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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 29-én 18:00-kor tartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter

körjegyző

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, így az ülést megnyitja. A közmeghallgatáson 20 fő állampolgár
jelent meg.
1. Köszöntő
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
2. Németbánya közbiztonsági helyzete
Előadó: Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott, Pápai Rendőrkapitányság
3. Németbánya 2011. évi gazdálkodása, az Önkormányzat működése
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
4. Tervek és stratégiai tervezés a 2012. évi költségvetés tükrében
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
5. Németbánya község Települési Szennyvízkezelési Programja
Előadó: Horváth Ferenc ügyvezető, Víz-Környezet Kft.
6. Közérdekű kérdések javaslatok
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta.
1./ Napirendi pont (Köszöntő)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Több témában szeretném tájékoztatni a megjelenteket, mielőtt a
kérdésekre, hozzászólásokra és javaslatokra kerülne sor.
2./ Napirendi pont (Németbánya közbiztonsági helyzete)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester

Blaskovits Zoltán polgármester:
Átadnám a szót Bakonyi Szabolcsnak. Korábban több, a lakosság részéről érkezett kérésről,
kérdésről tájékoztattam őt. Kérem a körzeti megbízottat, hogy beszámolójában térjen ki a
lehetőségekre, amelyeket az említett témákban reálisnak és követhetőnek vél.
Bakonyi Szabolcs:
Szerencsére csak egy bűncselekmény történt a településen, falopás volt. A problémák a gyorshajtás,
és a fával megrakodott kamionok, teherautók engedély nélküli behajtása a településre. Mindent
megpróbálunk megtenni, hogy a helyzet javuljon. Szeretném a sebességmérő készüléket a
településre hozni. A súlykorlátozás betartását ellenőrizni fogjuk, és el fogunk járni a
szabályszegőkkel szemben. A rendelkezésre álló minden eszközzel fellépünk a szabálysértőkkel és
bűnözőkkel szemben.
Bárkinek kérdése van, szívesen válaszolok rá. Amiben csak tudok, segítek.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Köszönöm a beszámolót. A témához kapcsolódóan felkérem a Polgárőrség vezetőjét, Draskovics
Balázst, hogy mondja el a beszámolóját az előző évről.
Draskovics Balázs:
Több alkalommal működtünk együtt a rendőrséggel, rendszeresen járőröztünk. Jelenlétünkkel az
önkormányzati rendezvényeken sikeresen biztosítottuk a helyszínt. Ha van valakinek kérdése,
szívesen válaszolok rá.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Köszönjük a munkát.
Burkusné Offentáler Mária:
Találtatok már valamit?
Draskovics Balázs:
Szerencsére nem.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Köszönöm a beszámolókat. Ha nincs a témához kapcsolódó kérdés, köszönöm Bakonyi Szabolcs
megjelenését.
3./ Napirendi pont (Németbánya 2011. évi gazdálkodása, az Önkormányzat működése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Sok mindenről már tájékoztatást adtam a hírlevélben a lakosságnak, illetve olvashatták a testületi
ülések jegyzőkönyveit is.
Eljutottunk oda, hogy a folyószámla hitelt használni nem kellett. Nem költöttünk olyan dolgokra,
ami felesleges. Stabilizáltuk a pénzügyi helyzetünket. Az elmúlt év költségvetésének sarokszámait
ismertetem, de a zárszámadási rendelet nyilvános, abba mindenki betekinthet.
4./ Napirendi pont (Tervek és stratégiai tervezés a 2012. évi költségvetés tükrében)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:

Az idei évi költségvetésünket elfogadtunk. Sajnos sok a bizonytalanság. A sarokszámokat
ismertetem. A bizonytalanságot növelik nem csupán az önkormányzati törvény jelentős változásai,
de a településünket érintő, részben már ismertetett és előre nem tervezett feladatok, illetve az
azokhoz kapcsolódó rendkívüli kiadások is. Az elfogadott költségvetésünk biztonsággal tartható, de
sok változás lesz az egyes szakfeladatokon belül. Lassan azért letisztul a kép. Az adók esetében
többletbevételünk van a tervezetthez képest.
A közmeghallgatás előtt rendkívüli testületi ülésünk volt. Gyermekvédelmi beszámoló, és a
hulladékszállítási díj mértékének módosítása kerültek napirendre. Utóbbival kapcsolatosan az a
javaslat fogalmazódott meg, hogy minden lehetséges fórumon jelezzük, hogy nagyon drága, és
keressük a lehetőségét az árcsökkentésnek. Nem értünk egyet az árképzés, illetve a terhek
méltánytalan és aránytalan elosztásával sem.
Harmadik napirendi pont a rendkívüli testületi ülésen a faluház működése volt. Egy „aggódó
állampolgár” közérdekű bejelentése kapcsán, a Faluház használatbavételi engedélyének hiánya
miatt megtiltották a szennyvíztároló használatát. Így a mosdót és a faluházat sem lehet használni.
Sikerült benyújtani a használatbavételi engedély kérelmet, ezzel mintegy 11 éves elmaradást pótolt
a jelenlegi képviselő-testület. Bízom benne, hogy az ügy mihamarább rendeződik. Ennek ellenére itt
vagyunk. Előfordulhat hogy feljelentenek minket ezért is. Tájékoztattuk a kialakult helyzetről a
Tisztiorvosi Szolgálatot, a Városi Könyvtárat, a nemzetiségi önkormányzatot, a házat székhelyként
használó civil szervezeteket. Valószínű, hogy a tisztiorvos megtiltja a rendelő használatát. Az
Üvegtigris üzemeltetőjét is tájékoztattam, ő a saját felelősségére nyitott ki.
A körjegyzőség kérdésében biztos, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn. Nekünk
Bakonyjákóval kell tartani. Bakonyjákón úgy néz ki, hogy elfogadták a Pápához csatlakozást, mint
egyetlen kézenfekvő megoldást. Más alternatíva eddig nem került érdemi megvizsgálásra, vagy
nem látszott megvalósíthatónak. Természetesen nem településeink önállósága szűnik meg, csupán
megfelelő méretű közös önkormányzati hivatalok létrehozását írta elő a jogalkotó.
Meg kellett szüntetni jogszabályi változás miatt az ÁMK-t. Külön társulás alakult az óvodákra, és
külön az iskolákra. Minél nagyobb társulás tud a törvényi előírásoknak gazdaságosan,
fenntarthatóan megfelelni. Ezért van, hogy az óvoda kapcsán újabb települések léptek be az
eddigiek mellé. A bakonyjákói óvoda tagintézményként természetesen megmarad.
Úgy néz ki hogy a 56/2 hrsz.-ú ingatlan ügye finisbe ért, a Kormányhivataltól Dr. Kovács Zoltán
jelezte, hogy hozzájárulnak az átadáshoz. Tulajdonunkba kerülhet. Az út korábbi kialakítása, illletve
mélyítése és csapadékvíz-elvezetése kapcsán a közművek felszínre kerültek. A víz már
megoldódott, az áramvezeték helyreállítása folyamatban van. Az E-on feljelentést tett az ügyben.
Több ízben kértem, hogy a jogi eljárástól függetlenül mihamarább történjen meg a helyreállítás.
Prímagázzal is küzdünk, 700 e Ft-ot kérnek tőlünk. Aradi Alajos polgármester aláírt egy olyan
szerződést hogy évi meghatározott mennyiségű gázt vásárolunk. Ez a későbbiekben sem lett
módosítva, így a mostani követelés már teljesíthetetlen terhet ró a költségvetésre.
Helyi értékek védelméről szóló rendelet megalkotása folyamatban van. Minél többen együtt
működnek a rendelet megalkotásakor, annál sikeresebb lesz. Kérem a lakosság aktív
szerepvállalását. A település utcaneveinek módosítására érkezett javaslat. A testület nem akart
utcanevet módosítani. A házszámozás problémáján dolgozunk. A közeljövőben minden olyan
lakost megkeresünk, akinek a korábbi házszámának módosítása nem elkerülhető. A falu eleje
valószínűleg új utcával bővül, így minimalizálható a korábbi ingatlanokat érintő változtatás.

5./ Napirendi pont (Németbánya község Települési Szennyvízkezelési Programja)
Előadó: Horváth Ferenc ügyvezető, Víz-Környezet Kft.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egyértelmű, prioritást élvező feladat Németbánya szennyvízkezelésének problémája. Az előző
megoldás arra épült hogy Németbánya nyílt karszton fekszik. Tudomásom van arról, hogy egyesek
álhírekkel, dezinformációkkal rémisztgetik és befolyásolják a lakosságot. Ezért felolvasnék néhány
sort a közelmúltban kézhez kapott hivatalos állásfoglalásból.
A képviselő-testület a Települési Szennyvízkezelési Program készítésére megbízást adott a
beérkezett árajánlatok alapján a Víz-Környezet Kft-nek. Horváth Ferenc ügyvezető úrral már együtt
mentünk a környezetvédelmi hatósághoz. Várhatóan csúszni fog az eredeti vállalási határidő, ám ez
jelenleg nem jelent problémát, hiszen nincs nyitott, határidős pályázati lehetőség.
Átadnám a szót Horváth Ferencnek aki a programot készíti.
Horváth Ferenc:
80-100 település tervét készítettük már el. A saját telep ekkora falunak sem szakmailag, sem
gazdaságossági szempontok alapján nem jó megoldás. Jákóra szállítani sem lehet, mert messze van
és nincs nagy mennyiség, sőt télen még rosszabb a helyzet. Egyedi berendezés kb. 1 millió Ft. A
Bitva-patak megfelelő befogadás lehet, de nem kizárt az elszikkasztás lehetősége sem. Ezeket
részletes tervben, ingatlanonként vizsgálni kell.
Minden házba egyedi berendezés az állandó lakosoknak kézenfekvő megoldás lehet, bár nyilván ez
nem oldja meg a nyaralók, és a még beépítetlen ingatlanok jövőbeni szennyvízkezelését. A
keletkezett tisztított vizet fürtökbe összefoghatnánk és a Bitvába vezethetnénk. Ez akkor valósítható
meg ha azok a alakosok, akik a Bitvához közelebb laknak, az ingatlanaikon átengedik vezetni a
csöveket. Ehhez üzemeltető ember kell.
Lehet hogy egy tisztító két család szennyvízét is tisztíthatná, és akkor felébe kerülhetne. Az
üzemeltetés és fenntartás költsége jóval kevesebb, mit az előző tervben lévő gravitációs, hisz nem
kell olyan vastag 200-as cső, hisz csak tisztított víz folyik benne.
A Felügyelőségtől megkapott állásfoglalás alapján elkezdtük a munkát, de rengeteg kérdést kell
még megvizsgálnunk. Több helyszínt is megnézünk majd, ahol hasonló berendezések működnek.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Település szintű megoldást keresünk. Ez a megoldás csak az állandó lakosoknak megoldás.
Horváth Ferenc:
Az üdülő mellett élő állandó lakosú szomszéd tisztítójára is rá lehet kötni.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha van kérdés, tegyék fel.
Hellebrandt Jenőné:
Jó lenne, ha a tisztítók közterületen lennének.
Horváth Ferenc:
Ezeket a berendezéseket egy-egy család szennyvízének tisztására találták ki. Technológiájában
természetesen hasonló a korábban tervezetthez, csak a lépték egészen más.

Burkusné Offentáler Mária:
Nem tudjuk mérni, ki mennyit fizet ha többen összeállnak. A vizet elvezetik, és a sűrű?
Horváth Ferenc:
Évente egyszer viszik el.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Mindenképpen felelős üzemeltető kell.
Horváth Ferenc:
Több lehetőség is van! De ez költségtakarékos, olcsóbb, mint gerincvezetéket kiépíteni.
Szalay Tímea:
Szikkasztás vagy a Bitva, ez választható?
Horváth Ferenc:
Igen.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Mi azzal bíztuk meg a Horváth Urat, hogy nézze meg a technológiákat, vizsgálja meg, hogy itt
helyben mi az ami jól tud működni. Akármilyen megoldás lesz, az odafigyelést igényel és ára lesz.
Ha olyan eszközöket, vegyszereket használunk, amivel nem károsítjuk a környezetet akkor nincs
szükség szennyvízkezelésre. Ez is lehetne egy út. Nagyon jó megoldás az alomszék.
Müller Péter:
Vízitársulás kell?
Horváth Ferenc:
Igen. Akkor kell megkötni amikor konkrétum van. Ráér nyertes pályázat esetén is. Mindenképp
meg kell egyezni a lakosoknak.
Kungl Ignác:
Merseváton voltunk, az jó!
Horváth Ferenc:
Mersevát 600 fős falu. Más a helyzet itt, mint ott!
Hellebrandt Jenőné:
Az előző polgármestereket meg kell regulázni, Faluház használatbavétele ügyében, Primagázzal
kapcsolatosan. Az előző polgármesterek hűtlenül kezelték a dolgokat.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Horváth úrhoz van-e még kérdés?
Narancsik Imréné alpolgármester:
Felsőbb területeken mehetne a szikkasztás? A Felügyelőség engedélyezi?
Blaskovits Zoltán polgármester:
A Felügyelőség engedélyezné. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy mi a gazdaságosabb, illetve a
technikailag kivitelezhetőbb.

Horváth Ferenc:
Igen, de további vizsgálatok kellenek hozzá.
Buzsáki Réka:
Ha megoldható a tisztított víz elszikkasztása, az környezetvédelmi szempontból nyilván
előnyösebb, mint elvezetni a településről a tisztított vizet. A világ abba az irányba megy, hogy egyre
inkább cél kell, hogy legyen a vizek helyben tartása.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A lakosság ismételt tájékoztatása mikor lehetséges?
Horváth Ferenc:
Ősszel.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ha nincs a témához kapcsolódóan további kérdés, köszönöm Horváth úrnak a megjelenést és a
tájékoztatást.

6./ Napirendi pont (Közérdekű kérdések javaslatok)
Narancsik Imréné alpolgármester:
Közös beszerzésű esővízgyűjtő tartályra lehet még jelentkezni.
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást a polgármester 20:00-kor bezárta.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

