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

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 9:00-kor tartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Bükki Gyöngyi

polgármester
alpolgármester
képviselő

körjegyző
pü-i elődó

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A
Képviselő-testületi ülésen 2 fő állampolgár nem jelent meg.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1.

Németbánya község Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Bárány Péter körjegyző

2.

Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bárány Péter polgármester

3. Helyi rendeletek felülvizsgálata, jogalkotási feladatok és hatályon kívül helyezések
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
4. A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet törvényi változás miatti módosítása
a lakásfenntartási támogatás tv-i mértékének növekedése miatt
Előadó: Bárány Péter körjegyző
5. Vegyes ügyek
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont (Németbánya község Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása)
Előadó: Bárány Péter körjegyző
Bárány Péter körjegyző:
Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. A tervezettnek megfelelően alakul. Az előző évekhez képest
stabilizálódott az önkormányzat költségvetése.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Stabilizálni sikerült az önkormányzat gazdálkodását. Az alapfeladatokat sikeresen ellátjuk. Takarékos
gazdálkodást folytattunk.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Bevételek és a költségek aránya rendben van?
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
Könyveléstechnika miatt vannak változások.
Iparűzési adó plusz bevétele miatt az állam normatívát fog elvonni.

Narancsik Imréné alpolgármester:
Van olyan tétel amit nem terveztünk?
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
Nincs. A sorok mellett a teljesüléseket is nézni kell. Könyvelés technikai tételek miatt vannak új sorok. Ezek
lehet hogy év végére el is tűnnek.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Önk. ig. tev. mit jelent.
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
Önkormányzati igazgatási tevékenység. Változások vannak, hogy mit hova könyvelünk. Ezért valamelyik tétel
20%-ban valamelyik 70 %-ban teljesül.
Müller Péter:
Adókkal kapcsolatosan lenne kérdésem.
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
Több adó jött be. Ezért valószínű normatívát vonnak el.
Több volt mint a 2010. évi.
Nem tudjuk mennyi lesz az elvonás.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Az idegenforgalmi adó bevétel még növekedni fog, hisz ez csak június 30-ig mutatja a költségvetésünket.
Ha nincs több kérdés javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2011.(IX.15.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját
elfogadja a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011.(IX.19.) rendelete
Németbánya község 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Napirendi pont (Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása)
Előadó: Bárány Péter körjegyző:
Bárány Péter körjegyző:
A meghívó mellékletként mindenki megkapta a beszámolót. A kistérségi társulás munkájáról ad tájékoztatót.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha nincs kérdés javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2011.(IX.15.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló 2011. évi I.
féléves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont (Helyi rendeletek felülvizsgálata, jogalkotási feladatok és hatályon kívül helyezések)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Beszéltünk a korábbiakban több olyan rendeletről amik elavultak, vagy nincsenek meg.
Közutakról szóló rendelet kidolgozás alatt van. Mindenképpen fontos megalkotni.
Társadalmi egyeztetés szükséges több új rendeletünk meghozatala előtt.
Van 3 belterületi ingatlan amelynek besorolását kell rendezi. Javítani kell. Szakmai indoka nincs, hogy ne legyen
beépíthető. A házszámok településünkön rendkívül kaotikusak, ennek rendezése is rendeletalkotást igényel.
Helyi adókkal kapcsolatosan megvárjuk az önkormányzati törvény módosítását.
Hiányzó rendeletünk van és fontos hogy megalkossuk a helyi védett épületeinkről, a helyi építészeti értékek
védelméről. A rendelet előzetes tervezetét átadom most nektek. Javaslom, közösen fogalmazzuk meg azt a
változatát, amit aztán társadalmi egyeztetésre bocsáthatunk. Az építési osztály változási tilalmat értelmez több
ingatlanra, a helyi építés szabályzat alapján.
Hiányzó, illetve módosításra szoruló rendeleteket helyre kell tenni. Ez feltétlenül szükséges egy település
biztonságos, kiszámítható működtetéséhez, és a lakosság is igényli az átlátható, naprakész szabályozást.
Bárány Péter körjegyző:
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta az előterjesztést.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Fontos hogy legyenek betelepülők. Újítsuk fel a lakásvásárlás támogatásának rendeletét. Lehetne ezzel a
kérdéssel foglalkozni. Kedvezményen lehetne gondolkodni.
Müller Péter:
Van elképzelésem, hogy mit tartalmazott a rendelet. Sok körülmény megváltozott.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom elfogadásra az előterjesztést a rendeletek hatályon kívül helyezését. Magam is fontosnak tartom az
életvitel szerűen Németbányára települni kívánó családok támogatását, de a rendszert úgy kell kialakítani hogy
több évre szóljon. Költségvetési kérdéseket is felvet mondjuk egy támogató rendelet. Alapos előkészítést
tartanék indokoltnak, Körjegyző úr előterjesztését azonban támogatom a régi rendelet hatályon kívül helyezésére
vonatkozóan.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(IX.19.) rendelete
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1996.(XI.21.) számú a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011.(IX.19.) rendelete
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(V.26.) számú a parlagfű irtásáról szóló
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ Napirendi pont (A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet törvényi változás miatti
módosítása a lakásfenntartási támogatás tv-i mértékének növekedése miatt)
Előadó: Bárány Péter körjegyző:
Bárány Péter körjegyző:
A meghívó mellékleteként megkapta mindenki az előterjesztést. Törvény 250 %-ra emelte a jövedelemhatárt, így
a helyi rendeletet változtatni kell.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Én elfogadhatónak tartom a számokat. Javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(IX.19.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5/ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Narancsik Imréné alpolgármester:
Lesz tankönyvtámogatás?
Blaskovits Zoltán polgármester:
ÁMK az alkuban bevállalta, így a társulási megállapodás értelmében a gyerekek a tankönyvet ingyen kapják.
Nem merült fel eddig a lehetősége, igénye, költségvetésbe nem lett tervezve Erre való a testületi munka – kérlek
benneteket, hogy a lakosság részéről felmerülő igényeket jelezzétek felém időben, hogy kellően megalapozott
döntéseket hozhassunk. Végig kell nézni, hogy mennyi a költsége, hogyan fogalmazzuk meg a támogatást,
illetve kik lehetnek az érintettek. Tankönyv támogatás, vagy iskolakezdési támogatás. A környező települések
rendeleteit ismerjük, de természetesen más módon, más mértékben is támogathatjuk a gyermekes családokat.
Van határozati javaslatod?
Narancsik Imréné alpolgármester:
5 e Ft-os egységes iskolakezdési támogatás azoknak, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Mivel az Önkormányzat elérte, hogy a kijelölt oktatási intézmény a tankönyveket ingyen biztosítsa, nem lenne
célszerű az általános iskolások esetében tankönyvtámogatásként kezelni a kérdést. Azt viszont nem szeretném,
ha pont azok nem kapnának iskolakezdési támogatást, akik a hátrányos helyzetűnek minősülnek, illetve
nagycsaládosok.
Javaslom, készítsük elő. Jövő hét elején elfogadhatjuk.
A lakosság egy részének van igény arra, hogy a mi elérhetőségünk rögzített legyen, fogadó órát tartsak. Az
enyém szerda délelőtt lenne, amikor a körjegyző úré. Bár tudjátok, hogy egyéb munkáim is vannak, igyekeznék
tartani ezt az időpontot. Kérésem, hogy jelezzetek vissza, tartanátok-e képviselői fogadóórát. Németbányán
ennek túl nagy jelentősége persze nincs, hiszen úgyis kapcsolatban vagytok a lakossággal.
Müller Péter:
Szerdán én is le tudok jönni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Kéthetente szerda jó lenne.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Kihirdetjük majd a lakosságnak, akár a hírlevélben is.
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat még nem jelent meg, de jó kezdeményezés. Naptári évhez van kapcsolva.
Csatlakozni kellene, hiszen németbányai fiatalt is érinthet a program.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2011.(IX.15.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok,
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
A „Nyúl-unk a munkáért” pályázatra önállóan kevesen lettünk volna. Megkerestem ez ügyben Tompos Rita
polgármester asszonyt, aki támogatta, hogy közösen pályázzunk. Én megírtamom a pályázatot, és benyújtottam.
Veszprém megyéből ugyan csak 3 település pályázott, de országosan több, mint húszsoros a túljelentkezés. Így
nyilván nincs sok esélyünk. Nyulakat, ketreceket, felszerelést és takarmányt adnának. 25 családra kértem.

Leader pályázatok is kiírásra kerültek. Két területet pályázahtnánk önerő nélkül. Értékkel bíró helyi
rendezvények támogatása keretében a jövő évi Németbányai Napok, illetve a megújuló energia felhasználását
ösztönző települési, szervezeti szintű fejlesztések támogatása jogcímen a Faluház fűtéskorszerűsítése lenne
pályázható. Első körben projekt adatlapot kell csak benyújtani, ennek előkészítését megkezdtük. Elbírálják hogy
támogatható-e, aztán benyújtható a részletes pályázat
A Bakonyalja Barátai Egyesület pályázni akar Himfy Napok megrendezésére. 10 együttműködő önkormányzat
támogató döntést kell becsatolniuk. 2012 áprilisban lenne a rendezvény.
Javaslom támogatásra.

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2011.(IX.15.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete támogatja a Himfy Napok „100 év -2 nap” Középkori Való-Világ
Döbrönte 2012. április 14-15 rendezvényét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Társadalmi egyeztetés szükséges a szennyvíz pályázat benyújtásához. Felvettem a kapcsolatot a tavalyi pályázat
íróval. Ők már végigjárták az utat. A kérdés, hogy tudunk-e pályázni. Most 5 hónapig lesz nyitott a pályázat.
Tavaly jobb lett volna, ha 5 hónap a beadási időszak. Az idei évi költségvetést nem terheli az esetleges
benyújtás.
Van egy nagy adófizetőnk, aki jövőre lehet, hogy nem lesz. El akarja bontani az iharkúti épületeket, így
adófizetési kötelezettsége sem lesz. Jelentős bevételkiesést jelent majd. Dr. Ősi Attila és csapata az épületek
nélkül nehezen fog tudni dolgozni. A tulajdonosnak joga van megtenni, nekünk pedig meg kell találnunk annak a
formáját, hogy miként tudjuk támogatni a további kutatást. Ebben akár a Bakonyi Dinó Park Kft. is segíthet
majd.
Üvegtigris kérdése. Fizetjük a biztosítást. Bérleti szerződésünk van az üzemeltetővel, kész helyzetet örököltünk a
település előző vezetésétől. Le kell ülni a jelenlegi üzemeltetővel. A szerződést felül kell vizsgálni, hiszen
nehezen védhető az a megfogalmazás, amely szerint a büfé üzemeltetése az alapellátás része.
E-on és a Bakonykarszt Zrt képviselőivel kapcsolatban vagyunk a Kossuth L. utcai útpályának az átalakítása
miatt. Mint tudjátok a közműhálózat csaknem a felszínre került. Költsége lesz, minimalizálni akarjuk. Meg kell
csinálni, mert a jelenlegi állapot balesetveszélyes, és veszélyezteti a szolgáltatás biztonságát is. Össze kell
hangolni az érintett felek munkáját, ezzel is spórolhatunk. Azt javaslom, hogy a korábbi, ismereteim szerint
testületi felhatalmazás nélkül elvégzett beavatkozással kapcsolatos felelősség kérdéséről csak akkor beszéljünk,
ha a jelenlegi helyzet rendezésének anyagi terhetit már tisztán látjuk.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Pár héten belül lesz munka is?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Igen, biztosan.
Cél az volt hogy a falu pénzügyi helyzete stabilizálódjon. A település működött, de jelentős beruházás nem volt.
A kérdés hogy a faluház fűtéskorszerűsítését meddig húzhatjuk el. A település 7 hónapjában fontos a faluház így
a fűtése is. Az alap működés után a legfontosabb a Faluház üzemeltetése. Alig volt fűtve az épület így ment el
csaknem 1 millió Ft gázra. 2-3 millió Ft-ból meg tudnánk oldani a fűtéskorszerűsítés.
Most van 2 millió Ft-unk. A 3.5 millió Ft hitelkeretet nem használjuk. Azt kell eldönteni, mit akarunk. Eltörölni
a folyószámla hitelkeretet, vagy egy beruházást ami a falu életét jelentősen befolyásolná, faluház
fűtéskorszerűsítése. 2-3 éven belül megtérülne a beruházás, és az itt élők életminőségét véleményem szerint
jelentősen befolyásolhatná.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Mi kerül ebben 2-3 millió Ft.

Blaskovits Zoltán polgármester:
Megvan a kazán, de kazánházat kell építeni és ezt a két rendszert összehozni. Sőt kéményt is építeni kell.
Nagy költség a kazánház építése és a többi is.Több lehetősséget megvizsgáltunk már.
A faluház mögé kerülne a kazánház. Ez most a legvalószínűbb. Elkezdtük a tervezést, hiszen közeleg a tél, és
látnunk kell a pontos költsgigényt.
Narancsik Imréné alpolgármester:
A meglévő rendszer megmaradhatna?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Természetesen, egyfajta biztonsági tartalékként, kisegítő rendszerként.
Ezt a beruházást meg kell csinálni. Ha nem tesszük meg, úgy az idén is legalább 800 e Ft-ért gázt kell venni.
Fánk van. 800 e Ft-tal beljebb vagyunk. Az sem mindegy persze, hogy a hitelkeretet rendezvény finanszírozására
használjuk, vagy egy ilyen jelentőségű beruházást finanszírozunk a segítségével.
Müller Péter:
Sajnos ez valóban nem kis munka, komoly költségekkel. Egyetértek azzal, hogy kiemelt feladatként kezeljük.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Csend Völgye Lakópark Kft ügye. A kapott felhatalmazás alapján már tettem lépéseket.
Nevet kellene változtatni. Javaslom, hogy Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. legyen az új név. Az új
ügyvezető Berhidai Péter lenne. Széles látókörű, agilis, és tenni akar Németbányáért. Elvállalná a felkérést.
Schwarcz Endere munkáját szeretném megköszönni és bízom benne, hogy amint korábban jelezte, szükség
esetén továbbra is segíti a Kft. munkáját. Tevékenységi körök változnak. Építésre lett megalkotva, villamos
energia elosztás, talajmintavétel, és néhány egyéb tevékenységet ki lehet venni. A fő tevékenység egyéb
közösségi tevékenység, mindezekről a javaslatot a megkapott háttéranyagban olvashattok. Több új tevékenységet
javaslok felvételre. Nonprofit jelleghez kapcsolódó tevékenységeket benne hagytam, illetve ezek sorát
bővítettem is.
Javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2011.(IX.15.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete elhatározta a Csend Völgye Lakópark Kft. átalakítását nonprofit kft-nek
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. néven. A Nonprofit Kft. ügyvezetője Berhidai Péter lesz.
A tevékenységi körök változása a jegyzőkönyv mellékétét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Testületi munka kicsit lazult, a nyár kizökkentett minket. Arra kérlek benneteket, hogy valóban együtt
dolgozzunk. Jó megoldás, amit javasoltatok, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan, kéthetente tartsunk testületi
megbeszélést. Jeleztem felétek, hogy a Hírlevélhez is várom a javaslatokat, segítséget.
Kungl Ignác lakossági hozzászólás:
Szomszédban történt falopási ügy miatt érdeklődök. A feljelentést mi tettünk. Józsinak nincs fája. Nincs
információnk.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Be kell menni a bíróságra, hátha ott adnak információt. Mi többet nem tudunk, mint hogy az elkövető a részére
kirótt bírságot közmunkában dolgozza le. Ez azonban nem a kárérték, így mi nem adhatunk „cserébe” fát.
Kungl Ignác lakossági hozzászólás:
Kutyatartással problémák vannak. Össze-vissza sétáltatják a faluban a kutyákat. Ebtartásról szóló rendelet
megalkotása fontos lenne, és ebben meg kellene tiltani a pórázon történő kutyasétáltatást.
Müller Péter:
Nem lehet a kutyasétáltatást megtiltani.
Blaskovits Zoltán polgármester:

Javaslom a lakossági igényre való tekintettel a rendeletalkotási folyamatba ezt a kérdést is felvenni. Ha azonban
megtiltjuk azt, hogy kutyákat sétáltassanak, akkor jön a kakaskukorékolás, aztán az állattartás egyéb területei.
Nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene tartanunk. Ami valóban gond, azt nyilván orvosolni kell.
Kungl Ignác lakossági hozzászólás:
Vasárnap délután ne nyírjanak füvet, ne vágjanak fát. Nem lehet pihenni.
Müller Péter:
Lakossági fórum témái lehetnének.

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 11:45-kor bezárta

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

