
Szám: 8-14/2014.

N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25. napján 9 órakor
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  2014.  szeptember  25.
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 és Müller Péter képviselő. 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Győrváriné Mészáros Katalin költs.főm.
- Ékesné Gáspár Dóra költs.ea.
- Németh Anett tanácsos

A lakosság részéről megjelent polgár: 4 fő.

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Narancsik Imréné alpol-
gármester hiányzik, aki előzetesen kimentette magát. A mai rendkívüli ülés összehívását a he-
lyi adó rendeletek módosítása határideje indokolja.

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./ A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Kelemen László
jegyző

                                                                                                                           
2./ Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása Kelemen László

jegyző
                                                                                                                            
3./ A telekadóról szóló rendelet módosítása Kelemen László

jegyző
                                                                                                                               
4./ Az építményadóról szóló rendelet módosítása Kelemen László

jegyző

5./Vegyes ügyek Blaskovits Zoltán
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 2 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-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék
tudomásul. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján  2  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 a 76, 77, 78 és 79/2014.(VIII.28.) számú, lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról.

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére önkormányzati
segély megállapítása.

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy a választási időszakban
vannak, felállt a HVI, HVB és az SZSZB, a hivatal munkatársai végzik munkájukat ezzel kap-
csolatban. Nemzetiségi képviselő jelölt 5 fő, polgármester jelölt egy, míg önkormányzati kép-
viselő jelöltként 6 személy indul a helyi önkormányzati választásokon. Nagyon békés, beszél-
getős kampányt él meg Németbánya, következő vasárnapra tervezik a választási fórum meg-
tartását, melyen bemutatkozhatnak a jelöltek, elmondhatják elképzeléseiket az önkormányzati
munkával kapcsolatban.
Árvízveszély Németbányán nagyjából évente egyszer jelentkezik. Köszöni azoknak a segítsé-
gét, akik segítettek az árok tisztán tartásában. A közelmúltban történt hogy a sok esőzés miatt
jelentősen felduzzadt Pisztrángos tó zsilipjét át kellett vágni, de szerencsére nagyobb kár nem
keletkezett. A katasztrófavédelmet tájékoztatta a történtekről.
Szociális étkezés is beindult a faluban, jelenleg őt igénylő kap rendszeresen meleg ételt.   
Több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a szilárd burkolattal el nem látott utcák kar-
bantartása, kátyúzása mikor fog megtörténni. Az esőzések ezeket az utcákat megrongálták, a
karbantartást az önkormányzat betervezte, de megfelelő munkagép még nem áll rendelkezés-
re. A legfrissebb információk szerint októberben fogják az utakat helyreállítani, az Erdészettel
közös munkával.
Rendezési terv kapcsán is több kérdés érkezett be az önkormányzathoz, legutóbb egy földház 
építése kapcsán jöttek fel ötletek, és derült ki, hogy a terv nem megfelelő. Úgy gondolja, hogy
a következő önkormányzati ciklusban a rendezési tervet mindenképpen rendbe kell tenni.
Kész az Itthon vagy Magyarország szeretlek program meghívója és programja. Köszöni azon 
keveseknek, akik segítették a programot megszervezni.
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködés itt véget ér erre a cik-
lusra vonatkozóan. Elmondta a nemzetiségi önkormányzati ülésen, hogy két elhangzott ígéret
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van, amit még be kell tartani: temetőnél, illetve a fedett színpadnál a kétnyelvű tábla elhelye-
zése, mivel mindkettő projektet anyagilag támogatta a nemzetiségi önkormányzat.

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  :  A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
   E l ő a d ó  :   Kelemen László jegyző   
  (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését,
és a rendelet-tervezetet,  melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az
adó mértéke és a Németbánya településen bejelentett lakhellyel rendelkező lakosok adóked-
vezménye nem változik. Elmondja, hogy az adórendeletet nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani, ezért javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

7/2014.(X.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a   magánszemély kommunális adójáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

                                 

2./ N a p i r e n d  :  Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása
  E l ő a d ó  : Kelemen László jegyző   
    (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését,
és a rendelet-tervezetet,  melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az
adó alapjának a megkezdett vendégéjszakák számát javasolja megállapítani, s mértéke marad-
na 300,-Ft/vendégéjszaka. Elmondja, hogy az adórendeletet nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani, ezért javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja,  hogy jegyző úrral  előzetesen
egyeztette  a  rendelet-tervezetet,  s  egyetértett  avval,  hogy  az  adó  alapjának  a  megkezdett
vendégéjszakákat  jelölték  meg.  A régi  rendeletnél  azért  nem döntötte  el  a  testület,  hogy
melyik adóalapot választja, mert az előző jegyző rosszul tájékoztatta a képviselő-testületet. A
régi  rendelet  alkalmazásánál  már  látták,  hogy  ez  így  életszerűtlen  és  működésképtelen.
Támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
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8/2014.(X.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az   idegenforgalmi adóról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d  :  A telekadóról szóló rendelet módosítása
  E l ő a d ó  : Kelemen László jegyző   
    (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését,
és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A te-
lekadó alapja, évi mértéke és a mentességek változatlanok lennének, azzal a kivétellel, hogy a
vállalkozók üzleti célt szolgáló telkeire nem vonatkoznának a mentességek. Elmondja, hogy
az adórendeletet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani, ezért javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Müller Péter képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

9/2014.(X.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a   telekadóról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

                                 

4./ N a p i r e n d  :  Az építményadóról szóló rendelet módosítása
  E l ő a d ó  : Kelemen László jegyző
    (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését,
és a rendelet-tervezetet,  melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az
adó évi mértéke maradna 1.000,-Ft/m2, s ennél az adónemnél is a vállalkozók üzleti célt szol-
gáló épülete  kivételt  képez a mentesség vonatkozásában.  Elmondja,  hogy az adórendeletet
nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani, ezért javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester támogatja a javaslatot.
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

10/2014.(X.10.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületé-
nek önkormányzati rendelete az   építményadóról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5./  N a p i r e n d  :   Németbánya Község Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
tájékoztató

  E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester
    (Írásbeli előterjesztés)

Blaskovits  Zoltán  polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  a  Németbánya
Község  Önkormányzat  2014.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatót,  melyet  az
Adászteveli  Közös  Önkormányzati  Hivatal  munkatársai  készítettek.  Köszöni,  hogy  a
tájékoztató időben elkészült, mert így előzetesen át tudták tanulmányozni. Nagy meglepetés a
bevétel és kiadás oldalon nem történt, időarányosan teljesültek a tételek. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólások:

Győrváryné Mászáros Katalin költségvetési főmunkatárs hozzászólásában elmondja, hogy
életbe  lépett  január  elsejétől  az új  számvitel,  a  közös hivatal  úgy döntött,  hogy könyvelő
programot  vásárol,  nem  az  ingyenest  használja,  melynek  alkalmazásával  rengeteg  volt  a
probléma.  Az állami  támogatás  rendesen megérkezik,  a  helyi  adó bevételek  időarányosan
teljesültek,  és  a  fűnyíró  traktor  értékesítéséből  származó  bevétel  szerepel  még  a  bevételi
oldalon.  Kiadási  oldalon  pedig  a  közfoglalkoztatottak  bére,  illetve  a  személyi  juttatások
szerepelnek. Egyéb dologi kiadások a közüzemi számlák díjait  jelentik.  Előző évről volt a
MÁK részéről  egy 121 ezer  forintos  elvonás.   Az  EPER könyvelő  program megfelelően
működik, de ezt is meg kell ismerni.

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja,  hogy az Állam az üdülőhelyi
feladatok  támogatására  a  befolyt  idegenforgalmi  adó  1,5-szörösével  támogatja  az
önkormányzatokat. Mivel a tervezet után kapta meg az önkormányzat ezt a támogatást, s nem
folyt  be annyi  idegenforgalmi  adó,  mint  amennyit  beterveztek,  ezért  a  különbséget  vissza
kellett utalni. Javasolja a tájékoztató elfogadását.
 
Müller  Péter  képviselő  elmondja,  hogy  mint  minden  programot  tudni  kell  használni  és
kezelni ahhoz, hogy jól működjön. Kérdezi, hogy az adóelőírások hogyan teljesültek?

Válasz:

Blaskovits  Zoltán  polgármester válaszában  elmondja,  hogy  az  adóelőírások  teljesülését
külön napirendi pontban tárgyalja majd a testület, a vegyes ügyek keretén belül.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

80/2014.(IX.25.)    Németbánya   Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Köz-
ség Önkormányzat  2014. I.  félévi gazdálkodásáról  szóló,  2014. szeptember 25.
napján kelt tájékoztatót elfogadja.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző
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6./ N a p i r e n d  :  Vegyes ügyek
   E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester
      (Írásbeli előterjesztés)

a) Adásztveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai csoportok
száma

Blaskovits  Zoltán  polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  Hegedüsné  Patyi
Edina óvodavezető  az Adászteveli  Óvoda Bakonyjákói  Tagóvodájának heti  és éves nyitva
tartási  idejének,  valamint  az  adott  nevelési  évben  indítható  óvodai  csoportok  számának
fenntartói meghatározása iránti kérelmét, valamint az ezekre készített javaslatát. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatot szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

81/2014.(IX.25.)    Németbánya     Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkö-
rében eljárva,  az Adászteveli  Óvoda Bakonyjákói  Tagóvodájának nyitva tartási
idejét és a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a kö-
vetkezők szerint határozza meg:

Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás:

Hétfő: 7.00 - 16.30 2014.09.01. – 2015.07.10. és 
Kedd: 7.00 - 16.30 2015.08.07. – 2015.08.31.
Szerda: 7.00 - 16.30
Csütörtök: 7.00 - 16.30
Péntek: 7.00 - 16.30

Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős:  Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

b) Adásztveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2014/2015. éves Munkaterve

Blaskovits  Zoltán  polgármester  előterjesztésében  részletesen  ismerteti  Hegedüsné  Patyi
Edina óvodavezető az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának Éves Munkaterve vé-
leményezési kérelmét, és a munkatervet. Elmondja, hogy a vélemények beszerzését követően
az intézmény nevelőtestülete fogadja el majd a munkatervet. A munkatervet jónak tartja, java-
solja a testületnek, hogy ajánlja elfogadásra a Nevelőtestületnek. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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82/2014.(IX.25.)  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az  Adászteveli
Óvoda  Bakonyjákói  Tagóvodája  2014/2015.  Éves  Munkatervét  jónak  tartja,
elfogadásra ajánlja az intézmény Nevelőtestületének.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat minden
évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz, melyen keresztül önkormányzati, megyei és álla-
mi forrásból kaphattak támogatást a németbányai felsőoktatásban tanuló, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatal diákok. Németbányán két ilyen diák van, akiknek a támogatásával
számolt az önkormányzat a költségvetése összeállításánál. A csatlakozásról már nyilatkozatot
kellett aláírnia, s meg kellett küldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. Ezt követően
részletesen  ismerteti  a  nyilatkozatot.  Javasolja,  hogy a testület  határozattal  erősítse  meg a
csatlakozást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Müller Péter képviselő támogatja a határozat meghozatalát.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

83/2014.(IX.25.)  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alábbi
csatlakozási döntést hozza:
1.  Az  önkormányzat  a jogszabályoknak  megfelelően,  kifejezett  és

visszavonhatatlan  döntést  hozott  arról,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.

2. Az önkormányzat a felsőoktatási  hallgatók számára,  valamint a  felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a
pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  a  települési  önkormányzat  által  nyújtott
támogatás  összegének  továbbítása  során  maradéktalanul  az  Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulója
keretében  a  beérkezett  pályázatokat  és  a  pályázatokról  hozott  döntését  a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet  címen  elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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4. Az önkormányzat  nyilatkozik arról,  hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak  tartott  nyilatkozatok  és  mellékletek  nem  állnak  ellentétben  a
pályázati kiírás feltételeivel.

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

d) Pályázat -   “Itthon vagy – Magyarország szeretlek”

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén ismét kiírta a Bel-
ügyminisztérium az “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázatot. Az 1001 fő alatti tele-
pülések 195.000,-Ft-ot igényelhetnek a szeptember 27-28-i rendezvényeikre. Kötelező elem-
ként vállalni kell szeptember 27-én 20.30 órakor az összehangolt tűzgyújtást.  A támogatást
eszközvásárlásra nem lehet felhasználni. A programról elkészült a tájékoztató, melyen szere-
pelnek az arculati elemek is. Ezt követően részletesen ismerteti a szeptember 27-28-i progra-
mokat. Elmondja, hogy a pályázat elbírálásáról még hivatalos értesítést nem kapott az önkor-
mányzat. A pályázati kiírás szerint csak plakátot kell kirakni, a méretét nem határozták meg.
Berhidai Edina felvállalta a vetélkedő lebonyolítását, Kiss Albertné a programelemekben segí-
tett, Tóth István pedig térítésmentesen biztosítja telkét a rendezvényhez.  A program sikeresen
összeállt. Ennyi fért bele, de egy igen gazdag programot sikerült összeállítani. 
A pályázati igény benyújtásának határideje 2014. szeptember 15. volt. Az ebr 42 rendszerbe
fel kellett tölteni az igényt, s papír alapon is meg kellett már küldeni a MÁK-nak. Javasolja,
hogy erősítsék meg testületi határozattal a csatlakozást a programsorozathoz, a pályázat be-
nyújtását,  a pályázati  feltételek teljesítését  és a programsorozat arculati  elemeit  tartalmazó
plakát rendezvényen való közzétételét.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

84/2014.(IX.25.)  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  2014.
szeptember 27-én megrendezésre kerülő “Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
programsorozathoz,  amelynek  keretében  Németbánya településen   napközbeni
programokkal  rendezvényt  szervez,  és  csatlakozik  az  országosan  összehangolt
tűzgyújtáshoz.
A 44/2014.(IX.5.) BM rendelet pályázati kiírására pályázatot nyújtott be. 
Az  önkormányzat  a  pályázati  feltételek  teljesítését  vállalja,  a  programsorozat
arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a rendezvény megszervezé-
séről gondoskodjon. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.

                          Határidő: 2014. szeptember 27.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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                                        Kelemen László jegyző

e)  Németbánya Község Önkormányzat helyi adók befolyásával, végrehajtási eljárással
kapcsolatos tájékoztató

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatnak van-
nak kintlévőségei, ezek behajtásával kapcsolatban van előrelépés. Felkéri Németh Anett adó-
ügyi feladatokat ellátó tanácsost, hogy tájékoztatóját tartsa meg.

Németh Anett tanácsos előterjesztésében ismerteti Németbánya Község Önkormányzat helyi
adónemei és a gépjármű adó kivetéseit és azok teljesítését 2014. szeptember 15. napjáig. El-
mondja, hogy építményadóban két adóalany tartozása jelentős. Az egyik 1.650 e. Ft adóhátra-
lékkal és 77 e. Ft pótléktartozással, a másik 106 e. Ft adóhátralékkal és 9 e. Ft pótlék tartozás-
sal rendelkezik. Ez ügyben lépett az adóhatóság, a NAV felé elment végrehajtás kérés, amely 
eddig még nem vezetett eredményre. 
Telekadónál egy adózó 283 e. Ft adóhátralékkal és 21 e. Ft pótléktartozással rendelkezik. A
végrehajtási eljárás végén a tartozásokat a hivatal átadja behajtásra a NAV-nak. A NAV a tava-
lyi évben 352 e. Ft-ot hajtott be az adótartozóktól.
Az iparűzési adó az más, mint a többi adónem.  Ebből keletkezethet túlfizetés, amit vissza kell
fizetni a vállakozónak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Nav felé megküldött behajtás mennyi ösz-
szegszerűen?

Válasz:

Németh Anett tanácsos  válaszában elmondja,  hogy kétmillió forint felett  van.   Tavaly az
egyik cég vonatkozásában tudott a NAV behajtani. Cégeknél csak a NAV-hoz tud fordulni,
magánszemélynél működik a letiltás.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester köszöni a tájékoztatást, a tapasztalatokat le kell vonni, idáig
nem szabad még egyszer eljutni. Azt kéri, hogy az adótartozások végrehajtására legyen odafi-
gyelve. Tudomása szerint a NAV csak egyszer próbálja meg behajtani a tartozást, s a követe-
lés 30 napig él, s a NAV magától nem indítja újra a folyamatot. Erre oda kell figyelni, ha lete-
lik ez az időtartam, akkor már másnap kezdjük ismét a végrehajtást, nehogy ennek elmaradása
miatt ne lehessen az adótartozást behajtani. Kéri a köztisztviselőket, hogy az eljárásrend rész-
letes megismerése alapján tervezzék e tevékenységet.

f) Magyar Dinoszaurusz Est 2014.

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi Dinopark Kft. 
többségi tulajdonosa az Atesz Kft. és két önkormányzat van bent a tulajdonosok között. A 
többségi tulajdont tervei szerint megvásárolja a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány, így a Kft. 
valóban szakmai befektetői tulajdonba kerül. Ez az alapítvány egy támogatói estet szervez, 
amelyről azt gondolja, hogy az önkormányzatnak ezen részt kell venni. Az alapítvány így 
gyűjt pénzt terültre és egyéb tudományos tevékenységre, kutatásokra. Szerinte erről egyre töb-
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bet fognak beszélni az emberek. Erre az évre civil szervezetek támogatására a költségvetésben
200 ezer forintot tervezett az önkormányzat.  A Kostajger Mihály Egyesületnek is be lett ter-
vezve támogatás, az idei évre nem nyújtottak be támogatási kérelmet. Véleménye szerint Né-
metbánya település jelenlétét fokozni kellene a dinoszaurusz-kutatások és a lelőhely jövőbeni 
turisztikai hasznosításának vonatkozásában. Ezt követően részletesen ismerteti a Magyar Di-
noszaurusz Est 2014. meghívóját. Különböző támogatási fokok vannak, és 50 ezer forinttól 
van kiemelt támogatói szint. Itt már számos felületen biztosítható a támogató megjelenése. Ja-
vasolja, hogy 50 ezer forinttal támogassák az Alapítványt.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólások:

Kelemen László jegyző javasolja a testületnek, hogy bízzák meg a polgármester urat, hogy –
2014. október 21. napján tartandó –  Magyar Dinoszaurusz Esten képviselje az önkormányza-
tot, s vállalják át a támogatói est 10.000,-Ft-os részvételi díját, valamint a részvételhez kap-
csolódó egyéb költségeket. A polgármester úr itt az önkormányzatot fogja képviselni. Javasol-
ja, hogy a támogatás megszavazása esetén hatalmazzák fel a polgármester urat a támogatói
megállapodás aláírására.

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a médiában miért csak Iharkút szerepel és nem Német-
bánya? A támogatási javaslattal és a részvételhez kapcsolódó költségek átvállalásával egyet-
ért.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, mivel tudományos lapokban a dino-
szaurusz lelőhely Iharkútként szerepel, nehéz, és hosszadalmas folyamat a beidegződésen vál-
toztatni.  A problémáról  már egyeztetett  Dr. Ősi  Attilával,  a kutatások vezetőjével.  Iharkút
megszűnése óta a terület közigazgatásilag Németbányához tartozik. Sajnos járt már olyan sze-
mély is a területen, aki illegálisan jött leletet keresni. Azt gondolja, az ilyen személyek ideta-
lálnak függetlenül attól, hogy szerepel-e Németbánya neve, vagy sem. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

85/2014.(IX.25.)  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyar  Dinoszaurusz
Alapítvány  részére  50.000,-Ft  támogatást  állapít  meg.  A testület  megbízza  a
polgármester  urat,  hogy  –  2014.  október  21.  napján  tartandó  –  Magyar
Dinoszaurusz Esten képviselje  Németbánya Község Önkormányzatát, s az esten
való  részvételhez  kapcsolódó  díjakat  és  költségeket  –  költségvetése  terhére  –
átvállalja.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a támogatói megállapodás aláírá-
sára.

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak.

                          Határidő: 2014. október 10., ill. október 30.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a Csendvölgye Nonprofit Kft. részére a 
költségvetésben tervezett működési finanszírozás csak részben lett teljesítve, ezt majd még 
rendezni kell az önkormányzatnak. Hátra van még a színpad átalakítása. Jön a tél, októberben 
le szeretné burkoltatni, de ehhez kell a főtisztelendő Érsek atya hozzájárulása is, ezért akadt 
meg egy kicsit a projekt.

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni képviselőtársainak, a lakosságnak, és a Hivatal 
munkatársainak az elmúlt négy esztendőben a település érdekében végzett munkájukat, önzet-
len segítségüket. Fontos számára, hogy a következő ciklus polgármestereként úgy kezdheti 
meg munkáját, hogy bírja a lakosság támogatását, ezáltal a kisebb korrekciók mellett és azok 
ellenére is feladatául tűzheti ki a megkezdett programok folytatását, és a kijelölt úton való to-
vábblépést. Bízik a választópolgárok bölcsességében, hogy egy valóban hatékony, jó csapattal
vághat neki a soron következő ciklusnak, mely véleménye szerint alapvetően meghatározó 
lesz Németbánya hosszabb távú jövőképének alakulásában.

Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?

Mivel hozzászólás nem volt,  Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 29 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán Kelemen László
                           polgármester jegyző


