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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 2014. február 5. napján 

9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Narancsik Imréné 

alpolgármester és Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Draskovics Balázs Németbánya NNÖ. Elnök 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről megjelent polgár: 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 mai rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mert a költségvetés beterjesztésének határideje 

a mai nap. 

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 2014. évi költségvetése                 Blaskovits Zoltán                                            

                                                                                                                           polgármester 

 

2./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasz-      Blaskovits  Zoltán           

     nú Egyesület 2014-2020. programozási időszakához csatlakozás               polgármester 

 

3./ 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 előterjesz- 
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tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határo-

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

készülhetett erre az ülésre beszámoló. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések kö-

zött, átruházott hatáskörben 11 fő részére önkormányzati (tűzifa) segélyt állapított meg, 3 fő 

önkormányzati segély kérelme elutasításra került.  

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy nem tudják a pontos 

időpontot mondani, hogy mikor lesz Németbányán szociális étkeztetés. Szeretné minél előbb 

elindítani. A szakmai program véleményezésére a VM. Kormányhivatal Szociális és Gyámhi-

vatala felkérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. Megállapította, hogy a szak-

mai program a jogszabály által előírt tartalmi elemeket – címeket – tartalmazza, azonban an-

nak szakmai megfelelőségét a Főigazgatóság véleményezi az eljárás során. Az önkormányza-

tot be kell jegyeztetni a szolgáltatói nyilvántartásba. Az eljárás itt is folyamatban van. 

 

A VM. Falugondnokok Egyesületét a tavalyi évben 5 e. Ft-tal támogatta önkormányzatunk. 

Az egyesület megküldte tájékoztatását a támogatás elszámolásáról számla formájában, iroda-

szer beszerzésére fordították a támogatást.  

 

A VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság szintén elszámolt a10 e. Ft-os tavalyi önkormányzati 

támogatásról, a megküldött számla másolat alapján, a támogatást gépjármű külső javíttatására 

fordították.  

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a HEP keret terhére, a tavaly elindított természetbeni 

étkezési támogatás január végéig volt esedékes. Február hónapban fenntartotta a támogatást, 

de csökkentett mértékben. Egy hónapra újra megrendelte a szolgáltatást hétfő, szerda és pén-

teki napokra, nem elsősorban költségtakarékossági szempontból, hanem a kedvezményezett 

ellátottaktól kapott visszajelzés alapján. Felesleges volt hétfőtől péntekig ilyen méretű ada-

gokban meleg étkeztetést rendelni számukra. Racionálisabb most az ellátásuk és elégséges.  

 

A Környezetvédelmi Programmal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem 

érkezett az önkormányzathoz a megadott határidőig 250 e. Ft-os ajánlatnál kedvezőbb ajánlat. 

A legutóbbi Blautech Kft. nyújtott be 643 e. Ft + Áfa összegű ajánlatot, ami már a módosítás-

ra vonatkozik. Várnak a Bazaltech Kft.-től még egy harmadikat is, ami eredetileg 950 e. Ft + 

Áfa összegű volt. Mivel lejárt a határidő, lezártnak tekinti a kérdést, a legkedvezőbb ajánlat-

tevővel kötik meg a megbízási szerződést, s ez a Csalán Környezet és Természetvédő Egyesü-

let, amely bruttó 250 e. Ft-os árajánlatot adott. A szerződés előkészítés alatt áll, az egyesület 

csak a programot készíti el, az eljárást a hivatalnak kell majd lefuttatni. A hatóságok előírásai 

szerint a program kiegészítése, módosítása lehetséges. Ezért a szerződést úgy szeretnék meg-

kötni, hogy a program elkészülte után az összes díjból 150 e. Ft-ot fizetnének ki, s a hatósági 

engedélyek birtokában kerülne sor a fennmaradó összeg kifizetésére. A program első üteme a 

szombatra összehívott fórum, melyen a program szakembere lesz az előadó.  

 

A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban jelzi, hogy az erdészettel és a fuvarossal 

egyeztetett, remélhetőleg ezen a héten kiszállításra kerül a szociális tűzifa. 

 

Ezen a héten lesz a közbiztonsági referensképzés, melyen Draskovics Balázs vesz részt. A 

polgárvédelmi szervezetet is át kell majd alakítani, mert az egyik jelenlegi tisztviselő 3 gyer-

mekes apa lett, s őt nem lehet kötelezni ilyen feladatok végzésére, de önként vállalhatja. 



 

 

- 4 - 

A VM. Területfejlesztési Program kapcsán megírta főjegyző úrnak a levelét, amiben elsősor-

ban azt kérte, hogy Németbánya kistelepülésből adódó hátrányait ellensúlyozzák, ezt priori-

tásként kezeljék, ha erre lehetőség nyílik. Három konkrét projekt adatlapot mellékelt. Beküld-

te a Bakonyi Dinó-park és Látogató Központ kialakítását, támogatott kistelepülési infrastruk-

túra-fejlesztést, és a Helyi Termék Központ és Bemutató Hely a Bakonyban című programot. 

 

Az Artisjus Jogvédő egyesülettől megint kapott az önkormányzat bevallásra történő felhívást. 

A 2010. évi Bakony Drákó Fesztivál és a 2011. évi falunap rendezvényein játszott zeneszám-

ok bevallását kérik. Az egyesület ügyintézője az újságcikkeket keresi, ebből informálódik az 

eseményekről. Jobban jár az önkormányzat, ha a zenés rendezvény zeneszámait határidőben 

lejelenti, mert akkor 18 e. Ft. + ÁFA / rendezvény alapdíj-fizetéssel megúszhatja. Az elmúlt 

évben már így jártak el. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy az OBDK képviselőjének megérkezett-e már az állás-

foglalása a gépjárművel kapcsolatban? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy még nem érkezett meg az állás-

foglalás. Az OBDK képviselője hivatalból nem véleményezheti a falugondnoki rendelet-

tervezetet, de felajánlotta a szakmai segítségét. Telefonos érdeklődésére úgy tájékoztatta, 

hogy elkészítette már a jelentését, melyekben javaslatokat fogalmaz meg. Az egyik javaslat az 

lesz, hogy csomópontokat kell kialakítani a falugondnoki gépjármű útvonalán. Először az 

OBDK-hoz kell megküldenie, s amennyiben ők jóváhagyják, akkor küldheti meg Németbánya 

Község Önkormányzatának. Bízik benne, hogy a következő testületi-ülésen el tudják már fo-

gadni a rendelet-tervezetet. 

 

Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-

ra.  

 

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 2014. évi költségvetése                  
   E l ő a d ó :   Blaskovits Zoltán polgármester    

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Áht. előírása szerint a 

2014. évi költségvetést 2014. február 5. napjáig kell beterjeszteni tárgyalásra a képviselő-

testület elé. A módosító javaslatokkal kiegészített költségvetésről fog készülni rendelet-

tervezet, melyet a következő testületi ülésen terjeszt a testület elé. Ezt követően részletesen 

ismerteti a költségvetés-tervezetet. Elmondja, hogy 20.508.000,- Ft bevételi oldal mellett 

18.177.000,- Ft kiadási oldallal számoltak, közel 2,5 millió Ft többlettel. Az állami támogatás 

mértéke legtöbb esetben növekményt mutat. A működési támogatás 2.267.000,- Ft, ebben 

benne van a zöldterület-gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemető, közutak fenntartása. Egyéb 

feladat alapú támogatásra 4 millió Ft összeg jut, ez tavaly 3 millió Ft volt. A falugondnoki 

szolgálat előirányzata 2,5 millió Ft-ra emelkedett, az idei évtől van kistelepülések szociális 

feladatalapú támogatása, amely 600.000,- Ft. A pénzmaradványnál 2.785.000,- Ft szerepel, de 

ezt még pontosítani kell a pénzügyessel, mert bizonytalannak látja ezt az összeget. Bakonyjá-
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kó község önkormányzatától az elszámolás alapján 117.000,- Ft összeg fog beérkezni, illetve 

a bérbeadásból még 73.000,- Ft. Ez a két év lezárását jelenti. Ez az összeg még módosulhat a 

Csend Völgye Nonprofit Kft-től visszatérülő 1.709.000,- Ft-tal, amely pénzeszközt kölcsön-

adott az önkormányzat a saját Kft-jének, az elnyert pályázat megvalósításához.   

 

A beiskolázási segély nem egy nagy tétel. A temető villamosítási munkálatait 400.000,- Ft-tal 

szerepeltették. Falugondnoki szolgálatnál kiadási oldalon érdemi változás nincs. A könyvtári 

megbízási díj és járulékai, működési célú pénzeszközátadás is szerepel a költségvetésben. Ez 

utóbbi a Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról szól. 1.250.000,- Ft-ot tet-

tek be az önkormányzat a költségvetésébe, a kötelező tőkeemelés miatt. A jelenlegi tőke 

500.000,- Ft. Kötelező a 3 millió Ft-os tőkére való emelés 2015 év végéig. Két költségvetési 

évre osztanák fel ezt az összeget, ami 2,5 millió Ft. Ha a Kft. okirataiban bármiféle változás 

áll be, akkor azonnal esedékessé válik a 3 millió Ft törzstőke megléte. 

 

Önkormányzati segélyek sornál 50.000,- Ft szerepel. Vásárolt élelmezés az óvodai ellátásnál 

egy kalkulált összeg. A város és községgazdálkodásnál komolyabb változások nem voltak. A 

Környezetvédelmi program kapcsán a díjak, egyéb befizetések mellett jelenik meg a 

250.000,- Ft, hókotrásra, a tűzifa beszállítására is tervezték a szükséges tételeket. Az útkar-

bantartást 250.000,- Ft. összeggel külön nevesítjük, a bevételi sorban is megjelenik.A közvi-

lágításnál 442.000,- Ft-os számlát fizetett ki az önkormányzat a tavalyi évre idén januárban, 

ezért a pénzügyes beállította a kétszeresét a költségvetésbe. 

Az év végén pénzügyes kolléga nélkül maradt a hivatal a költségvetés tervezés időszakában. 

Ma már megoldódni látszik ez a probléma.  

Az idei választási év lesz, figyelni kell arra, hogy a következő önkormányzatra ne tegyenek 

terheket, illetve a költségvetés következetes megvalósulása esetén az utolsó negyedévben se 

lehessenek meglepetésszerű, váratlan nagy összegű kiadások. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy nincs új pénzügyes ügyintéző? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy egy pénzügyi ügyintéző már 

felvételre került, s a fő pénzügyes áthelyezési kérelmét is megküldte a jegyző úr a jelenlegi 

munkáltatójához. Mivel önkormányzati szektorban dolgozik, az áthelyezése 2 hónap alatt biz-

tosan megoldódik. A napi operatív munka támogatására egy közfoglalkoztatottat is sikerült 

bevonni, aki pénzügyi végzetséggel rendelkezik. Így működőképes tud maradni a hivatal. 

Nem maradt azonban olyan ember, aki Bakonyjákó és Németbánya Községek pénzügyeivel 

foglalkozna, és a költségvetés-tervezés folyamatával tisztában lenne. Azt a megoldást válasz-

tották, hogy Homokbödöge, Adásztevel községek kapcsán egy, Bakonyjákó, Németbánya 

községek kapcsán egy másik pénzügyes kollegát bíznak meg a külön feladat ellátásával. Ná-

lunk ezt a feladatot Bükki Gyöngyi, korábbi pénzügyes végzi. Javasolja, hogy majd a pénz-

ügyes kollegával külön üljenek le, és tételesen beszéljék át a költségvetés-tervezetet egy in-

formális megbeszélés keretében. A következő ütemben pedig el tudnák fogadni az erről szóló 

rendeletet. 

 

Hozzászólás: 
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Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a temető pályázati támogatást nem kell  

szerepeltetni a költségvetésben? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem, mert nem az önkormány-

zat a pályázó, hanem a Kft. Kiadási oldalon - ami szokásos - bizonytalansági faktort jelent a 

közfoglalkoztatás.  

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a közvilágítási számla évente nem egyszer 

szokott jönni? 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a Bauxitbánya felé a tartozás lett-e tervezve a költség-

vetésben? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, 

hogy ez eddig nem így volt. 

 

Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy nem lett tervezve. A költségvetésben 

nem fog szerepelni általános tartalék, az előirányzataink kellenek az önkormányzat működte-

téséhez. Igyekeznünk kell a felszámolóval megállapodásra jutni. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint az önkormányzat kft-je ügyvezetőjé-

nek kell valamilyen díjazást megállapítani, nem várhatja el az önkormányzat, hogy ingyen 

végezze a munkát. Kérdezi, hogy a 200.000,- Ft összegű működési célú támogatás mit takar? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy terveztek az ügyvezető díjazá-

sával, ennek mértékét azonban még egyeztetni kívánja a Képviselő-testület tagjaival. A 

200.000 Ft-os keret az összes civil szervezet támogatását jelenti, akiket támogatni szokott az 

önkormányzat, beleértve a katasztrófavédelmet, rendőrséget is. 

 

Hozzászólás: 

 

Újvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hogy a Kft. ügyvezetőjének a díjazása és járulé-

kai szerepelnek-e a költségvetésben? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igen. Hozzáteszi, hogy a költ-

ségvetésben szereplő tőkeemelés a Kft. működését szolgálja. Tulajdonosként, ha úgy dönte-

nek, akkor ebből az összegből az ügyvezetőt is díjazhatják. 
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Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a Környezetvédelmi Programmal kapcso- 

latban egyéb díjak, befizetési kötelezettségek vannak-e tervezve a költségvetésben? Az 

anyagbeszerzésnél tervezett 300.000,- Ft mit takar? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy erre a célra 300.000,- Ft van 

tervezve. Az anyagbeszerzés előirányzatából a fűnyírókba damilt, a közmunkásoknak munka-

védelmi kesztyűket, védőeszközöket, alkatrészeket szeretne az önkormányzat vásárolni, és a 

motoros gépek javítási számláit is ebből szeretnék kifizetni. Azt is el kell dönteni majd, hogy 

a HEP keretet mire fogják majd felhasználni. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a Közös Hivatal fenntartása szerepel-e az 

önkormányzat költségvetésében? 

 

Válasz:  

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a hivatal a működtetésre külön normatí-

vát kap, a költségvetése a gesztor, Adásztevel Község Önkormányzata költségvetésébe lesz 

beépítve. 

 

Hozzászólás:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a testületnek, hogy a testület döntsön arról, hogy 

az elhangzott javaslatokkal, valamint az együttes ülésen elfogadott javaslatokkal módosított 

Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését rendeleti formában, a soron kö-

vetkező ülésen a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

17/2014.(II.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a je-

len képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslatokkal, valamint a 2014. február 5. 

napján tartandó, Adásztevel-Bakonyjákó-Homokbödöge-Németbánya együttes 

képviselő-testületi ülésen elfogadandó javaslatokkal módosított, Németbánya 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését rendeleti formában, a soron kö-

vetkező ülésen a képviselő-testület elé kell terjeszteni.   

A költségvetés-tervezet a határozat mellékletét képezi.                             

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.  

                   Határidő: 2014. február 21. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

 Kelemen László jegyző 

 



 

 

- 8 - 

 

2./ N a p i r e n d :  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú 

Egyesület 2014-2020. programozási időszakához csatlakozás  
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester    

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a LEADER Egyesü-

let elnöke levelét, a Nyilatkozat- és határozati javaslat-tervezetet, melyet a képviselők előzete-

sen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy új ciklus kezdődik a LEADER egyesüle-

tek életében, most van lehetőség a csatlakozások módosítására. Képviselő-testületi döntést 

kell hozni, hogy az SMB Egyesület tagja szeretne-e maradni Németbánya Község Önkor-

mányzata. „A Bakonyért” Egyesület holnapra hívott össze egy találkozót Farkasgyepűre. A 

jogi szabályozás szerint a LEADER Egyesületek területi határai a megyén belül kell, hogy 

maradjanak. Most a szervezetek próbálnak tagokat toborozni. A fórumra elmegy, s holnap 

már többet tud mondani, miután meghallgatta az előadást. Az egyesület a Fejér megyei tele-

püléseit elveszíti. Úgy érzi, az SMB Egyesület vezetésével németbánya község önkormányza-

tának nem a legjobb a kapcsolata. Talán más vezetéssel, vagy vezetési stílussal kellene mű-

ködni az egyesületnek. A lényeg az, hogy minél több nyertes pályázata legyen az érintett ön-

kormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozóknak, minél több támogatást tudjanak 

lehívni a keretből. Mindenek felett Németbánya érdekeit kell szem előtt tartani, ezért nyilván 

érdemes meghallgatni más LEADER Egyesület képviselőit is. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy milyen egyesületek jöhetnek még szóba, 

akikhez lehetne csatlakozni? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy Veszprém megyén belül még a 

„GEMARA LEADER” Egyesület működik. 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint mindegyik egyesületről tájékozódni 

kell. 

 

Müller Péter képviselő csak jókat hallott a zirci egyesületről. Az SMB Egyesületnél volt 

olyan pályázata az önkormányzatnak, melyet be sem fogadtak, nem engedték az MVH felé 

továbbítani.   

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy Bakonyjákó Község Polgármestere 

megkérdezte őket, hogy a pályázatok támogatottsága milyen náluk, s azt a választ kapta, hogy 

60%-os. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondja, 

hogy véleménye szerint a LEADER vezetés saját eljárásrendjét megsértve „dobta ki” a Csend 
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Völgye Németbánya Nonprofit Kft. pályázatát, pedig az illeszkedett a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiához. Az ügyről azóta sem kaptunk érdemi tájékoztatást, ez ügyben még nyilván lépni 

kell. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy ha ma úgy döntenek, hogy csatlakoznak az 

SMB Egyesülethez, akkor lehet-e még ezen változtatni?  

  

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ismeretei szerint ebben a cik-

lusban nem lehet már ezen változtatni, de utána jár a kérdésnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő kéri a polgármester urat, hogy ismerje meg a Zirci Egyesületet, tájé-

kozódjon akár a GEMARA felől is, s adja tovább az információkat a képviselők felé. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester kéri a testületet, hatalmazza fel arra, hogy a LEADER egye-

sülethez történő csatlakozási döntést megelőzően szerezzen információkat „A Bakonyért” és a 

„GEMARA” LEADER Egyesületek működéséről.  

 

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

vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 

 

18/2014.(II.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a LEADER egyesülethez történő csatlako-

zási döntést megelőzően, szerezzen információkat „A Bakonyért” és a „GEMA-

RA” LEADER Egyesületek működéséről, és tárgyalásokat folytasson az érintet-

tekkel az esetleges csatlakozás tárgyában. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

                   Határidő: 2014. február 21. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

 

3./ N a p i r e n d :      Vegyes ügyek                                                                                             

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Együttműködési megállapodás módosítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község 

Önkormányzata 2013. évben együttműködési megállapodást kötött Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a jogszabályváltozás miatt a költségvetési 

koncepció elkészítésének határideje április 30-ról október 31-re módosult, s ezt a változást át 

kell vezetni a megállapodáson. Ehhez kapcsolódóan, a „Vegyes rendelkezések” között 
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szereplő véleményezési határidő május 15-ről november 15-re módosulna. Ezen kívül az 

elnök személye is változott, amit át kell vezetni a megállapodáson. A módosított 

megállapodás-tervezetet a hivatal egységes szerkezetbe foglalta. A megállapodás-tervezetet a 

képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 

megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást 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, meghozta következő határozatát: 

 

19/2014.(II.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, egységes szerkezetbe foglalt, 2014. január 

31. napján kelt, módosított együttműködési megállapodást elfogadja.  

A megállapodás a határozat mellékletét képezi.                                                                                                                                                   

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

  Határidő: 2014. február 21. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

b) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartási ideje                
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint az intézmény nyitva tartásáról a 

fenntartó önkormányzatnak kell döntenie. A bakonyjákói tagóvoda vezetőjének javaslata 

alapján, a Bakonyjákói Tagóvoda nyitva tartását a fenntartó Bakonyjákó Község 

Önkormányzata következők szerint határozta meg: 

     Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:                         7.00 – 16.30 óra 

     Éves nyitva tartás:          2014.01.01. – 2014.07.11,     2014.08.11. – 2014.12.31. 

A takarítási szünet egy hónapos, amely alatt megújul az óvoda. Javasolja a testületnek, hogy 

az óvoda másik fenntartójaként, a nyitvatartást szavazzák meg.  

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: 

 

20/2014.(II.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli 

Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája alábbi nyitva tartását az alábbiak szerint 

határozza meg: 

                          Napi nyitva tartás:                   Hétfő – Péntek:              7.00 – 16.30 óra 

                          Éves nyitva tartás:     2014.01.01. – 2014.07.11,     2014.08.11. – 2014.12.31. 
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                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                             

                   Határidő: 2014. február 21. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

c) Csend Völgye Nonprofit Kft.-ben képviselet  

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy előzetesen már említette, 

a Csend Völgye Kft. ügyvezetőjének legalább jelképes díjazást meg kell állapítani, mert a 

NAV nem szereti a fizetés nélküli munkavégzést, ami ellentétes a jogszabályokkal. Az ügy-

vezetőnek személyes felelőssége van a Kft. ügyeivel kapcsolatban. Minimálisan havi bruttó 

10.000,-Ft díjat gondol megállapítani neki. Arra kéri a testületet, hogy hatalmazza fel arra, 

hogy mint tag, képviselje az önkormányzatot a taggyűlésen, s kezdeményezze díjazás megál-

lapítását a Kft. ügyvezetőjének. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint mivel az ügyvezető úr valóban szemé-

lyes közreműködő, és felelősséget is vállalt ezzel a megbízatással, valamivel magasabb ösz-

szegben is meg lehetne állapítani a díjazását. 

 

Újvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hogy az ügyvezetőnek megállapítandó megbízási 

díj után a járulékokat be kell-e fizetni az önkormányzatnak? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen igen, de csak a 

kifizetett összeg mértékében, mert az ügyvezető úrnak van egy saját Bt.-je, amely fizeti utána 

a járulékokat. Úgy gondolja, hogy a megbízási díjat ha emelik is az elhangzott összeghez ké-

pest, viszonylag alacsony szinten kellene tartani. Az ügyvezető munkájának és a Kft. valós 

tevékenységének függvényében inkább eseti, jutalmazás jellegű díjazást javasol majd. Ez 

ügyben ügyvezető úrral is egyeztet majd. 

 

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

vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 

 

21/2014.(II.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy mint tag, képviselje az önkormányzatot a 

taggyűlésen, s kezdeményezze díjazás megállapítását a Kft. ügyvezetőjének. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2014. február 21. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kér-

dése, vagy bejelentése? 
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Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő véleménye szerint az önkormányzat közvilágítási szerződését át kel-

lene nézni. Lehet, hogy jobb lenne, ha nem átalánydíjas szerződése lenne az önkormányzat-

nak. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a szennyvíztisztító berendezést mikor lehet 

megtekinteni? Meg kellene sürgetni ezt a dolgot. Az autóbusz menetrend módosítást kezde-

ményezni kellene. Az utca elnevezések ügye hogyan áll? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, arra szeretné kérni a képviselőket, 

hogy menetrend módosítás ügyben kezdjék el kérdezni a lakosokat. A berendezés megtekinté-

se ügyében egyeztet a tulajdonos képviselőjével. Az utcanévváltozást kezdeményezni kell. Ha 

van beérkező javaslat, akkor van miről beszélni. Egy ilyen kezdeményezés történt korábban, 

még a rendelet hatályba lépése előtt Kungl Ignác részéről. A Fő tér nevét Kostajger térre java-

solta megváltoztatni. Ő ezt a javaslatot nem támogatná, mert nagy zavarokat okozna az elne-

vezés változása a vállalkozásoknál, a Fő térre bejegyzett civil szervezeteknél és az Önkor-

mányzatnál, nagy anyagi terhekkel is járna. Az utcanév elnevezést külön kell választani a ház-

számozás változásától. Az előbbi a képviselő-testület, utóbbi elbírálása a polgármester hatás-

köre.        

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlé-

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 11 óra 01 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


