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

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-án 9:00-kor tartott nyilvános
testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő

körjegyző

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

A helyi adó rendeletek felülvizsgálata és módosítása a Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.)
IRM rendelet kapcsán
Előadó: Bárány Péter körjegyző

2.

A Forrás Egyháza (8581 Németbánya Tiszafa u. 5.) felé fennálló tartozás kiegyenlítése
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester

3. 2011. évi tavaszi közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
4.

Vegyes ügyek
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

1./ Napirendi pont (A helyi adó rendeletek felülvizsgálata és módosítása a Jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009.(XII.14.) IRM rendelet kapcsán)
Előadó: Bárány Péter körjegyző
Bárány Péter körjegyző:
A Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet alapján a helyi adórendeleteket át kellett
dolgoznom. A rendelet módosításokat e-mailben mindenki megkapta.
Látható, hogy sokkal egyszerűbb formátumú és jól átlátható. Az adó mértékek nem változtak, csak technikai
jellegű módosításról van szó.
Müller Péter:
Az adóval kapcsolatosan ne felejtsük el a telekadó előkészítését.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A jelenlegi felülvizsgálat, módosítás érdemi változtatást nem jelent, valóban csak a jogszabályi megfeleltetésről
van szó. A telekadóval kapcsolatosan továbbra is azt javaslom, hogy körültekintően vizsgáljuk meg a kérdést, a
bevezetésére legkorábban 2012-től kerülhet sor. Ha nincs egyéb hozzászólás, felvetés, javaslom elfogadásra a
rendeletmódosításokat a kommunális- és építményadó ügyében.

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011.(I.28.) rendelete
az építményadóról adóról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(I.28.) rendelete
a kommunális adóról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Napirendi pont (A Forrás Egyháza (8581 Németbánya ,Tiszafa u. 5.) felé fennálló tartozás kiegyenlítése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Körbejártuk az ügyet, még az Állami Számvevőszékkel is beszéltem. A véleményük az volt, hogy valóban nem
kellően bizonylatolt és dokumentált befizetésről van szó, azonban a hasonló tételeket mindenképpen indokolt
függő befizetésként kezelnünk. Ezt pedig – tekintettel arra, hogy nem tekintjük az önkormányzati vagyon
részének – az elmúlt hetek munkája eredményeként úgy vélem, ma már jogszerűen utalhatjuk vissza a
befizetőnek. Korábbi egyeztetéseink alkalmával kértelek Benneteket, hogy ne mossuk össze az egymással csak
látszólag összefüggő dolgokat. Mindannyian tudjuk, hogy a befizető Forrás Egyház nevében eljáró személy
azonos településünk volt polgármesterével, aki testületi határozat vagy írott szerződés nélkül is rendezettnek
tekintette a pénzügyi tranzakciót. A Fesztivál megszervezése, eredményessége, hozadéka és pénzügyi
elszámolása azonban az akkori, vagy akár a jelenlegi testület és egyéb szervek hatáskörébe tartozó, vizsgálható
kérdések.
Meg kellett vizsgálnunk azt, hogy az egy összegű kifizetés nem okoz-e likviditási problémát. A pályázati pénzt
megnyertük, de az önerőt is fedezni kellett. 1.637 e Ft érkezett meg a 1.749 e Ft helyett, mert az Állam Kincstár
a különbözetet letiltotta 2010. évi Áfa tartozás miatt. Erről a tartozásunkról egyébként Nagy Gábor a
polgármesteri tisztség átadása során sem tájékoztatott.
Megkaptuk a Forrás Egyháztól a kért nyilatkozatot, bár elolvasva inkább követelésnek tűnt. A tegnapi napon a
Forrás Egyház által megbízott ügyvédtől is kaptunk megkeresést, ennek másolatát már olvashattátok.
Összességében javaslom a 2.026.175 Ft visszautalását a Forrás Egyház számlaszámára. Ezzel egy időben a
magam részéről nem csak ezt az ügyet, de reményeim szerint egy korszakot is lezárhatunk településünk életében.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Az észrevételem a következő. Az előző testület döntött a rendezvény 2.468.643 Ft +280 e Ft áfa költségről.
A körjegyzőségen kértem a Bakonydraco Fesztivál költségszámláit, költségszámlákat csak kb. 1.7 millió Ft
értékben találtam kigyűjtve. Javaslom egy olyan „mappa” létrehozását amely a Bakonydraco Fesztivál összes
költség számla másolatát tartalmazza, ez alapján tudnánk meg, hogy a Fesztivál összességében mennyibe került.
Véleményem szerint a belső ellenőrzéskor ezeket a számlákat úgyis kérni fogják.
Hiányolom, hogy a fesztivál megrendezését követően nem jött létre egy értékelés, de lehet, hogy csak nem tudok
róla, amely tartalmazta volna a tapasztalatokat, hogy a fesztivál mennyibe kerüljön, hányan vettek részt, mennyi
emberre számítottak a szervezők és milyen hosszú távú profitja származott a falunak ebből a rendezvényből.
Kérdezni szeretném a Jegyző Urat, hogy Nagy Gábor volt polgármesterünk milyen forrásból értesült a pályázati
pénz Németbánya Falu bankszámlájára megérkezéséről?
Megjegyezném továbbá hogy dr. Szabó Attila ügyvéd által írt levélben többször említett szerződést, amely a
kölcsön visszafizetésének esedékességét tartalmazná, én nem láttam és nem tudok róla jelenleg sem.
Ennek ellenére én is javaslom a 2.026.175 Ft kifizetését még a héten, mivel elfogadom, hogy Nagy Gábor
polgármester a Forrás Egyháza képviseletében ezt az összeget kölcsönnek szánta.
Bárány Péter körjegyző:
Sajnos a számlákra nem került rá, hogy melyik a fesztivál költsége és melyik egyéb költség.
Az lehetséges hogy átlapozzuk a könyvelést és kitaláljuk, hogy melyik számla lehetett a Fesztivál költsége.
Én tájékoztattam Nagy Gábort hogy megjött a pályázati pénz, hisz úgy gondoltam, hogy érinti az ügy.

Blaskovits Zoltán polgármester:
Lépéseket tettem annak érdekében, hogy a leadott számlák vonatkozásában minden esetben egyértelmű legyen
azok költséghelye, illetve az, hogy milyen feladatokhoz, programokhoz kapcsolódnak. Ez nem csupán a mi
tisztánlátásunkat segíti, de könnyebbség a Körjegyzőség munkatársai számára is. A múltban ez a rendszer sajnos
még nem működött megfelelően, ezért nehéz feladat lesz kibogozni a fesztivál valós költségvetését. Megfelelő
mélységű kiértékelésről nekem sincs tudomásom, de hát ez is az előző testület hatásköre lett volna. Ők nem
tartották annyira fontosnak. Jegyző úrral – Müller képviselő úr jelenlétében – ma reggel tisztáztam, hogy a
Körjegyzőségről milyen dokumentumok, információk milyen módon kerülhetnek ki a jövőben. Mindennek van
szabályozott, törvényes útja. Jegyző úr biztosított arról, hogy a jövőben fokozottan figyel e területre, biztosítva
hivatalának szabályos működését.
Egy fő állampolgár megjelent (Nagy Gábor)
Blaskovits Zoltán polgármester:
Van-e egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés? Ha nincs, akkor javaslom, hogy a 2.026.175 Ft-ot a Forrás Egyháza
számlaszámára átutaljuk.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.(I.26.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a Forrás Egyháza által befizettet 2.026.175 Ft összeget – mely a
Bakonydraco Fesztivál költségeinek a fedezésére szolgált – átutalja a 10101054-57045700-01000001 számú
bankszámlára. A Képviselő-testület felhatalmazza Németbánya Önkormányzat pénzügyi előadóját, hogy az
összeget elutalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Megadom a szót Nagy Gábornak.

Nagy Gábor:
Az ügyvédi felszólító levélben még 30 e Ft ügyvédi költség megtérítését kérem.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem gondolnám, hogy ez a költség az Önkormányzatot terhelné, hisz jórészt a visszafizetés előkészítése miatt
tartjuk az idei második testületi ülésünket már. Semmi nem indokolta ezen lépésedet, hiszen tisztában voltál a
folyamattal, a dolgok jelenlegi állásával. Minderről kaptál tájékoztatást is! Hogy ügyvédhez fordultál, az a te,
illetve a Forrás Egyháza döntése volt. Nyilván viselnetek kell ennek költségét is.
3./ Napirendi pont (2011. évi tavaszi közmeghallgatás előkészítése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Évi egy közmeghallgatást ír elő az Önkormányzati törvény. Javaslom, hogy most év elején tájékoztassuk a
lakosságot a tavalyi évről és az idei terveinkről. Javaslom a február 26-át, szombatot.
Mikor lenne időben jó? Délelőtt, vagy délután?
Müller Péter:
Inkább délután 2 és 3 körül.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom a fél hármat!

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(I.26.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart 2011. február 26-án (szombaton) 14:30-kor az
önkormányzat 2010. évi működéséről és 2011. évi terveiről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Blaskovits Zoltán polgármester:
4%-on áll a a gáztartály. Venni kel kell gázt aminek az ára 1000 kg esetén 411 e Ft. Tavaly ősszel ugyanez a
mennyiség még 361 e Ft volt. 1000 kg az a mennyiség, ami esetében már a mintegy 25 e Ft-os szállítási díjat
nem kell fizetni. A tartályunk kb. 2500 kg-os. Javaslom a testületnek a vásárlást.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(I.26.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a Prímagáztól 411 e Ft értékben 1000 kg gázt vásárol a Faluház fűtését
ellátó tartály feltöltésére. A Képviselő-testület felkéri Németbánya Önkormányzat pénzügyi előadóját, hogy
nevezett összeg kifizetéséről szóló átutalási bizonylatot a 06 1 209 9991 fax számra átfaxolni szíveskedjen, mert
24 órán belüli fizetés esetében 5 e Ft kedvezményt állapítanak meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Narancsik Imréné alpolgármester:
Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Győri hulladékszállítási rendszerhez kapcsolódjunk..
Bárány Péter körjegyző:
Utána érdeklődünk, bár nem sok esélyét látom.

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 10:00-kor bezárta

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

