
Szám: 8-16/2014.

N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 17 órakor
megtartott alakuló 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.  október  20.
napján 17 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme

Az ülés típusa: Alakuló.

Jelen voltak:

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester és Müller Péter, Kiss Albertné,
Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselők. 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
- Patyi György HVB elnök

A lakosság részéről megjelent polgár: 5 fő.

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti  a megjelenteket.  Elmondja,  hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) be
kezdése szerint a képviselőtestület az alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és pol
gármesterek választását követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester
hívja össze és vezeti. (Mötv. 43. § (2) bek.) A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy ülés hatá-
rozatképes, mert az 5 képviselő közül mindenki jelen van, az ülést megnyitja. 

Szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet,  illetve a megjelenteket,  hogy ma 16.00
órakor alakuló ülést tartott Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata. Gratulál a meg-
választott német nemzetiségi képviselőknek. Narancsik Imre visszalépését követően a testület
Ujvári Szilvia, Tóth András és Draskovics Balázs összetétellel állt fel. Elnökének Ujvári Szil-
viát, elnök-helyettesének Draskovics Balázst választotta.

A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Németbánya Helyi Választási
Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása” napirendi ponttal,
melyet az első napirendi pontban tárgyalna a testület. A meghívón 7. napirendi pontként meg-
jelölt „Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása” napirendi pontot javasolja 5. napirendi
pontként tárgyalni, hogy a megválasztott Ügyrendi Bizottság közre tudjon működni az alpol-
gármester választásán.  
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N A P I R E N D :

T á r g y : E l ő a d ó :

1./ Németbánya Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás  Patyi György
  eredményéről, megbízólevelek átadása  HVB elnök

2./ Települési önkormányzati képviselők eskütétele Blaskovits Zoltán
polgármester

                                                                                                                 
3./ Polgármester eskütétele Blaskovits Zoltán

polgármester
                                                                                                                               
4./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Kelemen László    

Szabályzata módosítása jegyző

5./ Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása Blaskovits Zoltán
polgármester

6./ Alpolgármester megválasztása, eskütétel Blaskovits Zoltán
polgármester

7./  A polgármester illetményének rögzítése, alpolgármester tisztelet- Blaskovits Zoltán  
 díjának megállapítása polgármester
 

8./  Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíja megállapítása Kelemen László    
jegyző

9./  Vegyes ügyek Blaskovits Zoltán
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 5 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.

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  Helyi  Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  választás
eredményéről, megbízólevelek átadása

   E l ő a d ó  :   Patyi György HVB elnök
  (Szóbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester felkéri Patyi Györgyöt, Németbánya HVB elnökét, hogy a
választás eredményéről szóló tájékoztatóját tartsa meg, s adja át a megválasztott polgármes-
ternek és önkormányzati képviselőknek a megbízóleveleket.

Patyi György HVB elnök a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választása Németbánya HVB jegyzőkönyvei alapján ismerteti a választás adatait és
eredményeit. Ezt követően gratulál a megválasztott polgármester úrnak és a képviselőknek,
majd átadja a megbízóleveleiket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

                                 
2./ N a p i r e n d  :  Települési önkormányzati képviselők eskütétele
  E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester   
    (Szóbeli előterjesztés)

Blaskovits  Zoltán  polgármester előterjesztésében  elmondja,  hogy  az  Mötv.  28.  §  (2)
bekezdése alapján, az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi
választás  esetén  a  megválasztását  követő  ülésen  a  képviselő-testület  előtt  az  1.  melléklet
szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel.
Felkéri Patyi György HVB elnök urat, hogy a képviselőktől az esküt vegye ki.

Patyi György HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a képviselőktől:

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Né-
metbánya önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésé-
nek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!  

A képviselők letették az esküt, majd ezt követően aláírják az esküokmányt.

Patyi György HVB elnök kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás nem volt.

3./ N a p i r e n d  :  Polgármester eskütétele
  E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester
    (Szóbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 63. §-a alapján, a
polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír
alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Felkéri a jelenlévő-
ket, hogy álljanak fel. Felkéri Patyi György HVB elnök urat, hogy a polgármesteri esküt ve-
gye ki. 

Patyi György HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a polgármestertől:
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Én, Blaskovits Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Né-
metbánya polgármestere tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésének előmoz-
dítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 

Blaskovits Zoltán polgármester letette az esküt, majd ezt követően aláírja az esküokmányt.

Patyi György HVB elnök felhívja a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy az Mötv.
39. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilat-
kozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köte-
les a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekinte-
tében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. Az Mötv. 39. § (2) be-
kezdése szerint, a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, termé-
szetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése értelmében, a pol-
gármester, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni, a
helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

4./  N a p i r e n d  :  Németbánya  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata 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. Java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

11/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületé-
nek önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzata 6/2013. (VII.1.) rendelete módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ezt követően  Blaskovits Zoltán polgármester  kihirdeti  a rendeletet,  majd 5 perc szünetet
rendel el.

5./ N a p i r e n d  : Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
  E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester
    (Szóbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 57. § (1) bekez-
dése alapján, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bi-
zottságait,  a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló, vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére kö-
teles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési sza-
bályzatban meghatározott bizottságait. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a köte-
lező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. Az Mötv. 57. § (1) bekezdé-
se értelmében, a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által törté-
nő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság el-
nökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képvi-
selők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
Az önkormányzat Szervezeti  és Működési Szabályzata 29. §-a szerint, Németbányán 3 fős
Ügyrendi Bizottság működik, melynek feladatai:

a) kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének meg-
állapítására irányuló kezdeményezést,

      b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség
esetén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatá-
sát,

c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről,
      d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál,
      e) javaslatot tesz a polgármester illetménye nagyságának meghatározására.

Blaskovits Zoltán polgármester kéri a képviselő testületet, hogy a Bizottság elnökére és két
tagjára tegyenek javaslatot.
Mivel senki nem tett javaslatot, ezért javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Müller Pé-
ter legyen, aki eddig is jól ellátta ezt a tisztséget. A Bizottság tagjainak Schmidt Attilát és Ber-
hidai Pétert javasolja. Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e az általa javasolt tisztséget,
illetve tagságot?

Hozzászólások: 

Müller Péter képviselő vállalja az elnöki tisztséget, ha a képviselő-testület megválasztja.

Schmidt Attila képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot.

Berhidai Péter képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatait:

88/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Müller  Péter Németbá-
nya, Boróka u. 3. sz. alatti lakos  képviselőt  Németbánya Község Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága elnökének választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző
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89/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schmidt Attila Németbá-
nya, Kossuth u. 1. sz. alatti lakos képviselőt Németbánya Község Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

90/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berhidai Péter Németbá-
nya, Kossuth u. 32. sz. alatti lakos képviselőt Németbánya Község Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

6./ N a p i r e n d  : Alpolgármester megválasztása, eskütétel
  E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester
    (Szóbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében, a
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a pol-
gármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyet-
test, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több al-
polgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül
választ meg. Az alpolgármester  jogai és kötelezettségei  a megválasztásával  keletkeznek,  a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
Javasolja, hogy alpolgármesternek Kiss Albertné képviselőt válassza meg a képviselőtestü
let.  Megkérdezi  Kiss  Albertnét,  hogy megválasztása  esetén  vállaljae  az  alpolgármesteri
tisztséget?

Hozzászólás: 

Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy vállalja az alpolgármesteri tiszt
ség ellátását, amennyiben a képviselőtestület megválasztja erre a tisztségre.

Blaskovits Zoltán polgármester felkéri  az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa le, a szavazás lebonyolítására 5 perc szünetet rendel el.
A szünet elteltét követően, felkéri Müller Pétert, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájé
koztassa a jelenlévőket a titkos szavazás eredményéről.

Müller Péter Ügyrendi Bizottság elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselőtestü
let titkos szavazással, minősített többséggel 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében Kiss
Albertnét választotta meg Németbánya Község Önkormányzat alpolgármesterének. 

91/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással,
minősített többséggel Kiss Albertné Németbánya, Kossuth u. 39. sz. alatti lakos
képviselőt választotta meg Németbánya Község Önkormányzat alpolgármesteré-
nek.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 4. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az Mötv. rendelkezik arról, hogy a képvi-
selő-testület gazdasági programot alkothat 60 napon belül. Arra fog törekedni, hogy ez az idő
felére rövidüljön, de a program tartalmas legyen.
Elmondja, hogy az alpolgármester asszonynak ebben a tisztségében is le kell tennie az esküt a
képviselőtestület előtt. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. 
Felkéri Kiss Albertné alpolgármester asszonyt, hogy mondja utána az eskü szövegét:
        
Én, Kiss Albertné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-
nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Német-
bánya alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésének előmozdítá-
sa érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!  

Kiss Albertné alpolgármester letette az esküt, majd ezt követően aláírja az esküokmányt.

7./    N a p i r e n d      :  A polgármester illetményének rögzítése, alpolgármester tiszteletdíjá-
nak megállapítása

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

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a 2010-2014. éves önkormányzati ciklusban
a polgármester díjazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. és 4. §-a szabályozta. A
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját  bruttó 149.600,-Ft/hó
összeggel állapította meg.
A 2014. évi helyi önkormányzati választásokat követően a fenti törvény hatályát vesztette, he-
lyette  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)
szabályozza a polgármester illetményét: A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerü-
leti önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vényben meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből,  vezetői  illetménypótlé-
kából álló illetményének összegével (747.900,-Ft). 
A (4) bekezdés szerint: A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a)
20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; (149.580,-Ft)
Tehát a képviselő-testületnek a polgármester illetménye összege tekintetében nincs mérlege-
lési lehetősége.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:
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Kelemen László jegyző javasolja, hogy a polgármester úr illetményét a jogszabálynak meg-
felelően, bruttó 149.580,-Ft összegben rögzítse a képviselő-testület.
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:

92/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Blaskovits  Zoltán
főállású polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján - bruttó 149.580,-Ft összegben rög-
zíti.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében ismerteti, hogy a társadalmi megbízatású
alpolgármester  tiszteletdíját  a  képviselő-testület  a  társadalmi  megbízatású  polgármester
tiszteletdíja  70-90%-a  közötti  összegben  (52.353,-Ft  –  67.311,-Ft)  állapítja  meg,  melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat. 
Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  asszony  tiszteletdíját  a  törvényi  minimum  összegében
állapítsa meg a képviselő-testület. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:

93/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Albertné társa-
dalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját -  Magyarország  helyi  önkor-
mányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján -
bruttó 52.353,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

Hozzászólás:

Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy magasnak tartja az alpolgár-
mester tiszteletdíja törvényben megállapított alsó határát is, ezért a későbbiekben a tiszteletdíj
meghatározott részéről írásban le fog mondani.

8./   N a p i r e n d      : Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíja megállapítása
  E l ő a d ó  : Kelemen László jegyző
    (Írásbeli előterjesztés)



10

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelethez készített előterjesztését, valamint
a rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. A tervezetben – előzetes egyeztetések szerint – 15.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj sze-
repel. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások: 

Blaskovits Zoltán polgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Schmidt Attila képviselő szintén támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, s jelzi, hogy nem
fogja felvenni a képviselői tiszteletdíjat, arról írásban lemond.

Müller Péter képviselő is támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, s ő is jelzi, hogy nem
fogja felvenni a képviselői tiszteletdíjat, arról írásban lemond.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

12/2014.(XI.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a települési önkormányzati képviselők tiszteletdí-
járól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

a) Hótolási szerződés

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy időben szeretné megkötni a hótolási szerző-
dést. Egyenlőre nincsenek még árajánlatok. Felhatalmazást kér a tisztelt képviselő-testülettől
a hótolási szerződés előkészítésére és megkötésére. Minimum két árajánlat ismeretében fog
megtörténni a szerződéskötés. Kéri a képviselő-társakat, hogy ajánljanak hókotrót.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, kérését szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

94/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Blas-
kovits Zoltán polgármestert a hótolási szerződés előkészítésére és megkötésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző
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b) Szent Márton napi rendezvény megszervezése

Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy az idén is, 5. alkalommal rendezze meg a
testület a Szent Márton napi rendezvényt. Elmondja, hogy már elkezdődtek a rendezvény elő-
készületi, de mivel szerződést kell kötni, illetve meg kell rendelni a szolgáltatást, szeretné kér-
ni, hogy a rendezvény előkészítésére a képviselő testület  hatalmazza fel.  Szerződést addig
nem köt, amíg a képviselő társakkal nem egyeztet. Azt látja, hogy nem lesz az elmúlt éveknél
magasabb a költsége a rendezvénynek. Egyben kér minden jelenlévőt, hogyha ötlete, javaslata
van e napra, akkor azt juttassák el hozzá. Alpolgármester asszony javaslatára egy énekessel
már egyeztetett.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Ujvári Szilvia képviselő kérdezi, hogy mikor lesz a Márton-napi rendezvény?

Válasz: 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy november 8-9. napján lesz.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

95/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 8-
9. napjain Németbánya községben megrendezi a Szent Márton napi rendezvényt.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  rendezvény előkészítésére,  s a rendez-
vénnyel kapcsolatos szerződések megkötésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

c) Települési Értéktár Bizottság létrehozása

Blaskovits  Zoltán polgármester elmondja,  hogy  dönteni  kellene  abban,  hogy kíván-e az
önkormányzat Értéktár Bizottságot létrehozni. Ez zömében civil résztvevőkkel felálló, olyan
testület  lenne,  amely  az  önkormányzat  mellett,  mint  egy  tanácsadó  testület  működne.
Kollégákkal  arra  jutottak,  hogy  nem  szabad  nem  megalakítani  egy  Települési  Értéktár
Bizottságot.  Az  előző  képviselő-testület  a  Bizottság  létrejöttéről  nem döntött,  az  értéktár
létrehozásáról azonban igen. Lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy valamilyen szervezet
keretében véleményt nyilvánítsanak és beleszólhassanak az Értéktár létrehozásába azok, akik
a  települési  értékekért  aggódnak,  vagy  egyszerűen  csak  látják  őket.  A településen  lévő
valamennyi civil szervezetet, és olyan szakembereket kell megkeresni, akiknek véleményük
lehet.  A védelemre  szoruló  ingatlanok  a  település  rendezési  tervében  megtalálhatók.  Sok
pályázat a későbbiekben várhatóan a Települési Értéktárra épül, azok elbírálásánál, hogy mik
kerüljenek  az  Értéktárba,  nem mindegy, hogy van-e  Értéktár  Bizottság.  Javasolja,  hogy a
képviselő-testület  hozza  létre  a  települési  Értéktár  Bizottságot,  s  hatalmazza  fel  őt  ennek
előkészítésére. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

96/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza  Német-
bánya község települési Értéktár Bizottságát, s felhatalmazza  Blaskovits Zoltán
polgármestert ennek előkészítésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

Kelemen László jegyző

d) Tájfajta gyümölcsfa megőrzési program

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a program már a 3. évében van, az előző
testület indította el. Az önkormányzat telkén nevelkednek a facsemeték, a volt alpolgármester
asszony  irányításával  végezték  a  munkákat.  Aki  járt  arra,  az  láthatta,  hogy  milyenek,
mekkorák  a  csemeték.  Egyeztetett  az  Adászteveli  Közös  Önkormányzati  Hivatal
pénzügyesével a csemeték értékesítése vonatkozásában. Ő tájékoztatta arról, hogy nem lenne
szerencsés  az  önkormányzati  értékesítés,  mivel  az  volumentől  függően,  a  későbbiekben
vállalkozási  tevékenységnek  minősülhetne.  Ezt  követően  egyeztetett  a  Csend  Völgye
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, hogy elképzelhető-e, hogy a Kft. végezze a program további
részét.  Az  a  javaslat  fogalmazódott  meg  benne,  hogy  a  Tájfajta  megőrzési  programját
Németbánya Önkormányzat a jövőben a Csend Völgye Nonprofit Kft. bevonásával folytassa,
s e javaslatát az ügyvezető asszony is támogatta. Javasolja, hogy a képviselő-testület kössön
megállapodást a Csend Völgye Nonprofit Kft.-vel a Tájfajta gyümölcsfa megőrzési program
továbbvitelére,  az  érintett  önkormányzati  terület,  és  a  facsemeték  átadására,  a  csemeték
értékesítésére. Kéri a felhatalmazást a megállapodás előkészítésére.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

97/2014.(X.20.)  Németbánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodás
kötését  határozza  el  a  Csend  Völgye  Nonprofit  Kft.-vel,  Németbánya  Község
Önkormányzat  Tájfajta  gyümölcsfa  megőrzési  programja  továbbvitelére,  az
érintett  önkormányzati  terület,  és  a  facsemeték  átadására,  a  csemeték
értékesítésére.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a megállapodás előkészítésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 4.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kér-
dése, vagy bejelentése?

Mivel hozzászólás nem volt,  Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s az alakuló ülést 18 óra 05 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán Kelemen László
                           polgármester jegyző


