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

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános
testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Schwarz Endre

polgármester
alpolgármester
képviselő

körjegyző
Csend Völgye Lakópark Kft ügyvezető

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.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Javasolnám egy napirendi pontot felvételét az iskola ügyével kapcsolatban még a költségvetés elfogadása előtt.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Akkor javaslom a 4. napirendi pont legyen az Általános iskola ügye és az 5. napirendi pont a költségvetés.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1.

Csend Völgye lakópark Kft működése
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester, Schwarz Endre ügyvezető

2.

Bakonyi Télűző program előkészítése és tervezett lebonyolítása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester

3.

Pápa Város Rendőrkapitány kinevezését támogató határozat meghozatala
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester

4. ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola helyzete
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
5. Németbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadás
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
6. Vegyes ügyek
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont (Csend Völgye lakópark Kft működése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester, Schwarz Endre ügyvezető
Blaskovits Zoltán polgármester:
Lakossági kérdések is megfogalmazódtak a közmeghallgatáson, illetve azt megelőzően a Kft működésével
kapcsolatosan. Az éves fenntartási díja kevesebb mint a végelszámolás költsége, így a megszüntetés rövid távú
gazdasági előnyt nem jelentene. Kértem az ügyvezetőt, tájékoztasson a jelenlegi helyzetről annak érdekében,
hogy átláthassuk a Kft. fenntartásában rejlő lehetőségeket, illetve az ehhez kapcsolódó terhek nagyságát.

Schwarz Endre ügyvezető:
Köszönöm a szót. 500 e Ft-tal lett alapítva. Sok tevékenysége van. A fő az építés és fenntartás. Müller Péterrel
indult mint ügyvezető. Tavaly májustól lettem én az ügyvezető. Egyéb tevékenységek a szennyvízelvezetés,
bontás, építés, ingatlanügyi tevékenység, reklám stb.
Fenntartása éves szinten: havi 5100 Ft egészségügyi járulék. Hiába nincs bérem, aláírni és jelenteni kell, ezért
van előírva. Havi könyvelési díj 3000 Ft. 2100 Ft bankköltség. Ezen talán lehet csökkenten is. Évente egyszeri
költség a 3000 Ft zárás közzétételi díj. Tehát átlagban 10.500 Ft/hó, összességében mintegy 125 ezer Ft/év.
Müller Péter:
Havi 10.000 Ft kb.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ki fizeti?
Schwarz Endre ügyvezető:
Az önkormányzat, ha elfogy a Kft pénze az önkormányzat fedezi a költségeket.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha Kft-ben van olyan tevékenység, ami bevételt teremt, az átadott összeg függő bevételen kezelve visszaadható
az önkormányzatnak. A költségvetésben terveztünk ezzel az éves költséggel. A Kft számláján jelenleg nincs
pénz. Javasolnék negyedéves pénzeszközátadásokat. Nem tudjuk, hogy mi lesz a Kft-vel, de ezzel
biztosíthatnánk a zavartalan működést.
Müller Péter:
Azt, hogy nem veszel fel díjat ügyvezetőként, továbbra is fenntartod?
Schwarz Endre ügyvezető:
Miért kérnék, természetesen nem kérek díjat az ügyvezetői tisztég ellátásáért. Polgármester úrnak felajánlottam a
lemondásomat is, ha van más jelölt a feladatra. Ha nincs érdemi munkavégzés, ezután sem kérek pénzt.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A Kft részéről fennálló kötelezettség van-e?
Schwarz Endre ügyvezető:
Nincs.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Azt szeretném, hogy a Kft a Képviselő-testület tudta nélkül kötelezettségvállalást ne tehessen, ez számunkra
biztonságot nyújtana. Ez egy biztosíték mindenkinek, és természetesen nem lehet a bizalmatlanság jele. Ha van
munka természetesen a díjazásra is visszatérünk.
Müller Péter:
Addig tartsuk meg a Kft-t, amíg ki nem derül, hogy tudjuk-e használni. Mivel én 2 évig nem veszek fel tisztelet
díjat, addig abból az összegből fenn tudjuk tartani.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Bakonydraco Fesztivállal kapcsolatosan kérdeznék. A Kft padokat szerzett be?
Schwarz Endre ügyvezető:
Megbízott a polgármester. Hogy megvásárolja a Kft a padokat.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Volt nyeresége a Kft-nek a padokon?
Schwarz Endre ügyvezető:
Igen. Ez a bevétel a Kft fenntartására ment el. Én fizetést a Kft-től július 1-től kaptam. Ekkor volt rá munkaügyi
támogatás.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom, hogy 40 e Ft feletti kötelezettségvállalás esetén önkormányzati hozzájárulás legyen szükséges, ez a
határ a működés rugalmasságát nem veszélyezteti. Kérem Endrét, hogy intézkedjen a könyvelővel hiányzó
szerződés megkötésére vonatkozóan is.

Javaslom elfogadásra a beszámolót és továbbra is támogatom Schwarz Endrét az ügyvezetői poszton.
Schwarz Endre ügyvezető:
Nem veszélyezteti ez a 40 e Ft-os határ a működést. Köszönöm a bizalmat.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom elfogásra a beszámolót és a 40 e Ft-os kötelezettségvállalási értékhatárt.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a Csend Völgye Lakópark Kft ügyvezetőjének, Schwarz
Endrének a beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 100%-.os önkormányzati tulajdonú Csend Völgye
Lakópark Kft ügyvezetőjének 40 e Ft feletti kötelezettségvállalásához önkormányzati hozzájárulás szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont (Bakonyi Télűző program előkészítése és tervezett lebonyolítása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem tőlünk indult a kezdeményezés. Az egyesülettel vette fel a kapcsolatot Német Rita, a Forrás Vendégház
vezetője. Mi támogatjuk a rendezvényt azzal, hogy a Faluházat az esti programhoz rendelkezésre bocsátjuk,
illetve közreműködünk a szervezésben. Ez jelentős támogatás, hisz a fűtés költségek sajnos tetemesek.
Támogatói jegy kerül kibocsátásra. Batyus bál lesz. Sorszámozottak a jegyek. Ha sok pénz jön be az
önkormányzatnak és az egyesület veszít, úgy korrekt, hogy társlebonyolítóként egyeztessünk a bevételek
megosztásáról, hogy a befolyt összegből szükség esetén támogatást adjunk a civil szervezetnek. A programot
ismeritek. Komoly érdeklődés van. A települések együttműködését segíti.
Müller Péter:
Támogatói jegy kapcsán fontos, hogy mindenki tudja, hogy mire fogjuk költeni a befolyt pénzt. Különösen
figyeljünk erre, és tájékoztassuk az embereket. A rendezvény alap támogatását kifele kommunikáljuk. Ez jó
üzenet lenne. Tudják, hogy mire költjük.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Rendezvény alapot nevesítünk, aminek segítségével a jövőben könnyebbé válhat rendezvényeink előkészítése.
Ha az egyesületnek negatív és nekünk pozitív a rendezvény mérlege, ki kell egyensúlyozni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Mi van, ha nincs annyi bevétel, hogy nyereségesek legyünk, és az egyesület is mínuszos?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Előfordulhat, de a felajánlásunk elsődlegesen a faluház használatára szólt. Csak a támogatói jegy forintjaival
tudunk még segíteni. Az egyesület vállalta fel a rendezvényt. Bízom benne, hogy előzetes számításainknak
megfelelően a rendezvény viszonylag alacsony költségvetése kiegyensúlyozott. Hozadéka akkor is jelentős lehet,
ha pénzügyileg nem lesz nyereséges.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(II.28.) határozata

Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja Blaskovits Zoltán polgármester beszámolóját a Bakonyi
Télűző program előkészítéséről és tervezett lebonyolításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont (Pápa Város Rendőrkapitánya kinevezését támogató határozat meghozatala)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Főkapitány úr kérte fel az önkormányzatot, hivatkozva a rendőrségi törvényre, hogy támogató határozatot
hozzunk. Ez a határozat nem befolyásolja a kinevezést. A támogató határozat egy gesztus az együttműködésre.
Szappan Csaba alezredes úr a kistelepülések problémáját, lehetőségeit átlátja, mivel KMB vonalon is dolgozott.
Alezredes úrral volt alkalmam személyesen is találkozni. Úgy vélem, személye garancia arra, hogy továbbra is jó
kapcsolatot ápolhassunk a Rendőrkapitánysággal. Javaslom a támogató határozat meghozatalát.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete támogatja Szappan Csaba r. alezredes Pápai Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetői kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont (ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola helyzete)
Előadó: Narancsik Imréné
Narancsik Imréné alpolgármester:
A 2011 febr 24-i közös képviselőtestületi üléssel kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani. Fontosnak
tartom, hogy beszéljük az iskola kapcsán kialakult helyzetről, mielőtt szavazunk Németbánya költségvetéséről.
Nagyon sajnálatos, hogy az önkormányzati fenntartású iskola megszűnt Bakonyjákón, a bakonyjákói és
németbányai képviselőtestületek véleményem szerint végzetes hibát követtek el e döntés meghozatalával.
Polgármesterünk felvetése a név szerinti szavazásról sajnos nem valósult meg, meg szeretném ragadni az
alkalmat, hogy elhatárolódjak a döntéstől. Kezdetektől fogva elleneztem ezt a lépést és véleményem szerint,
azáltal, hogy a 3 falu testületének ilyen súlyú kérdésben egységes döntést kellett hozniuk el tudtuk volna érni,
hogy Bakonyjákót nem sodorva az eladósodás határára, Farkasgyepűt nem kényszerítve hozzájárulásra, mégis
megmaradjon egy kis helyi intézmény összevont osztállyal azok számára, akik ezt vállalják a helyben tartott
oktatás érdekében. A németbányai alsó tagozatos gyermekek szüleinek egységes véleményét ismerve ezt
kötelességemnek tartottam. Az összevont osztály lehetőségét minden ülésen felvettem, a február 15-i ülésen
javasoltam is, hogy készüljön ilyen számítás is, ha ez nem szerepel a jegyzőkönyvben, akkor kérem Jegyző Urat,
hogy javítsa.
Visszatérve a megoldások lehetőségeire a cél továbbra is az a számomra, hogy létezzen egy kis intézmény
Bakonyjákón vagy Németbányán, hiszen Németbánya elzártságát ismerve, megállapíthatjuk, hogy azok a szülők,
akik nem kívánják Városlődre járatni gyermekeiket aránytalanul nagy terhet lesznek kénytelenek vállalni, hogy
gyermekeiket pl. Pápára vagy Ajkára járassák iskolába. Sajnos itt az a veszély is fenyeget, hogy ezek a családok
elvándorolnak, ezt teljesen rossz iránynak tartanám, hiszen egy ilyen kis településnek az ellenkezőjén kell
dolgoznia.
A hibásan kiírt levél a szülőknek pedig felháborító!
Mi a véleményetek?
Bárány Péter körjegyző:
Holczer Gábor igazgatónak szóltam, hogy javítsa a hibát. Szerintem figyelmetlenség volt, mert az első leírt
határozati javaslatot vette alapul, ami nem lett elfogadva.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Az iskola körül kialakult helyzet remélem, nem befolyásolja a Képviselő-testületi munkát és a döntéseket.
Az együttes ülés előtt volt megbeszélésünk. Nem reális alternatíva, ahogy látszik, hogy Bakonyjákó felvállalja az
iskola további működtetését, de meggyőződésem, hogy dolgozni kell azon, legyen helyben oktatás. Két
alternatíva nem elegendő a jó döntéshez. Kimondtuk a tagintézmény bezárását, de más fenntartás lehet. Az

együttes ülésen elhangzottak érvek. Az előkészített határozati javaslatot, Takácsné Tompos Rita javaslatát nem
szavaztuk meg.
Új határozati javaslat lett, melyet megszavaztunk. Bakonyjákó nem akarja az oktatást helyben tartani ez látható,
nekünk pár százalékunk van a két nagy település mellett. Erőből nem akarom megakadályozni a bezárást, és
ezzel meghatározni az érintett települések 2011-es és 2012-es költségvetését. Németbánya elszigetelődhet. Nem
ez a település érdeke. Olyan helyzet született, hogy jogilag átmenetileg megakadályoztuk az intézmény bezárást,
de mivel látható volt, hogy Bakonyjákó és Farkasgyepű nem kívánja helyben tartani az oktatást, meghoztam a
döntést, melyben Péter is támogatott. Társulást csak egyhangúlag lehet módosítani. A bezárással nem értettem
egyet. Szünetet is kértünk.
Nem az volt a célom hogy erőből megakadályozzuk a bezárást. Ezt már decemberben kijelentettem. Németbánya
hosszú távú érdekeit tartottam szem előtt. Továbbra is nyitva van az egyházi oktatás, vagy más külső fenntartó
lehetősége. Tudom, hogy ez a döntés káros a települések jövőjére nézve. Mekkora szerepe volt az előző
testületeknek abban, hogy a helyzet idáig fajult?! Most testületi döntés született akkor is, ha 2 az 1 ellen, nem
pedig egyhangúlag. Mint ahogyan Bakonyjákó és Farkasgyepű legitim testületei is döntést hoztak. Az ÁMK
társulási megállapodás módosításának a lehetőségét nyitva hagytam. Van még alternatíva.
Holczer Gábor levele nem biztos, hogy véletlen volt. Átment egy pár kézen, mégis kiment.
Az a fontos hogy lássák a szülők, hogy van még másik út is. Nem tudom, hogy a polgármester asszony mit
szeretne, mik a tervezett lépései. Van Bakonyjákó testületében is olyan, aki szeretné helyben tartani az iskolát.
További alternatívákat keressünk.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Akár mennyire csak 83 fő van Németbányán, őket kell képviselni..
Blaskovits Zoltán polgármester:
Németbányát képviseltem.
Müller Péter:
Nekünk költségvetésileg is meg kell vizsgálni a kérdést, és nem szülőként gondolkodni. A gyermek létszám
csökken. Arról mi nem tehetünk, hogy az előző testületek ezzel nem foglalkoztak kellően. Nem szabadna, hogy
elmérgesedjen a helyzet. Szeretnénk helyben tartani az oktatást. Nekünk volt a legkevesebb helyeztünk, kicsik
vagyunk. Olyan iskolát kell felépíteni, hogy más településről is hozzanak gyerekeket. Először a szülőket kell
meggyőzni, hogy legyen gyerek, és akkor van iskola. Pozitívum, hogy foglalkozunk a dologgal.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ez kevés, hogy foglalkozunk vele. Cél az hogy legyen, addig faragom a költségvetést, amíg belefér. Most van
egy probléma. Akkor kellett volna lépni az ülésen.
Müller Péter:
Ott is van egy testület sőt kettő aki felelősséggel dönt.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Akkor volt egy probléma. Nem kaptál támogatás úgy érzed.
Megkérdezted, hogy megvettek-e? Vérlázító. Kikérem magamnak.
Én sem kérdeztem tőled, megvettek-e a jobbikosok, vagy bármely más csoportosulás. Hogyan képzeled ezt?
Narancsik Imréné alpolgármester:
Felmerül, hogy most ismerlek meg.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha nem a saját akaratod valósul meg akkor dühöngesz, és én vagyok a gonosz?
Van még dolgunk, arra kellene koncentrálni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ezen ügyezek én is. Minek kell egy iskolának megfelelni, mi kell egy létrehozásához? Kérnék egy anyagot a
körjegyzőtől.
A génmódosított termékek elutasításáról nem kaptam még meg az anyagot!
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom, hogy az üléseken Körjegyző úr felé megfogalmazott kéréseink teljesülésének nyomon követhetősége
érdekében Péter a kért anyagokat részemre küldje meg, én pedig ezeket lehetőség szerint e-mailben továbbítom a
Testület tagjainak. Ezt tehát kezeljük egyfajta ügyrendi kérdésként.

Bárány Péter körjegyző
Összeállítom.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem mindegy, hogy 100 ember akaratát képviselő döntés vagy 1100 ember akaratát képviselő döntés születik.
Bárány Péter körjegyző
Koncepció tervezésekor megjelenő hiány indította el az ügyet.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Egyházi oktatás esetén kérdés, hogy az önkormányzatok az épületet biztosítják-e.
Bárány Péter körjegyző
Az épület a három önkormányzat tulajdona. Biztos, hogy az egyházi oktatáshoz biztosítanák.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Az oktatás helyben tartása fontos akár még Németbányán is. Egyéb alternatíváin dolgozzunk még.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete szeretné helyben tartani az alsó tagozatos oktatást, melyhez minden
lehetőséget megvizsgál.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadás)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Jelentős az eltérés a koncepció és a jelenlegi költségvetés számai között.
Komoly módosulás volt az állami támogatások esetében, szerencsére növekedtek. Be nem folyt építményadó is
bevételként tervezve lett. Közfoglalkoztatás miatt is volt módosítás.
Gázenergiára 456 e Ft-ot terveztünk. Most elment már 400 e Ft.
Tervezve lett az orvosi táska felszerelésének költsége.
Német kisebbség támogatása csökkent, ami beépül a költségvetésünkbe.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Riasztórendszerre terveztetek-e?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Kisértékű tárgyi eszköz pontban az Önkormányzati igazgatás szakfeladaton erre terveztünk 50 e Ft helyett 210 e
Ft-ot
Narancsik Imréné alpolgármester:
Közfoglalkoztatásra hogy terveztél?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egy hosszú távú 7 hónap időre 6 óra/nap.
4 rövid távú foglalkoztatás 4 órás 3,5 hónap átlagban.
Jelek szerint ez nem fog változni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Iskolát hogy tartalmazza a költségvetés?
Bárány Péter körjegyző:
Az együttes testületi ülésen elfogadott összeget tartalmazza.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Felvetés van, mi van ha nem fizetjük az iskolát?

Bárány Péter körjegyző:
A társulási megállapodást megszegitek és az elmaradt összeg behajtható.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem tehetjük meg. A fennálló kötelezettségeinkkel nem játszadozhatunk.
Javasolnám, hogy a gázt 600 e Ft-ra tegyük fel.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Kft 130 e Ft költsége be van építve?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Igen.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ki lesz a Faluház gondozója?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Aki eddig végezte, őt nem segíti ki a 4 óra pár hónapig. Segíteni próbálunk neki. Megnézzük a helyzetét. Nem
oldja meg a közfoglalkoztatás a helyzetét. Ugyanakkor a faluházhoz kapcsolódó feladatokat természetesen meg
kell oldanunk.
Stabilan tartható, kilengésekre nem alkalmas ez a költségvetés. Ráadásul célunk a folyószámla hitelünk
csökkentése. Ha tudunk spórolni sorokon vagy pályázaton nyerünk, projekt menedzseri bevételeink lehetnek.
Müller Péter:
Vállalkozók is pályázhatnak közmunkásra.
Bárány Péter körjegyző:
Igen.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ezért van a Kft, hogy ilyenre is lehet használni.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Igen, ezért nem kell azonnal a megszüntetésen gondolkozni. Utána kérdezek a lehetőségeknek.
Az elhangzott módosításokkal javaslom a költségvetést elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(III.1.) rendelete
Németbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
5./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Müller Péter:
Ebtartás, hogy van szabályozva?
Érdemes-e beleavatkozni?
Bárány Péter körjegyző:
Utána nézek.
Müller Péter:
Telekhatárok esetén kinek kell a kerítést megcsinálnia.
Bárány Péter körjegyző:
Az ingatlannal szemben állva a jobb oldalit köteles megcsinálni az ingatlan tulajdonosa.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A testületi ülésekről készüljön-e hangfelvétel?
Lehet rögzíteni, sőt az SZMSZ-be rögzíthetjük is.

Narancsik Imréné alpolgármester:
Jó lenne, mert volt olyan hogy hozzászólásom kimaradt.
Bárány Péter körjegyző:
Én írom a jegyzőkönyveket, szó szerinti jegyzőkönyvet írni nem tudok, próbálok minél részletesebbet írni. Kell
plusz egy ember, ha ez így nem jó.
Müller Péter:
Nem lehet elvárni a szó szerinti jegyzőkönyvet.
Bárány Péter körjegyző:
Természetesen ha tárgyi és nagy súlyú hibát vétek, akkor javítom, de szavakon nem kellene problémázni.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Miután megkapom a jegyzőkönyvet, átküldöm nektek és megnézhetitek. Ha így jó lesz. Hangfelvétel persze
készülhet, de nem ragaszkodom a szó szerinti jegyzőkönyvezéshez.
Közmeghallgatáson kevés kérdés érkezett, ez meglepett.
Valószínűleg ez a jó kommunikációnak köszönhető.
Tájékoztatnám a testületet, hogy visszajelzés érkezett a környezetvédelmi hatáságtól. Egyértelmű összefüggés
nincs a benyújtott két vizsgálat eredményei és a szennyezés között. Belátható vizsgálat nélkül is, hogy a
csatornázatlanság rosszul hat a környezetre. Visszajelzés az illetékes hatóságtól azt jelenti, hogy jelen pillanatban
konkrét kötelezettségünk nincsen. A felszíni vizeink állapotát persze fontos, hogy ismerjük, mint ahogyan a
szennyvízkezeléshez kapcsolódó beruházást is prioritásként kell kezelnünk. A Felügyelőség tájékoztatása alapján
konkrét intézkedéseket nem kell tenni.
Tájékoztatom a Testületet, hogy a Csalán Egyesület részéről érkezett felkeresés, hogy vegyünk részt abban a
projekteben, amely a helyi értékekről szól. Néhány napunk van csupán, hogy előkészítsük a projektet. Be kellene
vonni azokat, akik érdemben hozzászólhatnak. Akár 5-10 millió Ft is lehet, amit nyerni lehet. Kevés fizikai
eredménnyel, hiszen kampány jellegű programokat támogatnak. További részleteket még nem ismerek,
megkezdtük a program előkészítését. Várom az ötleteket, javaslatokat.
Volt egy ülés Bakonyjákón 2010.szeptember 8-án. Dinó Park Kft pályázati ügyeinek képviseletére egy
pályázatíró cég megbízásáról döntöttek. Ez a cég felvette velem a kapcsolatot. Németbányának komoly
partnerévé szeretnének válni. Kicsit szkeptikus vagyok. Elképzeléseink vannak. Ha van egy olyan cég, akinek
nem adunk kizárólagosságot, csak sikerdíjat adunk, miért ne működjünk együtt? Akár ezzel a céggel is lehetne.
Induljuk el egy irányba, pályázat figyelésre állapodjunk meg. Szeretném ezt a megállapodást más cégekkel is
meg kötni.
Javaslom, hatalmazzon fel a testület, hogy pályázatírással foglalkozó cégekkel pályázatok figyelésére, írására és
projekt menedzselésre szerződést kössek úgy, hogy csak sikerdíjat kapnak, illetve nem élveznek
kizárólagosságot Németbánya pályázataival kapcsolatosan, azzal a céllal, hogy Németbánya fejlesztési
elképzelései megvalósulhassanak.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Nem jár kötelezettséggel?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem csak egy céggel, hanem többel is megkötném. Külső segítség lenne, jó megoldásnak tűnik. Adunk a
cégeknek egy listát, hogy mit szeretnénk megvalósítani.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Németbánya fejlesztési
elképzelései megvalósításának érdekében pályázatírással foglalkozó cégekkel pályázfigyelésre, írására és projekt
menedzselésre szerződést kössön úgy, hogy csak nyertes pályázat esetén kapnak díjat, illetve nem élveznek
kizárólagosságot Németbánya pályázataival kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Blaskovits Zoltán polgármester:
Stratégia, jövőkép, koncepció, fejlesztési elképzelések, és sorolhatnám a feladatokat, amiket mostantól előtérbe
kellene helyeznünk. Javaslom, hogy a testületi munka szervezését a tavaszi időszakban ezen prioritások alapján
végezzük.
Müller Péter:
A kicsi pályázatokat kell figyelni. A közmeghallgatáson előkerült az erdészet tarvágása és a Bitva folyásának
ezáltali akadályozása. A meder el volt hanyagolva. Sok szemét is van a Bitva mellett.

Blaskovits Zoltán polgármester:
A vízfolyást a Pápa Környéki Vízi Társulat kezeli. Jelezni fogom feléjük és az erdészet felé a problémát.
Decemberben volt utoljára hírlevél. Mostanra terveztem. A közmeghallgatás háttéranyagát is kiküldjem?
Müller Péter:
Nem baj, ha plusz anyag megy ki.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Szerintem ráér még a körlevél. Szemét díj változáskor kellene írni, az adó kivetés már lezajlott, arról már nem
fontos.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egy kis szórólapon kimegy majd a hulladékkal kapcsolatosan, ha tudunk már valamit.
Bárány Péter körjegyző:
A Veszprém Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Pápa (8500 Pápa Major u.
20.) támogatást kér 2011. évre.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Sok ilyen kérelem van. Javaslok 5000 Ft-ot.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Polgári Védelmi
Kirendeltség Pápa (8500 Pápa Major u. 20.) támogatására 5000 Ft-ot állapít meg 2011. évre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete (8247 Hidegkút Fő u. 67/A) támogatást kér 2011. évre.
Háttér jogszabályokban segítenek. Gesztus értékű is a támogatás. 5000 Ft-ot javaslok.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2011.(II.28.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete (8247 Hidegkút Fő u.
67/A) támogatására 5000 Ft-ot állapít meg 2011. évre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egyéb kérdés hozzászólás?
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 12:25-kor bezárta

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

