 

                   Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

             Kelemen László jegyző 

 

 

   

4./ N a p i r e n d :   Vegyes ügyyek                                                      

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. eredmény kimutatása és mérlege 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy mivel az önkormányza-

tunk tulajdonrésszel rendelkezik az általa alapított Kft-ben, ezért minden évben el kell fogad-

nia a Kft. eredmény kimutatását és mérlegét, melyet nyilvánosságra kell hozni. Ezt követően 

részletesen ismerteti a 2012. évi eredmény kimutatást és mérleget. 

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: 

 

50/2013.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Német-   

                  bánya Nonprofit Kft. 2012. évi eredmény kimutatását és mérlegét elfogadja. 

                  A eredmény kimutatás és mérleg a határozat mellékletét képezi. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 31. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

b) Németbányai ingatlan tehermentesítése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 059/4 –es németbányai 

ingatlan tehermentesítési kérelme érkezett be hozzá május 6-án. Még 2009. évben 100.000,-Ft 

és 2010-ben 160.000,-Ft értékben lett megterhelve ez az ingatlan, az elmaradt telekgondozás 

miatt. Megkeresték az ingatlan tulajdonosok, elmondták, hogy ők jogszerűen jártak el, egy 

vállalkozót megfizettek azért, hogy az ingatlanjukat rendben tartsa. Kérték a jelzálog törlését. 

Tény, hogy kényszerkaszálást végeztetett el az önkormányzat ezen az ingatlanon. Véleménye 

szerint az önkormányzatnak nem érdeke jogi eljárásba bonyolódni a külföldi tulajdonosokkal. 

Azt javasolta a tulajdonosok felé, hogy a jelzálog értékének felét fizessék be az önkormányzat 



5 / 13 oldal 

 

számlájára, a másik felét a képviselő testületi elengedné, s hozzájárulna a jelzálog törléséhez. 

Ehhez a javaslathoz kéri a képviselő-testület határozatát. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a befizetendő 130 e.Ft a tulajdonosok szerint elfogad-

ható? Az általuk felfogadott vállalkozó nem végezte el a munkát? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy felkértek egy helyi vállalkozót, 

de nem szerződtették formálisan, s nem állapítható már meg, hogy elvégezte-e a munkát. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

51/2013.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai 059/4   

hrsz-ú külterületi ingatlanra, az önkormányzat által bejegyeztetett 260.000,-Ft 

értékű jelzálog törléséhez azzal a feltétellel járul hozzá – a jelzálog értékének felét 

elengedi - amennyiben az ingatlan tulajdonosok a jelzálog értékének felét, 

130.000,-Ft összeget befizetik az önkormányzat számlájára. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. június 15. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

c) Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói tagintézménye – óvodai társulás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakony Völgye óvoda 

Bakonyjákói tagintézményének fennmaradása kérdésessé vált. A jegyző úr már említette az 

előzményeket, vagyis a Társulásokra vonatkozó jogszabályváltozásokat. Ami ma látszik, 

hogy tulajdonképpen egészen tegnapig azt gondoltuk, hogy van annak realitása, hogy ugyan 

néhány intézmény kiválik, de maga a Társulás fennmarad. Kislőd Önkormányzat jegyzőjétől 

tegnap délután kapott anyag alapján már ez sem reális. Jelen pillanatban két lehetőségünk 

van. Az egyik verzió, hogy önálló intézményként működni fog a Bakonyjákói óvoda, ez eset-

ben a fenntartója Bakonyjákó Önkormányzata lesz és Németbánya Közoktatási szerződést 

köt. Finanszírozás szempontjából már mondtam polgármester asszonynak, hogy érdekes dol-

gokat vet fel, mert van kockázat, nem látjuk részletesen az állami finanszírozást mögötte. De 

a jelenlegit, elvileg az előírt kötelező létszámot finanszírozza az állam. Ez azt jelenti, hogyha 

önálló intézményként indul szeptemberben Bakonyjákó, akkor négy új embert fel kell venni. 

Másik lehetőség, Adásztevel és Homokbödöge óvodatársulásához csatlakozni. Két polgár-

mester kollegával a bakonyjákói polgármester asszony  egyeztetett arról, hogy nem lenne 

akadálya, hogy a Bakonyjákói óvoda ebban a Társulásban működjön tovább. Itt már mi is a 
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Társulás tagjaként jelennénk meg. A finanszírozásnál úgy hiszi, ez sem rosszabb verzió. Eb-

ben a verzióban a jelenlegi intézményvezetőnk nyilván nem lesz intézményvezetőnk, hiszen a 

új Társulásnak már nyilván van a vezetője. A bakonyjákói óvoda vezető tagintézmény veze-

tőként funkcionálna tovább. A jelenlegi Bakony Völgye Óvoda megmarad, de egy óvodára 

redukálódik, és azt ők viszik tovább. Ez alapján az az érdekes tény áll elő, hogy a bakonyjákói 

tagóvoda vezetőnek nem szűnik meg a munkaviszonya, tehát gyakorlatilag a mi óvodánknak 

akkor van vezetője, ha a vezető felmond. Az M.Ö.tv. kimondja, hogy a kiválásról 6 hónappal 

előtte meg kell hozni a döntést. Nincs más lehetőségünk, mint a jelenlegi Társulást megszün-

tetni és az új Társuláshoz, az Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvoda-

fenntartó Társuláshoz csatlakozni. A társulás munkaszervezete feladatát az Adászteveli Közös 

Önkormányzati Hivatal fogja ellátni. Természetesen a társulás jogszabálynak megfelelő átala-

kításáról gondoskodni kell. 

Határozatunk meghozatala előtt beszereztük az érintett német nemzetiségi önkormányzatok, 

Szülői Munka Közösségek és Nevelőtestületek egyetértéseit, ill. véleményeit.  

Ezt követően részletesen ismerteti a társulás Megszüntető okiratát. Javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a következő határozatot hozza meg a testület:     

1. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmé-

ben a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulást (székhely: 8446 Kislőd, Hősök te-

re 1.) 2013. június 30-ával megszünteti. 

2. A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat mel-

lékletét képező Megszüntető okiratát elfogadja. 

3. A Képviselő-testület  2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meghatá-

rozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási formában, 

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulá-

sa útján gondoskodik. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző  véleménye szerint az adászteveli társuláshoz csatlakozás a járható 

út, mert itt azonos a közös hivatalt fenntartó négy önkormányzat, a munkaszervezet feladatait 

is a hivatal látja el, melyért nem kell külön fizetni. A polgármester úr javaslatát támogatja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

52/2013.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

 1. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése ér-

telmében a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulást (székhely: 8446 Kislőd, 

Hősök tere 1.) 2013. június 30-ával megszünteti. 
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    2. A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat 

mellékletét képező Megszüntető okiratát elfogadja. 

3. A Képviselő-testület  2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meg-

határozott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról új társulási formá-

ban, Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó 

Társulása útján gondoskodik. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2013. június 15. 

                   Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

             Kelemen László jegyző 

 

 

d) Polgármesteri tájékoztató 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyon aktuális a rendezési terv módosítá-

sa. Jelenleg 3 ilyen ügy van. Egy polgár jelezte már egy éve, hogy neki nem tetszik az ingat-

lanja besorolása, 1600 m
2
- es terület és nem beépíthető. Neki is jelezte, hogy hamarosan sorra 

kerül egy rendezési terv felülvizsgálat, de azt kérte írjon egy e-mailt, amiben leírja, két sor-

ban, hogy őt hátrányos helyzetbe hozta az akkori testület döntése. Az e-mail helyett jött egy 

ügyvédi megkeresés és fellebbenti, hogy kártérítési igénnyel fog előlépni.  

Kéri a jelenlévőket. Mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az építési hatóság tájékoztatása sze-

rint a kérdéses terület a zöld magánkertekre van besorolva, a ZM-es jelű terület úgy van sza-

bályozva, hogy legfeljebb 5%-a beépíthető.  

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az övezeti besoroláson nem lehet változ-

tatni? 

 

Kelemen László jegyző elmondja, hogy lehet az övezeti besoroláson változtatni, a település-

rendezési terv módosítása során, ami legalább 6 hónapot vesz igénybe, s több millió forint. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy az országos jogszabály idő közben változott, a mi 

rendezési tervünkben előírtak ezt nem követték, ezért is módosítani kell majd a rendeletünket.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a 145-ös hrsz.-mal kapcsolatban is megke-

resés érkezett. Ez az ingatlan és még mellette néhány ingatlan tévesen be van sorolva idősek 

lakóparkjába. Építhet rá a tulajdonos apartman házat. Ezeket az ingatlanokat a településrende-

zés során majd át kellene tenni falusi övezetbe.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Narancsik Imre elnök úr lemondott a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöki tisztségéről. Kifejezte köszönetét a település nevében és a képviselő- 

testület nevében is. Jelenleg nincs elnöke a Nemzetiségi Önkormányzatnak, nem is mostaná-

ban lesz. Az elnök-helyettes látja el ezt a szerepkört úgy, hogy egyelőre Draskovics Balázs 
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veszi át érdemben az elnökre háruló feladatokat, amíg nem lesz új elnöke a Nemzetiségi ön-

kormányzatnak. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Dínó Park Kft. taggyűlésén jelen volt. A Dínó Park által 

vállalt kötelezettségek teljesítése most sokkal nagyobb rendben látszik, mint amiről eddig tud-

tunk. A tavalyi évben jelentős összeg került – kb. 21 millió Ft - a Dínó Park Kft-hez. Jelenleg 

fennálló kötelezettségek fedezete biztosított. A tavalyi évben lett kibocsátva 40-45 millió Ft 

összegű számla, aminek az ÁFA-ját tavalyi évben be is kellett fizetni. Itt visszaigénylés ke-

ményen várható, elvileg a dolgaik rendben vannak. Ami problémát jelent, nyilván tudjátok, 

hogy a MAL Zrt. felszámolás alatt van. A felszámolás az egy elég kemény jogintézmény, ele-

ve nem arra találták ki, hogy felszámolok egy céget, amit tulajdonképpen tovább akarok mű-

ködtetni. Arra találták ki, hogy ha ez meghalt, akkor hogyan temessük el. Lehet, hogy a Ba-

konyi Bauxit Kft. is ez alá kerül. Lehet, hogy megindul ellene a felszámolási eljárás. Ha a jogi 

eljárás végigmegy, akkor könnyen lehet, hogy a MAL Zrt. felszámolása miatt felszámolásra 

kerül a Bakonyi Bauxit Kft- is. A Bakonyi Bauxit Kft-vel nekünk azon kívül, hogy van 1,2 % 

tulajdonrészünk a Dínó park Kft-ben, két szempontból van még dolgunk. Az egyik, hogy tar-

tozunk nekik 6,3 millió Ft-tal. Tájékoztattam a testületet, hogy Kovacsics Árpád úrral leült, 

megbeszélték, hogy június első hetében megállapodnak, miként vállalja  fel az önkormányzat 

a törlesztést. Most minden eddigiénél fontosabbnak tartja, hogy ez a megállapodás létrejöjjön. 

Ugyanis a felszámolásra vonatkozó jogszabályok alapján be kell hajtani a követelést. Ha a 

Bakonyi Bauxitbánya Kft-nél megindítják a felszámolást, akkor kiderül, hogy mi tartozunk 

nekik 6,3 M Ft-tal. Ha nincs törlesztési megállapodás, akkor egy összegben behajtják a köve-

telést. A másik ügyünk a Bakonyi Bauxitbánya  Kft-vel, hogy Pünkösd óta próbafúrások van-

nak. Ásványanyag igazoló fúrások Mivel a MAL Zrt. az állam kezében van, megnézi, hogy 

honnan tud olcsón bauxithoz jutni, akkor valószínű, hogy nem fogja feltétlenül támogatni az 

importot, ha van itt a közelben feltárandó ásványi anyag. Ő azt látja, hogy ez van most a hát-

térben. Németbányára vonatkozóan a cégnek érvényes bányászati engedélye van. Ez mély-

művelést jelent. Ez más jellegű, mint ami eddig volt. A felszínen egyetlen gép van és egy fu-

tószalag. Vélhetőleg 10 autó fordulna egy nap, leponyvázva. A szellőztető ventillátoroknak 

van zaja, a feltárás első szakaszában a föld alá kerülnek, tehát nem lesz zaj. Robbantások állí-

tólag nem érzékelhetőek. 

Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a fúrások nem viszik el a vizet? 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy saját területükön végzik a próbafúrásokat, 

vagy a lencsékbe fúrnak magánterületeken? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péternek képviselőnek válaszolva elmondja, hogy 

azt állítják, nem megy el a víz a fúrások hatására. Azt gondolja, hogy néhány héten belül ki-

derül, hogy van e ásványi anyag, vagy nincs.  A bánya kapcsán az öregek csak szeretettel tud-
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nak beszélni, mert akkor volt pénz és volt munka. Jelenleg ebben a képviselő-testületben nem 

ül őslakos és ennek a falunak a legnagyobb többsége betelepülő. Nem azért jöttek ide, hogy 

egy bányától 3 km-re éljenek. Magyarul ezt le kell egyeztetni a faluban élőkkel, meg kell 

hallgatni a véleményüket. A jogszabályi lehetőségeket ismerve is. Azt kérte az érintettektől, 

hogy az első perctől tegyék lehetővé a folyamatos tájékoztatást, kommunikációt a lakosság 

informálását. Néhány héten belül erre vissza tudunk térni.  

 

Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy  ezek nem magánterületek, 

hanem érvényes bányászati joggal rendelkező bányatelkek. A próbafúrásokat a saját területü-

kön végzik. Az előrejelzés szerint egy-két éves termelést terveznének.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Németbányai Napok szervezését intenzíven 

el kell kezdeni. Először egy ilyen belső körben beszélik meg, a testületen belül, hogyan le-

gyen és utána vonják be azokat, akiket szeretnénk, akik tudnak ebben segíteni.  

 

EU-segélycsomagok érkeznek a településre a jövő héten. Szeretné elmondani, hogy egy na-

gyon konkrét adatszolgáltatás alapján lehetett megítélni, hogy ki kap, és ki nem kap. 14 csa-

ládhoz megy, azt hiszi a faluban, 24, vagy 26 család volt a legutóbb. Nagyon helyesen, végre 

megmondták, hogy kinek és miért adnak segélycsomagot. Kedden kell elhozni, és csütörtökön 

kell kiosztani. Szigorodott minden. Ki kell függeszteni, a logó kint lesz, ugyanazon a napon 

kell kiosztani, ami meghatározott, mert jöhetnek ellenőrizni. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az este LEADER taggyűlés lesz, ahova el szeretne menni. 

Kiírásra kerültek a pályázatok, ma elmondják a részleteket, és utána tájékoztatja a testületet. 

A feltételek hasonlóak lesznek, mint amilyenek tavaly voltak. Az értékkel bíró rendezvények-

nél most annyit kell tudni, hogy az idei falunapnál nem erre számíthatunk. Nem fér bele, hogy 

erre kapjunk pénzt. A befogadás előtt nem kezdhetjük el a tevékenységet és nem lesz addigra 

befogadó határozat. Végre figyelembe vették a kistelepüléseket, amikor úgy szabályoztak, 

hogy 200 fő alatti települések 200 e.Ft összeget nyerhetnek minimálisan. El tudja képzelni, 

akár a Szent-Márton napnak a megünneplését. Napokon belül erről részletesebb képe lesz, és 

akkor le tudnak ülni, beszélgetni róla. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 340.000,-Ft-os számla van a kezében, amit ki kell fizetni, a 

a hókotrás számlája. Tavaly 140.000,-Ft-ot fizettünk decemberig.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy összesen mennyit költöttünk nagyságrendileg hókot-

rásra a télen? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 500.000 forintba került ez a tél. 
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Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint beszélni kellene Rujza Antal helyi vál-

lalkozóval. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólására reagálva 

elmondja, hogy tolólapot kellene venni és meg lehetne vele beszélni. Olcsóbban jönne ki az 

önkormányzat. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Polgár Elemérrel, a Közút-

kezelőnél szintén egyeztetett a földfelhordással kapcsolatban. Bíztatta Elemért, hogy jogi útra 

vigye a dolgot. Egy nagy eső után 20 centis sáron kellett menni. Ez nagyon balesetveszélyes 

volt. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, vannak olyan napok, amikor reggel szinte nem lehet ki-

jutni a faluból, mert a gazdálkodó a földjéről a munkagépével a közútra hordott sarat nem ta-

karítja el. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a közút nem fehér útként van nyilvántart-

va? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem. A lényeg az, hogy a hátsó 

körforgalmat, az országos közutat nem kellene elfelejtenünk jövő télen, amikor padkázni kell, 

meg amikor kátyúzni kell. Nem azért nem megy hátra a hókotró  és fordul meg itt, mert az 

már a miénk, hanem mert egyszer ott hátul beragadt az egyik hókotró, és azóta nem megy hát-

ra. Mekkora különbség lenne, ha a Közúti Igazgatóság rendesen takarítaná a közutat a telepü-

lésen belül és nekünk csak három dombocskát és utcát kellene saját géppel helyben megolda-

nunk. Esze ágában sem jutna Kislődről ide hívni egy vállalkozót, akinek félmilliót kell fizetni.  

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, ha van egy rendkívüli hó helyzet, nálunk is megvan a 

rangsor, hogy mi az, amit először ki kell szabadítani. Az meg bennünket nem fog boldogítani, 

hogy te meg nem tudsz közlekedni, mert mi a besorolásban hátrább vagyunk. A sárfelhordás-

sal kapcsolatban neki volt olyan, aki jelezte, hogy a motorral akkorát esett az iszapon, mintha 

télen a jégen közlekedett volna. Személyi sérülés nem volt, csak anyagi kár. 
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Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a Kormányhivatal VE-B-

004/1209/2013.szám alatt kiküldött törvényességi felhívását. Június 30-ig pótolni fogjuk a 

mulasztást. 

Május 31. volt az iparűzési adó bevallásának a határideje. Van egy úgynevezett nagy adó-

zónk, aki az idei évre 900.000,-Ft adó előirányzattal rendelkezik, ebből még semmit nem fize-

tett be. 

A Mészkő-Dolomit Kft-vel kapcsolatban a jegyző urat kérte, hogy gyakorlatilag minden jogi 

eszköz igénybe vételével próbáljuk behajtani a 350.000,-Ft a tatozásukat. 

A Dinó-Park Kft. is beadta az iparűzési adó bevallását. 20-21 milliós forgalom mellett 

26.000,- Ft-os iparűzési adót vallottak be. Fog kérni egy kontrollt. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet az út aszfaltozással kapcsolatban? Kérde-

zi, hogy a pályázattal kapcsolatban van valami hír? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy kért még egy árajánlatot. A pá-

lyázattal kapcsolatban csak annyi híre van, hogy az építési hatóság az építési engedélyt meg-

adta a Csend- Völgye Nonprofit Kft. részére. Májusra ígérte az MVH a döntést. Reméli, a 

LEADER ülésen mondanak valamit erre is. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy a halastóhoz vezető útról jelezték, hogy a tábla alig 

látható. Elvan az út mellett gazosodva. Ez az erdészet területe, vagy magánterület? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ezt meg kell néznie az ingatlan 

nyilvántartásban. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, az ősszel megegyeztek, hogy az 

emlékkereszt rendbe lesz rakva. Úgy volt, hogy az Alapítvány a Nemzetiségi Önkormányzat-

tal közösen megcsinálja a restaurálást és a környezetét rendberakja az Önkormányzat. Maria 

Todte asszony ez alatt azt gondolta, hogy ő a restaurátorokat kifizeti. A talapzatot az Önkor-

mányzatnak kellett megcsináltatni. A kezében lévő 68.000,-Ft-os a számla csak a kovácsolt-

vas kerítés helyreállítása volt, összességében közel kettőszáz-ezer forintot költöttünk az em-

lékműre. Kéri, nehogy véletlenül valaki úgy kommunikálja, hogy ezt kizárólag Todte asszony 

állította helyre. 

 

Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a fűnyíró traktort sikerült megjavítani. 

 

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 15 perckor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


