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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 7-én 9:00-kor
tartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Müller Péter

polgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter

körjegyző

Távolmaradását bejelentette:
Narancsik Imréné

alpolgármester

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A Képviselő-testületi ülésen 1 fő
állampolgár jelent meg.
1. A 2012/2013 tanévre vonatkozó évkezdési beiskolázási támogatás
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
2. Németbánya Faluház fűtéskorszerűsítése
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
4. Vegyes ügyek
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Alpolgármester asszonnyal ma reggel több kérdésben egyeztettem, így távollétében is lesz módunk
véleményének figyelembe vételére, főként az előre meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában.
1./ Napirendi pont (A 2012/2013 tanévre vonatkozó évkezdési beiskolázási támogatás)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom a tavalyi határozatunk alapján, a támogatás mértékének és a jogosultság feltételeinek
megtartásával állapítsuk meg a beiskolázási támogatást. Örömteli, hogy több gyermek van most a
faluban, ez természetesen többlet kiadást jelent a tervezetthez és az elfogadott költségvetéshez
képest, ami azonban felvállalható. Az elmúlt évben úgy döntöttünk, hogy a beiskolázási támogatás
egy kiszámítható segítség legyen a családok részére, így nem javasolnám a jogosultság feltételeinek
változtatását sem.
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Lakossági kérés érkezett, hogy azok, akik nem jogosultak állami tankönyvtámogatásra, az
Önkormányzattól igényelhessék e költség megtérítését. Valóban volt olyan esztendő, amikor a
település ilyen módon is segített a családoknak. Legutóbb erre a választási évben került sor... A
Társulási megállapodás módosításakor elértük, hogy a Városlődre járó általános iskolás tanulók
térítésmentesen kapják a tankönyveket. Az állami költségátvállalás pedig a szociálisan rászorulókat
segíti. Akik tehát a saját döntésük alapján máshova viszik a gyermekeiket, csak akkor jogosultak
tankönyvtámogatásra, ha nagycsaládosok, vagy olyan anyagi helyzetben vannak, ami alapján
szociális alapú állami segítség illeti meg őket.
Természetesen ha valaki bármi okból rászorult lesz, az nyugodtan fordulhat az önkormányzathoz, az
elmúlt két évben senkinek nem utasítottuk el az indokolt kérelmét.
Müller Péter:
A társulási megállapodás alapján jár mindenkinek, aki az Önkormányzat által biztosított
intézménybe viszi a gyermekét. Jelenlegi költségvetésünk nem engedi meg az egyéb támogatásokat.
A 2013-as év tervezésekor figyelembe vehetjük ezt az igényt is. Aki elviszi a gyermekét mert nem
megfelelő neki a biztosított intézmény az furcsa, hogy szociális jellegű támogatást kér tankönyvek
ügyében. Másra, valóban szükséges dolgokra sokkal inkább javasolnék támogatást.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A település lakosai joggal várhatják el, hogy jelen gazdasági helyzetben szociális jellegű támogatást
valóban a rászorulók kaphassanak. Nyilván különösen érdekünk, hogy a fiatalok és a gyerekes
családok helyben maradjanak. Ezt azonban, szakítva a korábbi hagyományokkal, nem ötletszerű,
hanem tervezett, hosszabb távon is fenntartható intézkedésekkel lehet elősegíteni. Képviselő úr
felvetésére reagálva javaslom, hogy a gyermeket nevelő szülőkkel szervezzünk meg egy
egyeztetést, ahol valóban mód nyílhat az igények felmérésére. Hamarosan talán többet látunk az
alapfokú oktatás tervezett állami átvétele, és a további fenntartás vonatkozásában is.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 41/2012.(IX.7.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a családoknak a következő évkezdési beiskolázási
támogatásokat nyújtja 2012/2013 tanévre vonatkozóan:
− általános iskolás gyermekek után: 5.000 Ft
− középiskolás gyermekek után: 6.000 Ft
− főiskolás és egyetemista gyermekek után 8.000 Ft
A támogatás igénybevételének a feltételei:
− iskolalátogatási bizonyítvány felmutatása
− az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel rendelkező és
életvitel szerűen Németbányán élők legyenek
− főiskolás és egyetemista esetében nappali tagozatos és első diplomáját szerző diák veheti
igénybe a támogatást
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Narancsik Imréné alpolgármester is egyetértett az eredeti határozati javaslattal
2./ Napirendi pont (Németbánya Faluház fűtéskorszerűsítése)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
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Blaskovits Zoltán polgármester:
815 e Ft támogatást nyertünk. A teljes beruházás mintegy 1.700 e Ft. Az önerőnk tehát kb. 900 e Ft.,
de meg kell finanszíroznunk a teljes munkálatot, csak aztán juthatunk a támogatási összeghez.
Terveztük a kiadást, a költségvetési fedezete megvan. Narancsik Imréné alpolgármester is jelezte,
hogy a mielőbbi kivitelezést támogatja. Az épület belső tereinek újra felosztását, az egyes feladatok
és funkciók elhelyezését is rendezni kellene az átalakítás során. A Nemzetiségi Önkormányzattal
együtt tudnánk használni a jelenlegi polgármesteri irodát.
Felhatalmazást kérek, hogy eljárjak az ügyben.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 42/2012.(IX.7.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert,
hogy a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos vállalkozói szerződést megkösse, a kivitelezést megindítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont (Helyi rendeletek felülvizsgálata)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Beleolvastam olyan rendeleteinkbe, amelyek eddig nem kerültek előtérbe. Többet közülük
aktualizálni kell. A következő két hónapban a képviselőkkel karöltve átnéznénk a rendeleteinket.
Együttműködést, aktív közreműködést kérek a képviselőktől ez ügyben. Folyamatosan jelezni
fogom, hogy mely rendeletekhez kérek javaslatokat, de természetesen bárki kezdeményezhet.
4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egyeztettem a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Korábbi határozatunk
értelmében a könyvelési díjak és egyéb fix költségek fedezésére negyedévente 30 e Ft-ot átadtunk.
Ügyvezető úr jelezte, hogy jelenleg stabil a Kft. pénzügyi helyzete, ezért nem tart igényt az
önkormányzat, mint tulajdonos részéről erre a pénzeszköz-átadásra. Megköszönve a korrekt
magatartást, javaslom az erre vonatkozó határozatunk hatályon kívül helyezését.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 43/2012.(IX.7.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Csend Völgye
Németbánya Nonprofit Kft támogatásáról szóló határozatot (negyedévente 30 e Ft).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Az elmúlt tavasszal kitermelt fák egy része depózva lett a focipályánál, mintegy 22-24 m3,
lágylomb tűzifa. Ennek a sorsáról kellene döntenünk. A termelési-szállítási költsége,
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közfoglalkoztatottak munkáját nem számítva 6.250 Ft/m3. Ez értékesítés esetén áfával növelve
mintegy 8.000 Ft/m3 önköltségi árat jelentene. Erdészetnél ez az anyag 12.000 Ft/m3. Az egyik
lehetőség, hogy 8000 Ft/m3 áron kínáljuk fel szociális alapon a lakosságnak. Lehet azonban
szociális segélyezési célra is felhasználni. A faluház fűtésére és szociális célra minden évben
igyekeznék megtermeltetni a szükséges faanyagot. Az a célunk hogy évről-évre legyen fa.
Müller Péter:
A lakosság igénye mi? Rászorultaknak hogyan adjuk ki, mik lehetnének a feltételek? Hogyan
biztosítjuk, hogy ne értékesíthesse tovább?
Blaskovits Zoltán polgármester:
A rászorulók nyilván másra és másként tudják használni a pénzbeli támogatást, de ennek lehetséges
összege erősen korlátozott. Valójában nagyobb segítség lehet, ha átmeneti segélyezésre biztosítjuk a
fát. Ebben az esetben a költségvetésből finanszíroztuk a termeléshez kapcsolódó mintegy 150.000
Ft-os költséget, és nem lesz bevételi oldala. Így viszont piaci értéken számolva mintegy 288.000 Ft
értékben segíthetjük a rászorulókat.
Valóban nem egyszerű a kérelmek indoklásának elbírálása, de erre megvan a kialakult gyakorlat.
Átmeneti segély iránti kérelemmel lehetne a tűzifához is hozzájutni. A különbség csak annyi, hogy
nem forintban állapítanánk meg a támogatás összegét. Azt, hogy a segélyezett aztán értékesíti-e a
faanyagot, már sokkal nehezebb lekövetni. Legalábbis jogi értelemben véve.
Bárány Péter körjegyző:
Alpolgármester asszony véleményét kérdezted?.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Igen. Ő is egyetért azzal, hogy ne értékesítsük a rendelkezésünkre álló lágylomb faanyagot, hanem
tartalékoljuk szociális alapon történő támogatásra, ha elbírja a költségvetés a termeltetés költségét.
Nyilván ő is tisztában van azzal, hogy a tárolási körülmények miatt nem célszerű túl sokáig tartani a
faanyagot.
Müller Péter:
És elbírja? Ha nem veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, én is egyetértek a javaslattal.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Javaslom, átmeneti segélyezésre biztosítsuk a fát, és az ősz folyamán erről a lehetőségről
tájékoztassuk a lakosságot.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 44/2012.(IX.7.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 24 m3
lágylombú tűzifát 2012-2013 telén téli átmenetis segélyezésre használja fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Jelen pillanatban 2 németbányai gyermek tanul Városlődön az iskolában. Az önkormányzat
feladata, hogy a gyermekek iskolába jutását segítse. A társulási megállapodás melyet megkötöttünk,
rögzíti az iskolabusz biztosítását Németbánya gyermekei részére.
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Kértem Csekényi Istvánt, Városlőd polgármesterét a társulási megállapodásra hivatkozva, hogy
szeptembertől az iskolabusz jöjjön be Németbányára. Ez nagyon súlyos pénz havi szinten, ami
megterheli az iskolabusz működtetését, előre nem tervezetten Városlőd önkormányzatának
költségvetését. Nekem az a lényeg, hogy a gyerekek lejutása biztosított legyen. Megállapodás
született közöttünk, mely szerint Önkormányzatunk a falugondnoki szolgálat bevonásával megoldja
a gyerekek lejuttatását Bakonyjákóra az iskolabuszhoz, és természetesen délután hazafelé. Csekényi
polgármester úr Városlőd Önkormányzata részéről pénzbeli támogatást ajánlott fel nekünk. Ehhez a
Falugondnoki szolgálat működését át kell szervezni. Ha ésszerűen szervezzük a feladatot, pénzügyi
megtakarítást is el tudunk érni. Az így keletkezett többlet bevételt majdan a gyerekekre, illetve a
gyermekes családok támogatására fordíthatjuk. Januártól még nem tudjuk mi lesz, az oktatási
intézmények állami kézbe kerülése nyilván újabb feladatok elé állít majd minket.
Müller Péter:
Elfogadom, szerintem mindenki jól járt. Jó alkut kötöttél, előnyöset a település számára.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Rendezvénytervet, és a tájjellegű gyümölcs programot szerettem volna még átbeszélni, de
Alpolgármester asszony távollétében most ezekre nem térnék ki. Utóbbi programmal kapcsolatban
azonban jelezni kívánom, hogy amennyiben rövid időn belül nem történik érdemi előrelépés, akkor
felvállalom a program koordinációját annak érdekében, hogy az első évben is kellően produktív
lehessen a kezdeményezés.
Az E.On részéről a kábelsüllyesztéssel kapcsolatosan csak szóbeli tájékoztatást adtak. A munkát
kiadták alvállalkozónak, de nem tudják, mikor kerül rá sor. Én rendszeresen megsürgetem, hiszen
veszélyes az útszakasz. Ha biztos, hogy az állam átadja nekünk, a kritikus részt le kellene
aszfaltozni. Körjegyző úrral mindkét irányban további lépéseket tervezünk.
Müller Péter:
Súly korlátozó táblákat kellene kihelyezni.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A közútkezelőt megkeresem írásban, más ügyben is írnom kell nekik.
Müller Péter:
Németbányáról kivezető út esetében az utat a nagy esők bemossák.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Ezt is jelzem feléjük.
Müller Péter:
40-es tábla és súlykorlátozást sem tartják be. Van egy mély lyuk a Kossuth utcában.
Faluház működése mikorra várható? Mi a helyzet a vizsgálattal? Ki volt a bejelentő?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Bárki, aki ügyfél, tehát a Faluház használatához kötődik, kikérheti az ügyiratokat, én a közérdekű
bejelentő személyét nem nevezhetem meg. Többek között az ide bejegyzett civil szervezetek
vezetői, vagy akár a Nemzetiségi Önkormányzat is könnyen megismerhetik az ügyiratokat, ezáltal a
bejelentő személyét is. A hatósági szemle megtörtént egy hete, ez a használatbavételi engedély
megadását megelőző eljárás. Most már minden rendelkezésre áll, azt ígérték, hogy egy héten belül
megvan az engedély. Fellebbezési határidő 15 nap az ügyfelek részére. Mindezek után lesz jogerős
a használatba vételi engedély. Összegezve tehát úgy gondolom, legfeljebb 3 hét, és újra a régi rend
szerint használható a Faluház.
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Müller Péter:
Szennyvízzel kapcsolatosan mi helyzet?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Jövő héten is találkozok a tervezővel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ősszel lesz fórum. Zajlik
a munka, Horváth Ferenc úr várhatóan tartani tudja a vállalt határidőt.
Müller Péter:
Az ebtartással kapcsolatosan kérdezném, hogy miért vannak a kutyák az utcán? Mit lehet tenni?
Bárány Péter körjegyző:
Szabálysértést követ el a felügyelet nélkül kóborló kutya tulajdonosa. A Veszprém Megyei
Kormányhivatalnál kell jelezni.
Kungl Ignác:
Csendháborításról rendeletet kel alkotni. Vasárnap délután ne nyírjanak füvet!
Blaskovits Zoltán polgármester:
Meg kell vizsgálni a lehetőségét. A rendelet alkotása nem bonyolult folyamat, a betartatása jelen
jogszabályi környezetben már kevésbé egyszerű. Lehet, hogy már a rendelet tervezete meghozná az
eredményt. Foglalkozzunk a kérdéssel!
Kungl Ignác:
Javasolnám, hogy az Önkormányzat alakítson ki urnafalat a temetőben.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Fel kell mérni, hogy valós-e az igény. A temető kapuját és kerítését mielőbb szeretném rendbe
hozatni. Ezt követhetné a ravatalozó felújítása, esetleg ebben az ütemben az urnafal is megoldható
lenne.
Kungl Ignác:
Nagy Gábor irományában, amit a faluban terjesztett leírta, hogy az ügyészségen nyomoznak az
önkormányzat ellen hűtlen kezelés, meg még ki tudja, mi miatt. Mi van ezzel az üggyel? Tényleg
feljelentett benneteket?
Blaskovits Zoltán polgármester:
Nem minket, hiszen a feljelentés ismeretlen tettes ellen szólt. Az ügyészség nem volt közvetlenül
érintett, a Pápai Rendőrkapitányság nyomozott hónapokon keresztül. A közelmúltban, mintegy fél
éves nyomozás után lezárták az ügyet. Nem állapítottak meg jogsértést, nem történt bűncselekmény.

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 11:00-kor
bezárta.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

