Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete
8581 Németbánya Fő tér 3.
Telefon/fax: 89/350-141
Szám:

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 12-én 9:00-kor tartott nyilvános
testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Marcsik Zoltánné Király Ágnes

polgármester
alpolgármester
képviselő

körjegyző
NKÖ elnök

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A
Képviselő-testületi ülésen 3 fő állampolgár jelent meg.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1.

2011. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester

2.

A Forrás Egyháza (8581 Németbánya Tiszafa u. 5.) felé fennálló tartozás kiegyenlítése
Előadó: Bárány Péter körjegyző

3.

Vegyes ügyek
A képviselőtestület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

1./ Napirendi pont (2011. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
A napirendi ponthoz kapcsolódóan megkaptátok az előző belső ellenőrzési jelentést. Azért küldtem, ki hogy
lássátok mit is takar.
Bárány Péter körjegyző
Németbánya Önkormányzata a Pápai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik mely, ellátja a Belső Ellenőrzési
feladatokat is. 2011. évben benne vagyunk az ütemtervben, jönni fognak valamikor az idén.
Minden évben a következő évre vonatkozóan el kell fogadnia a testületnek a belsőellenőrzési tervet november
15-ig. Ezt a döntést bár utólag, de meg kell hozni.
Javaslom, hogy mivel kis önkormányzat vagyunk, ne emeljünk ki semmit, hanem mindent ellenőrizzenek,
pénztár, könyvelés, gazdálkodás.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Én azért azt javasolnám, hogy emeljünk ki és nevesítsünk dolgokat, mert akkor biztos nem siklanak át felette. Az
általános ellenőrzés sem tud mindenre kiterjedni, viszont felszínes lenne, így nem biztosítana kellő mélységű
kontrollt az Önkormányzat gazdálkodása és tevékenysége felett. A következő pontokat javasolnám nevesíteni:
- a gazdálkodás tervszerűségének vizsgálata;
- beruházások tervezésének rendszere;
- benyújtott pályázatok indokoltsága, ráfordított költségek, elszámolás;
- Bakonydraco Fesztivál (2010) vizsgálata, támogatás elszámolása;
- Csend Vögye Lakópark Kft működésének vizsgálata;
- normatívák igénylése.
Az ellenőrzés lehetőleg minél hamarább történjen meg, és terjedjen ki a 2009-2010. időszakra.

Müller Péter:
Ki dönti el hogy ki végzi a vizsgálatot?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Több ajánlattevőből választja ki a Társulási Tanács.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ha valami törvénytelenségre bukkannak, annak mik a következményei?
Bárány Péter körjegyző
A Képviselő-testület dönti el, hogy megteszi a feljelentést vagy nem, milyen lépéseket tart indokoltnak?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Van még kérdés? Ha nincs javaslom elfogadásra az előzőekben jelezett pontokat.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011.(I.12.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a 2011. évi belsőellenőrzési tervet elfogadja a következők szerint.
- a gazdálkodás tervszerűségének vizsgálata;
- beruházások tervezésének rendszere;
- benyújtott pályázatok indokoltsága, ráfordított költségek, elszámolás;
- Bakonydraco Fesztivál (2010) vizsgálata, támogatás elszámolása;
- Csend Vögye Lakópark Kft működésének vizsgálata;
- normatívák igénylésének vizsgálata;
- Pénztár, könyvelés és gazdálkodás általános vizsgálata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont (A Forrás Egyháza (8581 Németbánya Tiszafa u. 5.) felé fennálló tartozás kiegyenlítése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Mint tudjátok már, a 2010. évben megrendezett Bakonydraco Fesztiválra nem volt pénze a településnek, ezért az
előző polgármester „baráti támogató kölcsönt” szerzett. Így a számlákat ki tudták fizetni és a pályáztat
elszámolható és lezárható lett. A külső támogatói forrás (kölcsön) összege 2.026.175 Ft. Két részből áll, egyik a
Forrás Egyháza befizetése 2010.05.13-án 2 millió Ft, a másik 2010.07.19-én 26.175 Ft Nagy Gábor befizetése. A
befizetési papírokon látható, hogy a Forrás Egyháza befizetését is Nagy Gábor eszközölte, aki ismereteim szerint
akkori polgármesteri tisztsége mellett egyben a Forrás Egyháza vezetője is. Nagy Gábor jelezte, hogy kérné az
összegek visszafizetését, lehetőleg pénztári kifizetés formájában.
Sajnos a kölcsönről a május 14-én tartott testületi ülésen határozat nem született. Az ülésen elhangzott
tájékoztatás szerint „Mivel a pályázati határozat még nem érkezett meg az elnyert támogatásról, a rendezvényt
baráti támogatói kölcsönből tudjuk fedezni. 2 millió Ft-ot átutaltak az elkülönített számlára.” (Nagy Gábor). Az
az elsődleges kérdés, hogy ezt a pénzt miként kezeljük, tekinthetjük-e szabályos kölcsönként. A Testületi
határozat hiánya megnehezíti a tisztánlátást, és a visszafizetést. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az elhangzott
tájékoztatást a Testület nem kifogásolta, azzal kapcsolatban kérdést a Polgármesterhez nem intézett.
A május 14-én tartott testületi ülésen elhangzott tájékoztatás szerint a Fesztivál tervezett „költsége 2.468.643 Ft.
plusz 280.000 Ft. ÁFA. Ebből a pályázati pénz 1.914.614 Ft.” Ezzel szemben pályázati úton 1.749.586 Ft-ot
tudtunk lehívni. A pályázati pénz nem teljes összeggel érkezett meg. Nem tudjuk hogy miért, de utána nézünk.
Kb 112 e Ft–tal kevesebb jött. 1.637.586 Ft-ot utaltak.
Az is fontos kérdés hogyan tudjuk vissza adni a pénzt? Álláspontom szerint a kölcsönt vissza kell fizetni, de a
kölcsönszerződés hiányát nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A Körjegyző úrtól kapott adatok és tájékoztatás
szerint úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi állapot szerinti visszafizetés a hiányzó dokumentumok miatt
szabálytalan pénzkifizetés lenne.

A 26.175 Ft (Nagy Gábor befizetése) visszafizetése még bonyolultabb ügynek tűnik, hiszen ott semmi nem utal a
befizetés jogcímére.
Müller Péter:
Zavaros ez az egész.
Bárány Péter körjegyző
Ami előtt az MVH utalta volna a pályázati pénzt, helyszíni ellenőrzést is tartottak, megnézték a számlákat is és
csak ezek után utaltak.
Müller Péter:
Ha kölcsön volt akkor visszajár!
Narancsik Imréné alpolgármester:
Nem lehetne elhúzni a belsőellenőrzés végéig?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ezt nem lehet, hisz nem tehetjük függővé a kettőt egymástól. Inkorrekt magatartás volna.
Lakossági hozzászólás (Hellebrandt Jenőné):
A Fesztivál megvolt, szerintem ki kell fizetni, hisz a pénz nem a településé.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Én is ezt gondolom, de nem akarom, hogy emiatt később támadás érjen minket. Csak szabályos, megalapozott
kifizetéshez fogok hozzájárulni. Másik kérdés a kifizetés technikája, ha aktuális lesz. Ragaszkodni fogok hozzá,
hogy az összegeket a pénzkezelési ill. egyéb szabályzatoknak megfelelően, és a befizető részére (dokumentáltan
képviseletre jogosultnak) fizessük vissza.
Bárány Péter körjegyző
Nyilatkoztatni kellene a befizetőket a befizetésről, milyen célra, feltételekkel adták.
Müller Péter:
Ez valóban segíthetné a tisztánlátást!
Narancsik Imréné alpolgármester:
Én is így gondolom.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Akkor javasolnám, hogy erről hozzon a Képviselő-testület határozatot. Egyben jelezni kívánom, hogy e témában
a jövőben sem szeretnék rendkívüli ülést összehívni, hiszen az a lakossági kontrollt, aktív részvételt nem tenné
lehetővé. Ugyanakkor a rendes (nyilvános) Testületi ülést a nyilatkozatok beérkezését követően minél rövidebb
időn belül össze kell hívni.

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(I.12.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a 2010. évi Bakonydraco Fesztivállal kapcsolatos 2 millió Ft, A Forrás
Egyháza által történt befizetéssel kapcsolatban felkéri a befizetőt, hogy nyilatkozni szíveskedjen a befizetett
összegre vonatkozóan, mert a rendelkezésre álló dokumentumok nem tisztázzák egyértelműen a befizetés
jogcímét, illetve nem támasztják alá kellően az összeg visszafizethetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(I.12.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a 2010. évi Bakonydraco Fesztivállal kapcsolatos 26.175 Ft, Nagy
Gábor által történt befizetéssel kapcsolatban felkéri a befizetőt, hogy nyilatkozni szíveskedjen a befizetett
összegre vonatkozóan, mert a rendelkezésre álló dokumentumok nem tisztázzák egyértelműen a befizetés
jogcímét, illetve nem támasztják alá kellően az összeg visszafizethetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Blaskovits Zoltán polgármester:
Tájékoztatnám a testületet hogy az iskola alsó tagozatának ügye napirenden van, még döntés nem született.
Megkérdezném a Körjegyző urat, hogy a NKÖ-nak milyen jogai vannak az iskolával kapcsolatosan?
Bárány Péter körjegyző
Az átalakítással kapcsolatosan egyetértési joguk van.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Ha nem fogadjuk el, akkor megvétózhatjuk az esetleges bezárást?
Bárány Péter körjegyző
Igen, de olyan felelősséggel kell dönteni, hogy e hiányt valakinek vállalnia kell. Akkor vállalja a kisebbségi
Önkormányzat!
Blaskovits Zoltán polgármester:
Erre kötelezni nem lehet! Ez nem így működik.
Bárány Péter körjegyző
A felelősségteljes döntés azt jelenti, hogy egy esetleges döntés csődhelyzetbe vihet három önkormányzatot és
egy óvodát, és ennek felelőségét akkor vállalni kell.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A szennyvíz pályázatunk sajnos nem nyert. Az a legrosszabb hogy az indoklásból látható hogy ez már sejthető,
vagy tudható volt akkor is, mikor beadtuk. Az egy bekötésre eső cca. 1.5 millió Ft jelentősen meghaladja a
támogatható szintet – ennek is betudható, hogy az értékelésnél nagyon sok pontot veszítettünk. 44.75 pontot
értünk el, 60 pont kellett volna a támogatáshoz. Pénz maradt a pályázati keretben, a pályázatot várhatóan idén is
kiírják. Nem azért nem támogattak miket, mert nincs pénz.
A csatorna (szennyvízkezelés) gondolatát elvetni nem szabad, de a jövőben biztosabb alapokra kell helyezni a
tervezést. Minden sikertelen pályázat milliós tételeket visz ki a költségvetésből! Nem elfogadható az az érvelés,
hogy „legalább megmérettettünk”.
A döntésről értesítem a lakosságot.
A SMB Lader csoport tagságunk fenntartását javasolnám. Sajnos nem úgy működött eddig, ahogy kellett volna,
de remélhetőleg rendeződnek a viszonyok, és akkor meghatározó lehet a vidékfejlesztésben. Az Önkormányzat
képviseletét a HACS-ban biztosítom.
A honlap rendbetételére még néhány hetet kérnék. Az érdemi munkába be kívánjuk vonni a segíteni akaró(tudó(
lakosokat is.
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 10:20-kor bezárta
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polgármester

Bárány Péter
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