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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30. napján 17 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 2015. július 30. napján 

17 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, Berhidai Péter, Müller Péter és 

Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Nonprofit Kft. elnöke 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 2 fő. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, 

hogy a rendkívüli ülés összehívását a falugondnoki mikrobusz közbeszerzési eljárásának le-

bonyolítása indokolja.       

Elmondja, hogy az ülés határozatképes, mert csak Kiss Albertné alpolgármester hiányzik, aki 

előzetesen kimentette magát, külföldön tartózkodik, nem tud jelen lenni az ülésen. 

A meghívón 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./ Közbeszerzés lebonyolítása  Blaskovits Zoltán                                   

        polgármester                                         

 

2./ Falugondnok helyettesítése  Blaskovits Zoltán                                   

      polgármester 

   

3./ Németbánya Község Önkormányzat 2016-2030. időszakra  Blaskovits Zoltán                                   

     vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve véleményezése   polgármester 

 

4./ Közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvaló- Blaskovits Zoltán                                   

     sításában részvétel    polgármester                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5./ Festmény ajándékozása Németbánya Község Önkormányzatának Blaskovits Zoltán                  

   polgármester   
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6./ Vegyes ügyek Blaskovits Zoltán                  

   polgármester                                                                                                                   

                                                                                                                 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 

tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 

következő határozatát: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 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 4 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 35, 38, 39, 40, 42 és 43/2015.(IV.23.), 44, 45 és 46/2015.(V.26.), 47, 48, 49 

és 50/2015.(V.28.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között 

átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére szülési települési támoga-

tás megállapítása. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a benyújtott 

pályázat sikeres volt, a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos gépjármű beszerzést meg-

nyerte az önkormányzat, ami 10 millió forint nettó támogatást jelent.  

 

Hivatalosan is megalakult a Németbánya Települési Értéktár Bizottság, elnöke Kiss Albertné, 

alelnöke Dr. Szalay Tímea, a titkára pedig Hellebrandt Jenőné lett.  

Az értéktárhoz kapcsolódóan az eszközbeszerzéseket lebonyolították, ez a pályázat nem utó-

finanszírozott volt, hanem előfinanszírozott. Képviselő-testületi döntést követően lebonyolí-

tották az eszközbeszerzéseket, már minden eszköz az önkormányzat rendelkezésére áll. 

 

Németbányai napok kapcsán szeretné megköszönni mindenkinek, aki segített, és közreműkö-

dött a szervezésben és lebonyolításban. A visszajelzések alapján is úgy hallotta, hogy sikeres 

rendezvényen vannak túl. Pannon tájfutó napok szervezőitől és részvevőitől is hasonló vissza-

jelzéseket kaptak. Ennél költséghatékonyabban még nem tudták kihozni a programot. Magán-

személy támogatónkon kívül még a Csend Völgye Kft. is segített, főként a főzőverseny és a 

főzés lebonyolításában, továbbá a gyermek programokban nyújtott támogatást. Többit az ön-

kormányzat finanszírozta úgy, hogy közművelődési normatívát le kell hívni és emiatt tudták 
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ezeket a fellépőket meghívni. Amikor saját zsebből kellett elővenni a pénzt, az sokkal nehe-

zebb volt, igaz ez is saját zsebből van, de ez erre a célra van kitalálva. Az elmúlt évben 112 

ezer Ft, az idén pedig 1.2 millió Ft, amiből tudnak gazdálkodni. Nyilván ebből fizetik a 

könyvtárost is, és az egyéb infrastrukturális beruházásokat is meg kell majd valósítani a 

könyvtárral kapcsolatosan, de a lényeg, hogy a programokat ebből tudták fedezni. 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától kapott egy megkeresést arra 

nézve, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában - közérdekű bejelentés alap-

ján - indult egy vizsgálat, amely arra irányult, hogy jogosulatlan területhasználat zajlik, és a 

bejelentő kifogásolta, hogy sem a polgármester, sem a jegyző úr nem teszi meg a szükséges 

lépéseket ez ügyben.  Tekintettel arra, hogy két képviselőt érint ez a bejelentés, őket írásban 

megkereste, ők válaszoltak neki, amit a jegyző úr felé továbbított, és ő egy újabb megkeresést 

küldött ki számukra, amire ők válaszolni fognak Ezt követően a jegyző úr eldönti, hogy utólag 

kell-e közterület használati díjat beszedni az érintettektől, vagy nem. A vizsgálat állásáról a 

kormányhivatalt tájékoztatni fogja. Munkáltatói jogkörében eljárva, az ügyben meghallgatta  

Draskovics Balázs falugondnokot, az erről készült jegyzőkönyv csatolásra kerül az anyaghoz. 

Azt gondolja - bár érezhetőn újabb feljelentéshullám tapasztalható Németbányán - hogy nem 

ez a megoldás. Bízik benne, hogy az ebben résztvevők is rájönnek erre.  Jelzi, hogy ő nyitott 

bárminemű megkeresésre, de feszültséget szításában nem lesz partnert. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a NAV is vizsgálódik egy 2010-es németbányai Vis Maior 

üggyel kapcsolatosan. Ha a NAV úgy látja, hogy van jogalapja, akkor tovább nyomoz. A hi-

vatalban megjelenő NAV ügyintézők csak gyanúra hivatkozva foglalták le az ügy dokumen-

tumait.  Nekik ez a dolguk, az önkormányzatnak meg az, hogy csinálják, amit feladatul kap-

tak. Majd valamilyen eredményre jutnak, s tájékoztatják az önkormányzatot. 

 

A Dinoszaurusz Nyílt Napokkal kapcsolatban szintén a lakosság együttműködését kéri, mert 

nem kis feladat ez. Együttműködő partnereik vannak. A közterület használatra oda kell fi-

gyelni. Naponta négyszáz látogatóra lehet számítani. Amennyiben esik az eső, akkor augusz-

tus 8. lesz a zárónap. Ugyanekkor este „Kemencés esték” címmel lesz egy koncert hangver-

seny a KELLA együttessel, melyben 3 csellista és egy bőgős lép a színpadra. 

 

Azt gondolja, hogy a Lélekharang ügye lezárult, ehhez kapcsolódóan volt megállapodása az 

önkormányzatnak.  A megállapodásban 3 fél vett részt, a Németbánya Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, az Egyházközség és Németbánya Község Önkormányzata. A villamosításhoz 

szükséges összeget, 24.300,-Ft-ot az önkormányzat átutalta az egyház számlájára.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai napon megtörtént a Csend Völgye Németbánya Nonp-

rofit Kft 4,3 millió Ft-os közösségi eszközbeszerzési pályázatának a végső ellenőrzése, min-

dent rendben találtak az ellenőrök. Egy-két papírt kell még aláírni, hogy a projektet le lehes-

sen zárni, és utána várják a kifizetést, ami olyan szempontból lényeges, hogy e mögött egy 

hitel ketyeg. Az építési beruházáshoz kapcsolódóan néhány hiánypótlást kért az MVH, sze-

retné, ha az ügyvezető asszony 10 napon belül ezeknek eleget tenne. Bízik benne, hogy ez is 

hamar lezárul majd.  

 

A képviselő-testület a szociális rendeletét átgyúrta, kedvezőbb feltételeket, új ellátásokat ve-

zetett be. Ennek ellenére, nem igazán mozgolódnak az érintettek. Eddig csak 2 család nyújtot-

ta be a családi települési támogatás kérelmét. Azért hívja fel ismét erre a figyelmet, mert az 

egy dolog, hogy az állampolgárok nem igénylik a támogatást, de akkor jövőre az önkormány-

zat nem is fog kapni ennyi előirányzatot, sőt az idei előirányzatból még vissza is kell fizetni, 
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és ezzel is kevesebb lesz az alap, amire az ellátást számolják jövőre. Tehát bátorítani kell a 

lakosokat, hogy használják ki az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokat. 

Az önkormányzat idegenforgalmi adó bevételei kapcsán elmondja, hogy egy adóalany nem 

fizet folyamatosan, de őt meg fogja keresni. Májusig jelentősen növekedett ez a bevétel, úgy 

gondolja, hogy ehhez a számítási módnak is van köze, a fix összegű adómérték egyértelművé 

tette a fizetendő adót, s így az adófizetési morál is javult. 

 

Ebösszeírásról muszáj beszélni, már csak két nap van a kitűzött határidőből. Akiről tudják, 

hogy a bevallását nem tette meg, akkor kéri, hogy szóljanak neki, ugyanis nem bevallani az a 

legrosszabb dolog, a rendeletet sérti meg az illető. Azzal sem érdemes játszani, hogy esetleg a 

chip hiánya miatt nem vallja be, az a lényeg, hogy legyen bevallva. 

 

A Katasztrófavédelem tágította a polgármesterek látókörét, aminek kapcsán majd polgárvé-

delmi feladatokat is végre kell hajtani a közeljövőben. A tájékoztatás szerint a kormányzati 

szándék önkéntes alapra helyezné át a polgárvédelmi szervezetet. A cél az, hogy legyen egy 

önkéntes, és egy kinevezett polgárvédelmi szervezet. Ezen kell majd gondolkodni, hogy ezt 

hogyan oldják meg. 

 

Az E-ON a németbányai 0,4 kV-os hálózaton a felújítási munkálatokat befejezte, ezt követően  

lesz majd a műszaki bejárás.  

 

Egy önkormányzati ingatlannal kapcsolatban megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Mű-

velési ág szerint útként szerepel 170 hrsz-ú terület az ingatlan-nyilvántartásban, s ezt a kérel-

mező szerint az önkormányzat nem tartja karban és ingatlanra vezeti a vizet a rajta lévő vízle-

vezető árok. Helyszíni szemlét fognak tartani majd ezzel kapcsolatban.  

 

Hozzászólás: 

 

Hellebrandt Jenőné Németbánya TÉB titkár kérdezi, hogy mi lesz a következménye, ha 

nem adja le valaki az ebösszeírásra a bevallását? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az lesz a következménye, hogy a hivatal-

nak nem lesz tudomása a kutyájáról, amely kimarad a kötelező, veszettség elleni védőoltás-

ból, mert az állatorvoshoz az önkormányzat eb nyilvántartása alapján végzi az oltást.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ha az illető nem oltatta be ve-

szettség ellen a kutyáját, akkor szabálysértés lesz belőle. 

 

Hozzászólás: 

 

Hellebrandt Jenőné Németbánya TÉB titkár kérdezi, hogy mekkora pénzbírságra számít-

hatnak? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a Járási Hivatal az illetékes a szabálysér-

tési ügyben, ők bírálják el az ügyet. 

 

Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy mi történik, ha valaki később adja le a 

bevallását az ebéről? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a lényeg az, hogy még a szeptemberi ol-

tás előtt le legyen adva a bevallása, hogy ne maradjon ki a veszettség elleni védőoltásból. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy fontos a megfelelő állattartás is. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a bejelentésekkel kapcsolatban fontos tudni, 

hogy legyen az bárki, ha valamiről tudomást szerez, s az információt nem adja tovább az ille-

tékeseknek, akkor súlyosabb szankcióval lesz fenyegetve, mint az, aki elkövette. Ő más he-

lyett nem akarja tartani a hátát, hogy tudott róla és mégsem cselekedett. Semmibe nem kerül 

az eb bevallási nyomtatványt kitölteni és leadni. Nem azon múlik, ha később adja le. 

 

Kelemen László jegyző elmondja, ha a türelmi idő lejár, kapnak az érintettek egy felszólítást. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy az utakkal kapcsolatban mindig ugyanazok a szemé-

lyek jelentkeznek.    

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy erről nem tud nyilatkozni. Úgy gondolja, 

hogy ki lehet jutni a hátsó szántóföldekre, ezzel ellentétes jelzést még soha nem kapott. Az 

önkormányzati ingatlanokat megfelelő állapotban kell tartani, ezért is fontos az ilyen bejelen-

tések alapos kivizsgálása. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy körbe kell nézni hol, van esetleg még út.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy fel kell méretni az önkormányzati utakat, 

elkerülhetetlen lesz erre forrást biztosítani. 

 

Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy E-ON Németbánya hátsó része felé is tervez 

oszlopcserét? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a tervekben ez szerepel, de az 

idén nem lesz megvalósítva. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, jó lenne, ha tervekben földkábeles módszerrel építenék ki 

a hálózatot a közterületeknél, legalább a frekventált központi területen 

 

Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy meg lehet-e oldani a mikrobusz tárolását?  

 

Válasz: 
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, beszéltek arról, hogy meg kell majd 

oldani falubusz tárolását mobil garázzsal, vagy akár egy féltetős tárolóval. Van egy másik 

verzió is: vannak olyan ingatlanok Németbányán, ahol nem laknak, vagy szabadon álló ga-

rázs, beálló van. Esetleg bérelni lehetne garázst. Megvizsgálják a lehetőségeket. 

 

Hozzászólások: 

 

Draskovics Balázs falugondnok elmondja, hogy van olyan hely ahol a telek nincs lenyírva. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy erről már beszéltek, az adós kollégával vé-

geztek egy bejárást is, mert nem mindegy adó szempontjából sem. Kimennek majd a felszólí-

tások, minden évben ugyanazok a személyek érintettek ebben.  

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy ez azért már vicc, hogy még ezt sem tudja megoldani 

az illető, hogy megkeresse a vállalkozót. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy azt tudják csinálni, hogy amennyire a jog-

szabály engedni, a határidőt lerövidítik. Szükség esetén természetesen elrendelhető lesz a 

kényszerkaszáltatás. 

 

Draskovics Balázs falugondnok elmondja, hogy fahidakkal kapcsolatban az egyik telektu-

lajdonos szólt, hogy nagyon meg van rogyva. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, ha ilyen történik, azonnal kéri, hogy továbbítsák 

neki az információt, mert akkor meg tudják nézni, mi a probléma. Sportpályánál lévő híd is le 

van zárva azok a gépek, amik tönkretették, nem tudnak rajta átmenni. A műszaki állapot in-

dokolja azt is, hogy melyiknek a felújítását vegyék előre, és melyiket nem. Amelyiken nincs 

közlekedés, az nem olyan fontos, de amelyik beszakadt az az első. Nem volt túl jó ötlet annak 

idején ezt a hidat fenyőfából megcsinálni. Meg fogják nézni őket. 

 

Draskovics Balázs falugondnok elmondja, hogy mindegyik híd nagyon rossz állapotban van, 

a kicsi híd az meg is van rogyva. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy szeretné kérni a képviselőket és a falugond-

nokot is, ha az információ befut, akkor azt azonnal legyen továbbítva. Szeretné, ha a feszült-

ség generálásának vége lenne. 

 

Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy a Boros Antal féle hídról van szó? Mert júniusban 

ment át rajta a gépekkel, és már akkor is meg volt rogyva? Ezt nem igazán akarja elhinni. 

 

Draskovics Balázs falugondnok korrigálja az általa elmondottakat, Boros Antalék háza előtt 

végülis csak a kis híd van rossz állapotban. 

 

Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy önkormányzati tulajdonú a híd? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre. 

 

Ismételten és nyomatékosan felhívja a falugondnok figyelmét, ha kap valami a település éle-

tét, vagy éppen az Önkormányzatot érintő információt, jelzést, vagy kérést a lakosság részé-
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ről, akkor azt azonnal és pontosan továbbítsa a polgármesternek. A falugondnok az, akinek 

jellemzően legelőször szólnak. Munkaköréből és közalkalmazotti státuszából adódóan, nem 

döntheti el, hogy szól-e, hogy mit mond el, és hogy mikor. Erre legutóbb hétfői meghallgatá-

sán hívta fel a falugondnok figyelmét. Jelzi, hogy ezen kötelezettségének megszegése akár 

fegyelmi felelősséggel is járhat. Természetesen mindegyik hidat meg fogják nézni, építész 

véleményét kérte már arról a hídról, amelynek állapotáról tudott. 

 

 

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 :  Közbeszerzés lebonyolítása 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Ön-

kormányzata a falugondnoki mikrobusz pályázaton nettó 10 millió Ft támogatást nyert. Egy 

VW T6-os lesz a falubusz, a 10 millió Ft-ból 135 ezer Ft lesz a regisztrációs adó. Tudták, 

hogy az idő miatt húzós lesz az elszámolás. Közbeszerzési eljárásra kötelezett a pályázat, kért 

és kapott két cégtől árajánlatokat az eljárás lefolytatására. Az egyik a Firmiter Bt. Balatonfü-

redről, a másik a VeszprémBer Zrt. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. A 250 

ezer Ft-os veszprémi ajánlat nem tartalmazza a közzétételi díjat, ami 80 ezer forint. A Firmiter 

Bt azt a tájékoztatást adta, hogy a közzétételi díj Németbánya Község Önkormányzatát nem 

érinti. Kéri a testületet, hogy a beérkezett ajánlatok közül a Firmiter Bt. árajánlatát fogadják el 

a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mert sokkal kedvezőbb az ajánlata, mint a veszprémie-

ké. Az eljárás kb. egy hónapot fog igénybe venni.   

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy milyen színű lesz a falubusz? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy várhatóan tört fehér. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

51/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Firmiter Bt. - 

Németbánya község 9 személyes falubusz beszerzése közbeszerzési eljárása 

lebonyolítására benyújtott - 2015. július 29. napján kelt, bruttó 127.000,-Ft-os 

árajánlatát elfogadja. 

Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy mivel a pályázat utófinanszírozású, az 

önkormányzatunknak kölcsönt kell felvennie a mikrobusz beszerzéséhez.  Mivel a VW-sek 

komoly banki kapcsolattal rendelkeznek, megküldtek egy olyan Porsche bankos konstrukciót, 

amiben ők a pályázat megvalósításához szükséges összeget megelőlegeznék az önkormányzat 

számára. Miután átveszi az önkormányzat az autót, lesz 3 hónap, míg az MVH kifizeti a 

támogatást, és ezt feléjük, vissza tudjuk adni, ez költségtakarékos akció. Az ÁFA kifizetésére 

a jelenlegi kisbusz eladásából származó bevétel nyújthat fedezetet. A kisbuszt talán már a 

jövő héten elviszi egy állapotfelmérésre, hogy megtudják, mennyit ér. Véleménye szerint az 

ÁFA értékét minden bizonnyal meghaladja az eladási ára. Ha lezajlik a közbeszerzés, az 

önkormányzat megköti a bankkal az előfinanszírozási szerződést, és elkezdik árulni az 

önkormányzat falubuszát. Bízik benne, hogy 3 hónap alatt elidegeníthető. Van egy elég nagy 

rés az ÁFA összege és a busz értéke között, de úgy gondolja, hogy ezzel nem lesz gond. Ezt 

követően részletesen ismerteti a kölcsönszerződés-tervezetet. Javasolja, hogy fogadja el a 

testület, s hatalmazza fel a polgármestert az aláírására. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

52/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község 9 

személyes falubusz beszerzése céljából, a PORSCHE Bank Zrt-vel (1139 

Budapest, Fáy u. 27.) kötendő kölcsönszerződés-tervezetét elfogadja.      

A kölcsönszerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

 Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a kölcsönszerződés mellett szükséges a 

bankkal külön megállapodást kötni a pályázati támogatás pénzforgalmi számlák közötti 

átvezetéséről. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodás-tervezetet. Javasolja, hogy 

fogadja el a testület, s hatalmazza fel a polgármestert az aláírására. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

53/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község 9 

személyes falubusz beszerzése ügyében, a PORSCHE Bank Zrt-vel (1139 

Budapest, Fáy u. 27.) - pénzforgalmi számlák közötti átvezetés céljából - kötendő 

megállapodás-tervezetet elfogadja.      

A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d : Falugondnok helyettesítése 

    E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

        (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnok szabadsá-

ga, betegsége és egyéb távolléte esetén szükséges a szakszerű helyettesítése, amit eddig is 

Farkasgyepű Község Önkormányzatával oldottak meg, de nem öntöttek hivatalos formába. 

Bizonyos alapműködésben a Bakonyjákói gépkocsivezető be tud segíteni, de falugondnoki 

szolgálathoz végzettség szükséges. Ezért a polgármester asszonnyal elkészítettek egy megál-

lapodást, amit már alá is írtak. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást, melyet a 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy a megál-

lapodást hagyják jóvá.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

54/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai és 

farkasgyepűi falugondnokok szakszerű helyettesítése tárgyában, Farkasgyepű 

Község Önkormányzatával kötött, 2015. július 9. napján kelt megállapodást 

jóváhagyja. 

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2016-2030. időszakra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terve véleményezése 

    E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

       (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. megküldte véleményezésre Németbánya Gördülő Fejlesztési Tervét. Ezt 

követően részletesen ismerteti a levelet és a Gördülő Fejlesztési Tervet. Javasolja a képviselő-

testületnek a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Hellebrandt Jenőné Németbánya TÉB titkár kérdezi, hogy vízvezeték csöveket cserélnek? 

Mert azok, amik rosszak, még rossz helyen is vannak. 

 

Válasz:  

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy erre vonatkozóan az önkormányzatnak 

nincs információja. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy van, ahol a csövekről a földet is le-

szedték. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

55/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 

 Önkormányzat 2016-2030. időszakra vonatkozó, Gördülő Fejlesztési Tervét 

 elfogadja. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában 

 részvétel 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a VM. Önkormány-

zat Közgyűlés elnökének levelét.  Elmondja, hogy a fejlesztési projektek még nem ismertek. 

Azt gondolja, hogy olyanról kellene dönteni, amiről még nem tudnak szinte semmit sem. El 
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tudja képzelni, hogy egy nagyobb projektnél nem mindegy, hogy kit bíznak meg a projektme-

nedzsmenti feladatokkal. Javasolja, hogy ne igényeljék a VM Önkormányzat közreműködését 

a közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében. Elmondja, hogy a döntés nem jár kötele-

zettséggel, ha a későbbiekben megváltoztatná a testület a véleményét, mert a VM Önkor-

mányzatát a Kormányrendelet kötelezi, hogy igény esetén nyújtsa a segítséget. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

56/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat fejlesztési 

projektjei előkészítésében és megvalósításában nem igényli a Veszprém Megyei 

Önkormányzat szolgáltatás nyújtását. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

5./ N a p i r e n d :  Festmény ajándékozása Németbánya Község Önkormányzatának 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megkereste Kulinyiné 

Varga Zsuzsanna, hogy szeretne egy festményt ajándékozni az önkormányzatnak. A „Krisztus 

a kereszten” című festmény egy német nemzetiségi festő, Karl Czerna 1899. évben szignózott, 

80 cm x 85cm méretű, vaslapra készített olajfestménye. Annyi kérése volt az ajándékozónak, 

hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön a festmény. Ajándékozási szerződésben kell értéket 

megjelölni, így közösen 50 ezer Ft-ban jelölték meg a festmény értékét. Azt kell eldönteni 

majd, hol legyen elhelyezve. Ezt követően részletesen ismerteti az általuk már aláírt 

ajándékozási szerződést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Javasolja a testületnek, hogy a szerződést hagyja jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

57/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kulinyiné Varga 

Zsuzsanna Budapest XII. Ker. Puli stny. 1. szám alatti lakossal kötött, Karl 

Czerna német nemzetiségi festő „Krisztus a kereszten” című festménye 
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ajándékozásról szóló, 2015. június 18. napján kelt ajándékozási szerződést 

jóváhagyja. 

A szerződés a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
 

 

 

6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület telephely létesítése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Egyesület elnöke, 

Szalay Tímea elidegenítette az ingatlanát és Veszprémbe költözött. Ezért az Egyesület 

telephelye nem maradhat a régi címe, azt kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 

az Egyesület telephelye Németbánya Fő tér 3. szám alatt legyen, s ez a cégnyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön. A székhelye Veszprémben maradna. Javasolja, hogy adják meg a 

hozzájárulásukat, ahogy ez több civil szervezetnek is megadták már. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy telephelyet? Nem székhelyet? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az Egyesület telephelyet szeret-

ne, a székhelye Veszprémben lenne. A telephely bejegyzése azért lényeges, mert pályázatok 

esetén oda is tud pályázni, ahol van telephelye.  

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő támogatja a javaslatot, ez így jó, teljesen törvényszerű, az önkor-

mányzatnak ebből nem lesz hátránya. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

58/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csalán Környezet- és 

Természetvédő Egyesület (8200 Veszprém, Kossuth u. 1.) részére, az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Németbánya 74/2 hrsz-ú, Németbánya Fő tér 3. 

szám alatti ingatlanon telephely létesítését engedélyezi. 

Az ingatlant az egyesület telephely céljára, határozatlan időre használhatja. A 

képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
 

 

b) Gáz beszerzés 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gáz beszerzési 

szerződése lejárt az önkormányzatnak. A Prímagáz Zrt. gázszolgáltató 3 db ajánlatot tett. Az 

első, hogy elviszik a tartályt és nem lesz gáz. A második, hogy marad a tartály és egy 

bizonyos mennyiségre szerződik az önkormányzat, a harmadik, hogy marad tartály és fizetjik 

a bérleti díjat. Ahol nem kell díjat fizetni, ott avállalt fogyasztás van, 515 kg/év listaáron, de 

ez az ár mindig változik, kb. 170 ezer forint évente. Ezt követően részletesen ismerteti a 2. és 

3. ajánlatot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Draskovics Balázs falugondnok véleménye szerint legyen egy köztes megoldás. 

 

Müller Péter képviselő azt javasolja, hogy mindenképpen legyen gáz, mert ünnepnapok is 

vannak meg a falugondnok is elmegy szabadságra, amikor hideg időben fűteni kell. 

Kérdezi, hogy ez éves szerződés lenne? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre, a szerződés az 1 évre szól, vagy 

határozatlan időre köthető. Elmondja, hogy a szolgáltatóval volt egy 10 éves szerződése az 

önkormányzatnak, közel 1 év kellett, hogy ezt egy 2 éves szerződésre változtassák. Most ez is 

lejárt, kedvezőbb pozícióba kerültek. Megbeszélték korábban, ha marad a testület, nem szabad 

hosszú távú kötelezettséget vállalni, mert sosem tudhatják, mikor lesz egy olyan pályázat, 

amiben ezt le tudják cserélni. Nem lehet egy rendszerrel fűteni a faluházat. Az első verziót el 

kell vetni, de ez 515 kg-os fogyasztási kötelezettség sem az igazi. Minden fontos helység fel 

lesz fűtve, amikor szükség lesz rá. Nem mindegy hogy melyik verziót fogadja el a testület, 

mert nem tudják, mennyi gáz kell. Jelenleg a tartályban a gáz a biztonsági szint alatt van, 

venni úgyis kellett volna bele. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, ha a padlást le tudná szigeteltetni az ön-

kormányzat, az is nagyon sokat számítana a fűtés szempontjából. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy idén úgyis kell venni gázt, ezzel túl nagy, 

illetve hosszú távú kötelezettséget nem vállalnának. Úgy gondolja, meg kell figyelni, mennyi 

gáz fogy, mert lehet, hogy nem fog ez sem elfogyni. Javasolja, hogy a bérleti díj nélküli, 515 

kg/év vállalt fogyasztásos gázszolgáltatási ajánlatot fogadja el a képviselő-testület, s hatal-

mazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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59/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Faluház 

gázfűtésére a Prímagáz Zrt. gázszolgáltató 0 Ft bérleti díjas, 515 kg/év vállalt 

fogyasztású gázszolgáltatási ajánlatát fogadja el. 

Az ajánlat a határozat mellékletét képezi. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

 

c) VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a VM Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság idén is kéri a támogatást a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére. Ennek 

más formai keretei vannak, úgynevezett adományozási megállapodás-tervezetet készítettek 

elő, melyet a döntéssel kiegészítve, kérnek elfogadni.  Továbbra is felajánlják, hogy az ön-

kormányzati rendezvényeken részt vesznek, ha kell. Úgy gondolja, hogy ahol több támogatást 

adnak, ott szívesebben megjelennek. Németbánya Község Önkormányzata 10 ezer Ft-ot szo-

kott adni. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet és az adományozási megállapodás-

tervezetet. Javasolja, hogy ismét 10 ezer Ft támogatást állapítsanak meg az Igazgatóság részé-

re, az adományozási megállapodás-tervezetet fogadják el, s a képviselő-testület hatalmazza fel 

a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az Igazgatóság az önkormányzat 

polgárvédelmi munkáját megkönnyíti azzal, hogy a feladatai elvégzéséhez – térítésmentesen -

digitális dokumentumokat bocsát rendelkezésre.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy polgárvédelem is alájuk 

tartozik, adminisztratív célból. Nagyon jó a kapcsolat a Katasztrófavédelemmel, jó lenne, ha 

minden így működne, mint az Igazgatóság.  

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy jó lenne, ha az önkormányzat meg-

hívná őket és tarthatnának valamilyen bemutatót.  

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

60/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség részére – költségvetési előirányzata terhére - 10.000,-Ft támogatást 

állapít meg. 
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő adományozási 

megállapodás-tervezetet elfogadadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

d) Vagyonkezelési díjjal kapcsolatos elszámolás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonykarszt Víz- 

és Csatornamű Zrt. levelét. Javasolja, hogy a fejlesztési források 2014.12.31. napi egyenlegét 

fogadja el a képviselő-testület. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

61/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. által, vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos elszámolás tárgyában 

kiküldött fejlesztési források 2014.12.31. napi egyenlegét elfogadja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

e) Óvodafenntartó társulásból kiválás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Homokbödöge 

Község Önkormányzat határozatát. Az önkormányzat azért döntött így, mert a társulással a 

pályázási lehetőségei leszűkültek, s a konyha nyersanyag vásárlása után sem tudják az ÁFA-t 

visszaigényelni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az óvodafenntartó társulásból történő 

kiválási szándékot támogassa. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ha nekik így könnyebb, és tudnak 

pályázni akkor természetesen támogatja a kiválást. 

 

Schmidt Attila képviselő egyetért az előtte szóló képviselővel. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

62/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 

Önkormányzat Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya 

Óvodafenntartó Társulásból történő kiválási szándékát támogatja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

f) Dino napokkal kapcsolatos megállapodások      

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Dino napokkal 

kapcsolatban minden közterület-használat rendben volt.  A mobil WC-k telepítésének 

költségei fedezésére kértek csak a szervezők anyagi támogatást az önkormányzattól. Pontosan 

azért, hogy a közterület-használat rendben legyen, együttműködési megállapodást köt 4 

partnerrel, akik jelen voltak, illetve lesznek a rendezvényen, mely még két nap folytatódik. Az 

önkormányzat adja az infrastruktúrát és a közterület-használatot. Hasonlóképpen járna el 

mással szemben is. Megnézné, hogy miért jött a kérelmező, mi a háttere. Ha haszonszerzés a 

célja, akkor közterület használati díjat kell fizetnie. Ha közösségi célból jött, akkor 

együttműködési megállapodást kötne vele. Mindig ezek a szempontok alapján döntene, vagy 

közterület használati díjat fizettetne, vagy együttműködési megállapodást kötne velük. Van 

egy köztes rész, aki helyi termékét, mézet árul, s az önkormányzati rendelet alapján mentes a 

közterület-használati díj fizetés alól.   

 

fa) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodás-

tervezetet. Javasolja, hogy a testület a megállapodást-tervezetet hagyja jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

63/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Parkkal Igazgatósággal (8229 Csopak, Kossuth u. 16. Képviseli: Puskás 

Zoltán igazgató) a 2015. évi Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolításához 

kapcsolódó együttműködési megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza 

a polgármestert annak aláírására. 

A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
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                                 Kelemen László jegyző 

 

 

fb) Magyar Dinoszaurusz Alapítvány 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodás-

tervezetet. Javasolja, hogy a testület a megállapodás-tervezetet hagyja jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

64/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Dinoszaurusz 

Alapítvánnyal (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c Képviseli: dr. Ősi 

Attila) a 2015. évi Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolításához kapcsolódó 

együttműködési megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

fc) Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodás-

tervezete. Javasolja, hogy a testület a megállapodás-tervezetet hagyja jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

65/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csalán Környezet- és 

Természetvédő Egyesülettel (Veszprém, Kossuth u. 1. Képviseli: Dr. Szalai 

Tímea) a 2015. évi Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolításához kapcsolódó 

együttműködési megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

fd) Magyar Vöröskereszt 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a megállapodás-

tervezete. A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Marcsik Enikő 

képviseletével a rendezvény biztonságát is növeli. Javasolja, hogy a testület a megállapodás-

tervezetet hagyja jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

66/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt 

Veszprém Megyei Szervezetével (8200 Veszprém, Szigethy u. 10. Képviseli: 

Baráth Gábor) a 2015. évi Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolításához 

kapcsolódó együttműködési megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza 

a polgármestert annak aláírására. 

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

g) Iskola épület költségeinek elszámolása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákói volt 

Általános Iskola épülete fenntartási költségeinek kimutatását. Elmondja, hogy a képviselők az 

elszámolást még nem látták, nem tudták áttanulmányozni. 

Az iskola épülettel kapcsolatosan Takácsné Légrádi Edinával, Farkasgyepű polgármester asz-

szonyával elővették a régi értékbecslési anyagokat.  A testületi határozataiknak megfelelően, 

két ingatlan értékesítővel vették fel a kapcsolatot. Abban a pillanatban, amikor ez olyan szin-

tet fog elérni, megkeresik Takácsné Tompos Ritát bakonyjákói polgármester asszonyt, mivel 

Bakonyjákó Község Önkormányzata a többségi tulajdonos. Együtt meg tudják bízni ezeket az 

ingatlan értékesítőket, hogy bérlőt, vagy vevőt szerezzenek az ingatlanra. Bakonyjákó bérlőt, 

a másik két résztulajdonos önkormányzat vevőt szeretne. Mi sem indokolja ezt jobban, hogy 

az anyagban, amit most kapott, az áll, hogy fizetni kell az iskolaépület fenntartási költségei 

finanszírozására, úgy, hogy az épület bérbe lett adva. Bele kell gondolni, mi, lesz ebben az 

évben, amikor már bérlő sincsen. Következő testületi ülésre javasolja elnapolni e napirendi 

pontot. Úgy gondolja, fognak még határozatot hozni, ebben lépni kell, mert ez így nem mű-

ködhet tovább, Németbánya Község Önkormányzatának ez így nem érdeke. Minden tisztelete 

a polgármester asszonyé, de soha nem terjesztett be olyan anyagot a testület elé, aminek 

pénzügyi vonzata van, és még ő sem nézte át. Átnézik és átbeszélik a képviselőkkel. 
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Az óvodánál is eljutottak arra a szintre, hogy a két önkormányzat hogyan tud normális keretek 

között együttműködni, de ezt is még átbeszélik.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

67/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Bakonyjákói 

Általános Iskola épülete fenntartási költségei elszámolási ügyének tárgyalását a 

soron következő testületi ülésére elnapolja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

h) Cikta Egyesület székhely hozzájárulási kérelme 

 

Blaskovits Zoltán polgármester jelzi érintettségét a képviselő-testületnek, mivel ő az    

egyesület elnöke. Felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy ismertesse a kérelmet.  

Kelemen László jegyző ismerteti elnök úr levelét. Elmondja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól
 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A kép-

viselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érin-

tettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 

önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati kép-

viselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő javasolja, hogy zárják ki a szavazásból a polgármester urat a kérelem 

elbírálásánál. 

 

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

vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 

 

68/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarországi cikta 

juh tartók, tenyésztők és kutatók egyesülete” székhely hozzájárulási kérelme elbí-

rálásánál Blaskovits Zoltán polgármestert a szavazásból kizárja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Kelemen László jegyző 
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Hozzászólások: 

 

Blaskovits Zoltán elnök elmondja, hogy a Cikta a jelenlévők előtt ismert, ez a világ egyik 

legritkább juhfajtája, Magyarországon van belőle körülbelül 800 anyaállat. Ez a svábok által 

behozott juh, de a származási helyén kipusztult, legjobban Tolna-Baranya vidékén terjedt el, 

ez a világ állományának nagy része, ami nálunk fellelhető. Van egy lelkes csapat, aki arra tö-

rekszik, hogy ezt a fajtát szakmailag hitelesen megőrizze, felkarolja. Ha civil szervezetek nyi-

tottak ebben az irányban, később - akár pályázati úton - komoly projekteket lehet elindítani 

erre. Mivel Németbánya sváb múlttal rendelkező település, jó keretet adhat ennek. Jó pár éven 

belül ez egy jó dolog lehet, és adhat a falunak valami pluszt.  Vannak olyan fanatikusok, akik 

ebbe nagyon sok pénzt bele tudnak fektetni. Azt kell mondania, ha sikerül ezt az egyesületet 

bejegyeztetni, akkor több személy lesz, akik ezzel foglalkoznának, s ha sokan vannak, akkor 

össze is tudnak fogni. Ez nem egy öncélú csapat, egy ügyért kívánnak tevékenykedni, de ha 

közösség befogadó, akkor komoly eseményeket lehet ide, illetve e köré szervezni. 

 

Kelemen László jegyző javasolja, hogy a „Magyarországi cikta juh tartók, tenyésztők és 

kutatók egyesülete” részére Németbánya 74/2 hrsz-ú, Németbánya Fő tér 3. szám alatti 

ingatlanon székhely létesítését engedélyezze a testület. 

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

vazattal meghozta következő határozatát: 

 

69/2015.(VII.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarországi cikta 

juh tartók, tenyésztők és kutatók egyesülete” (8581 Németbánya, Fő tér 3.) 

részére, az önkormányzat tulajdonában lévő, Németbánya 74/2 hrsz-ú, 

Németbánya Fő tér 3. szám alatti ingatlanon székhely létesítését engedélyezi. 

Az ingatlant az egyesület székhely céljára, határozatlan időre használhatja. A 

képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Kelemen László jegyző 
 

 

               

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, különösen az Értéktár Bizottság-

titkárát, hogy két egyetemista fellelte Németbányán a kétcsíkos hegyiszitakötőt, ami akár 

nyilvántartott érték is lehet.  

 

 

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 a testületi ülést 18 óra 55 perckor bezárja. 
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Kmf. 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


