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

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-én 18:00-kor tartott
nyilvános rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Narancsik Imre

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 2 fő állampolgár jelent meg.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1. Az általános iskolai oktatás átalakításával kapcsolatosan felmerült, nem tervezett kiadás megtárgyalása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
2. Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű települések Körjegyzősége működésének további lehetősége
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
3. Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. részvétele a Faluház fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok
végrehajtásában
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont (Az általános iskolai oktatás átalakításával kapcsolatosan felmerült, nem tervezett kiadás
megtárgyalása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Az előterjesztést megkaptátok. A 2011. évi költségvetés tervezésekor az általános iskola Bakonyjákón történő
megszűnése kapcsán 2 fő létszámleépítésével kapcsolatos végkielégítés és felmentési időre járó illetmény került
tervezésre a költségvetésünkbe. A többi pedagógust átvette az ÁMK Városlődi intézménye. Felmerült egy újabb
fő átvételének lehetősége, melyet csak úgy tudott megtenni az iskola igazgatója, hogy egy főt elbocsát az
intézményéből. Az igazgató úr ezt az együttes testületi ülésen úgy indokolta, hogy ez szakmai kérdés is, hisz
nincs megelégedve a munkájával. Ekkor még az a kormányrendelet volt hatályban, amely alapján a teljes
végkielégítés összege lepályázható, illetve a felmentési időre járó bér fele. Valószínűsíthetőleg ezért nem merült
fel, hogy ki fizeti az elküldött pedagógus költségét, hisz ezek 100%-ban lepályázhatók voltak.
Időközben 2011 tavaszán változott a kormányrendelet, mely alapján csak a végkielégítés fele és a felmentési
időre járó bérből egy hónap pályázató csak le. A pályázaton elnyerhető támogatás (felmentési idő fele és egy
havi bér) és a ténylegesen fizetendő összeg között jelen esetben megközelítőleg 1.500.000 Ft összeg különbség
van. Városlőd ezen összeget kéri lakosságarányosan Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű településektől,
azért mert a „mi” pedagógusunk átvétele miatt lett elbocsátva a várolsődi pedagógus („nem szakmai indok”).
Egy héttel ezelőtt Városlőd, Bakonyjákó, Farkasgyepű települések polgármesterei és jegyzői részvételével tartott
egyeztetésen az a megállapodástervezet született, melyet még a testületeknek el kell fogadni, hogy az 1.500.000
Ft-ból 800.000 Ft-ot vállal lakosságarányosan Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű. Az összeg
Németbányára eső része: 69.270 Ft
Kérdés hozzászólás van-e?
Narancsik Imréné alpolgármester:

Én azt gondolom, hogy az iskola újra indításán kellene fáradozni nem több pénzt adni Városlődnek. Nemet kell
mondani, ezzel le lehet zárni. Ha mégis fizeténk, akkor az odajáró alsó tagozatosok arányába osszuk el a
költségeket.
Müller Péter:
Csak egy gyermek jár oda Németbányáról. Ő sem alsó tagozatos.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Jegyző úr tájékoztatott arról, hogy Bakonyjákó Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd által kért
összegnél jóval alacsonyabb hozzájárulást szavazott meg. A magam részéről nem tartom az igényt jogosnak és
megalapozottnak.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2011.(XI.14.) határozata
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tartja megalapozottnak Városlőd Önkormányzata
igényét az Általános Iskola Bakonyjákón történő megszűnésével összefüggésben előre nem tervezhetően
felmerült költségek részbeni megtérítésére vonatkozóan, ezért a kért 69.720 Ft-ot nem utalj át Városlőd ÁMK
fenntartójának számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont (Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű települések Körjegyzősége működésének további
lehetősége)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Június 30-ig kellett a körjegyzőségből való kiválásról dönteni. Farkasgyepű kezdeményezte. A Kormány eredeti
akarata szerint 2012 január 01. volt a tervezett átalakítás kezdete. Először 6000 fő, majd 3000 és 2000 fő-ben
minimalizálták a körjegyzőségekhez tartozást, vagy minimum 7 település. Ez a jelenlegi tervezet. Az Ötv
módosítása várhatóan 2013 január 01-én lép hatályba. És egyelőre változatlanul benne hagyták, hogy a járáson
belül kell működniük a közös önkormányzati hivataloknak. A járási határok természetesen még nem láthatóak,
de lakosaink érdeke egyértelműen az, hogy Pápához tartozzunk.
Megkerestük másik irányban is az önkormányzatokat, akik nem zárkóztak el a közös gondolkodástól. Ma nincs
olyan indok, ami most minket Városlőd felé tolna. Nem indokolja semmi, nem racionális lehetőség Városlőd.
Erről a közelmúltban Csekényi polgármester urat is tájékoztattuk. Bakonyjákó Képviselő-testülete is támogatta
Tompos Rita polgármester asszony előterjesztését, melynek értelmében nem lépnénk ki jelenlegi
körjegyzőségünkből.Számítások készültek 2 és 3 településre is, mivel Farkasgyepű egyelőre bizonytalannak
tűnik. Bakonyjákóval is fenn tudjuk tartani a Körjegyzőséget, szükség esetén Farkasgyepű nélkül. Le kell
tisztulni a képnek, elfogadott Önkormányzati törvény kell.
Javaslom, vonjuk vissza a határozatunkat, hogy kilépünk a körjegyzőségből.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2011.(XI.14.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete visszavonja, hatályon kívül helyezi a 49/2011.(VI.29.) határozatát, mert
a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetése és az Önkormányzati törvény tervezete nem indokolja a jelenleg
működő Bakonyjákó Németbánya és Farkasgyepű körjegyzőségből való kilépést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont (Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. részvétele a Faluház fűtéskorszerűsítéséhez
kapcsolódó feladatok végrehajtásában)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
A Kft ügye rendeződött. Elmaradásokat rendeztük. Tároló épület építése ügyében kell döntenünk. Első ütemben
a felvonulási szint készüljön el. Kértem árajánlatot. Faszerkezet fogadó alépítmény kiépítése 337 e Ft bruttó

anyag és munkadíj. Fontos cél, hogy a kft bizonyítson. Azért az összegért bízzuk meg a kft-t, amannyiért más
vállalkozó megcsinálná. Én azt kértem, hogy egyetlen fillér kifizetése se legyen fölöslegesen. Helyi emberek
kapjanak bért és lehetőség szerint valamivel olcsóbban végezze el, mint egy külső vállalkozó. Ügyvezető úr
megoldhatónak ítélte a feladatot.
Müller Péter:
Meddig kell eljutni?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Oszlop zsaluzás, kiemelés zsaluzás, vasszerkezet, kiemelt szegély készítése van a kért árajánlatban. Nem
olvasnám fel az ÉNGY szerinti beárazást, az anyag igény esetén rendelkezésetekre áll. A Kft. működését a
felkért Felügyelő bizottság is ellenőrzi majd. Részszámlázás azért fontos, hogy pénzügytechnikailag se
veszélyeztessük a cég nonprofit státuszát. Úgy kell működtetni, hogy 10 % eltérés nem lehet a kiadása és a
bevétele között. Végső soron természetesen nem probléma, ha nyereség képződik, de azt meghatározott
időszakon belül fel kell használni a közhasznú célok megvalósulása érdekében.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Kellene még egy árajánlat.
Müller Péter:
Ez csak egy irányadó, hogy mennyibe kerülne.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Két árajánlat kellene.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Azt szeretném, hogy a munka elinduljon, különben kicsúszunk az időből. Reálisnak ítéltem az árajánlatot. Hogy
csináljuk? Napoljuk el a kérdést?
Müller Péter:
Szerintem is reális az összeg.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Ne egy ajánlatból döntsünk, hogy mennyi pénzt adunk át a kft.-nek.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Lehet húzni az időt, az árajánlatok között 5-10 e Ft különbség lesz. Olyan kis volumenű munka, hogy nem
biztos, hogy foglalkoznak vele. Kinek mondjam, hogy dolgozzon több órát egy árajánlattal, kijöjjön a helyszínre
csak azért, hogy segítsen? Vagy fizessünk tízezreket árajánlatonként? Nyilván le tudtam volna tenni mára újabb
ajánlatokat is az asztalra, de mennyivel lenne azoknak nagyobb hitele, mint annak, ami mellett felelősséggel
kiállok? Egyébként is a saját cégünk lenne a kivitelező, tehát nem tűnhet el az a kevés pénz sem, ami esetleg
megmarad. Ha eddig sem terjed a bizalom, akkor inkább nem kell ma határozni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Tedd fel szavazásra a kérdést. Máskor is volt, hogy nem egyezett a véleményünk.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Együtt kell dolgoznunk. Szeretném, ha egy ilyen ügyben közös véleményen lehetnénk. Áthidalhatjuk a
problémát. Átküldöm nektek az építési normagyűjtemény alapján beárazott ajánlatot, kitakarva az összegeket. Ez
mankó lehet újabb ajánlatok beszerzéséhez.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Így én is tudok kérni egyet.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2011.(XI.14.) határozata
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Faluház
fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódóan megbízást adjon a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. részére
(továbbiakban Megbízott) a Faluház mellé tároló építése I. ütem (faszerkezetet fogadó alépítmény kiépítése)
tárgyában, az újabb beszerzendő árajánlat függvényében, legfeljebb br. 335 000 Ft. értékben. Megbízott köteles a

munkálatok során lehetőség szerint kizárólag németbányai munkavállalókat alkalmazni, a teljesítés során
részszámlázásra jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Narancsik Imréné alpolgármester:
A Városlődre járó felső tagozatosunkért miért nem jön be az iskolabusz?
Bárány Péter körjegyző:
Szerintem korábban nem igényelték.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Meg kell néznünk a társulási megállapodást, de emlékezetem szerint sikerült betetetnünk a lehetőséget a
módosított verzióba. Év közben nyilván járhat egy ilyen igény komoly szervezési nehézségekkel is. Utána
nézünk, de ezzel párhuzamosan meg kell kérdeznünk az érintett szülőket is. Hozzám eddig jelzés, kérés nem
érkezett.

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 18:30-kor bezárta
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Bárány Péter
körjegyző

