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

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor
tartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Müller Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Bükki Gyöngyi

körjegyző
pü-i előadó

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A Képviselő-testületi ülésen egy
állampolgár jelent meg.
1. Németbánya Önkormányzat 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
2. Németbánya Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
3. Helyi adók mértékének felülvizsgálata
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
4. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Bárány Péter körjegyző
6. Németbánya 56/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
7. Vegyes ügyek
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta.
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Természetesen nem minden bevétel és kiadás jelentkezik 12 hónapra lebontva időarányosan. Ennek
figyelembe vételével tudjátok értelmezni a beszámolót.
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Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
A gazdálkodás a költségvetésnek megfelelően alakul. Nem használjuk a folyószámla
hitelkeretünket. Nem volt olyan érdemi kiadás és bevétel sem, amit nem terveztünk.
Müller Péter:
A bánya felé fennálló iparűzési adó visszafizetésünk hol jelentkezik?
91321 bérleti díj bevétel mit takar.
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
A költségvetési mérlegben.
A bérletből származó bevételek vannak tervezve.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Sajnos nem teljesült a tervezettek alapján. Tavaly több bevételünk volt a bérletekből szeptember 30ig. Október és novemberben több bevételünk volt bérletből, az majd kompenzálja. A Faluház nyári
„kényszerpihenője” természetesen nem csupán többlet költségekkel, de bevétel kieséssel is járt.
Takarékos gazdálkodás mellett ilyen nem várt kilengések nem ingatják meg a költségvetést.
Müller Péter:
És hát elég spórolós vagy.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Tartanunk kell a költségvetési tervet. Így lehet a települést biztonságosan működtetni. Felelősen kell
gazdálkodni és lehet ezt úgy hívni, hogy spórolósan. Tudom, hogy ez jelenleg az egyhelyben
topogás illúzióját kelti. De a fejlődéshez, továbblépéshez biztos alapokat kell, illetve kellett
teremtenünk.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 70/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Önkormányzat 2012. évi ¾ éves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja a mellékletben foglaltak alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Szokatlan formátumú a költségvetési koncepció. Ennél többet nem lehet látni a 2013-as évről.
A közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatosan több út is felmerült, Pápa egyenlőre
elvetésre került. Nekünk nincs más utunk, csak Bakonyjákóval menni. Most a terv, az irány az
Adásztevel, Nagyatevel, Homokbödöge községekkel való együttműködés. Rengeteg minden
változik a helyi adók ügyében is. Hetente változnak az adatok, a rendelkezésünkre álló információk.
Úgy vélem, a Hivatal munkatársai által összeállított koncepció bár szokatlan formátumú, ennél
többet, részletesebbet papírra vetni ma felelőtlenség volna.
Bárány Péter körjegyző:
Más települések is ezt a formátumot használták a jövő évi tervezéshez.
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Blaskovits Zoltán polgármester:
A koncepcióval kapcsolatosan van-e kérdésetek? Ha nincs javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 71/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja a mellékletben foglaltak alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Téli közfoglalkoztatás indul-e?
Bükki Gyöngyi pü-i előadó:
Indul, valószínűleg december 1-től, de több konkrétumot nem tudok még.
3./ Napirendi pont (Helyi adók mértékének felülvizsgálata)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Jól teljesültek a helyi adó bevételek. Sok kintlevőség beérkezett.
Ami építményadó esetében kintlévőség van, azt rá kell jegyeztetni az ingatlanra, ha más megoldást
nem találunk. Az adóügyes kolléganőt és Jegyző urat felkérem, hogy tegyék meg a szükséges
lépéseket. Véleményezni kellene az utolsó tájékoztató anyagot. Kérem egyeztessen a körjegyző az
adós ügyintézővel. Kiemelten az építményadó változásait megvizsgálva.
A rengeteg bizonytalanság miatt sem javaslom az adómértékek változtatását.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 72/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a sok bizonytalansági faktor miatt nem változtatja a
helyi adó rendeleteit. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy egyeztessen az adós
ügyintézővel a 2013. évi változások ügyében, kiemelt figyelemmel az építményadóra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont (Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok
elbírálása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Egy pályázó volt, „A” típusú. Császár Ákos Németbánya Vadászház alatti lakos.
Javaslok havi 3.000 Ft támogatást. Somosi Sára az Alapkezelőtől olyan tájékoztatást kapott, hogy az
idei évben nem kell újabb pályázatot benyújtania. Az ő támogatását továbbra is biztosítani tudjuk.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
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Németbánya Község Képviselő-testületének 73/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Császár Ákos Németbánya Vadászház alatti lakos
„A” típusú Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát támogatja havi 3.000 Ft összeggel
10 hónap időszakra, és fenntartja Somosi Sára Németbánya Tiszafa u. 10. alatti lakos havi 3.000 Ft.
összegű támogatását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása)
Előadó: Bárány Péter körjegyző
Bárány Péter körjegyző:
Törvényességi észrevétel érkezett a szociális rendeletünkkel kapcsolatosan.
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta. Javaslom az ez alapján történő módosítást.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta.
Németbánya Község Képviselő-testületének
15/2012.(XII.4.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6./ Napirendi pont (Németbánya 56/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
2009. évben kezdődött az ügy. Több alakalommal kellett nekem is adatot szolgáltatni. Holnap
reggel 8:30-kor írom alá a szerződést. Én azt gondolom hogy ha végre idáig eljutott, vegyük át.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 74/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert
hogy az MNV-vel a Németbánya 56/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önkormányzat számára történő
ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Blaskovits Zoltán polgármester:
A tűzifa kiszállítás, átadás folyamatban van. EU élelmiszer segély program keretében újabb
támogatást tudunk a rászorulókhoz eljuttatni..
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Adventi programok kapcsán jelzem, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. Érkezik egy
erdélyi származású színművész nő.
Tiszafa utcai kábel süllyesztés megvalósul gyakorlatilag folyamatban van, hamarosan a
megvalósulásról számolhatok be..
Szeretném lezárni a Prímagázos ügyünket. Egyeztetek az ügyvéddel, mert holnap úgy is
találkozunk. Sok mozgásterünk nincs. Két lehetőség van: Elfogadunk egy csökkentett vállalású
ajánlatot, ez esetben eltekintenek a bérleti díjtól. Az elmaradt hasznot 600 e Ft-ról leengedik 98 e
Ft-ra. 1500 kg-ot kell vállalni a 3000 kg helyett. Mi eddig 1000 kg-ot vettünk. Amit nem veszünk
meg azt ki kell váltani. Ha nem veszel gázt akkor is fizetsz 170 e Ft-ot. Ha nem vállalunk gáz
mennyiséget, itt hagyják a tartályt de bérelnünk kell. Az eredeti követelése ekkor tovább él. A
részletfizetésre nem reagáltak még. Ha az egészet meg szeretnénk szüntetni 6-700 e Ft-ot és a
szállítási díjat nekünk kell fizetni.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Lehet, hogy meg kellene tartani biztonsági tartaléknak. Tovább kell alkudozni.
Müller Péter:
Ne vállaljunk fel ilyen feltételeket. Feleslegesen fizetjük a pénzt. Nem tudsz mit csinálni. Vigyék el.
Zárjuk le a szerződést. Feleslegesen vesszük a gázt. Nincs értelme.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Gondolkodjatok rajta.
Müller Péter:
Ki kell szállni belőle. Hátha enyhítenek.
Blaskovits Zoltán polgármester:
A folyószámla hitelkeretből ki tudjuk fizetni, ha kell. Ha költségtakarékosan meg tudjuk tartani, az
nyilván előnyös lehetne, főként a fatüzelésese fűtés első téli tapasztalatainak megszerzéséig.
Visszajelzek, hogy mit javasol az ügyvéd.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Korábban már egyeztettünk a benyújtásra tervezett pályázattal kapcsolatosan. A Falumegújítás- és
fejlesztés jogcímen a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. pályázna, két célterületre. A
temetőt és a Fő teret érintő terveket ismeritek. Támogatom a pályázat benyújtását. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület hatalmazzon fel az ehhez szükséges megállapodások aláírására. Véleményem
szerint a pályázathoz kapcsolódó közvetlen költségeket az Önkormányzat viselje. A temető,
kegyeleti tér kapcsán fennmaradási és továbbépítési tervet kell benyújtani. Ezzel egy körben
rendezzük az ingatlanon található épület jogi helyzetét is. A benyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó
költségek várhatóan 150 e Ft.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 75/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat a 6.352.01.01 jogcímű, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre Leader helyi akciócsoportok közreműködésével kiírt
pályázatra elkészítette „Kegyeleti tér fejlesztése és Közösségi rendezvényhelyszín kialakítása” című
pályázat vonatkozásában együttműködik a Csend Völgye Nonprofit Kft-vel, mint pályázóval.
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Az Önkormányzat, mint a tervezett beruházás által érintett Németbánya 065 hrsz. és 74/1 hrsz.
ingatlanok tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy pályázó a tervezett fejlesztést az
ingatlanokon megvalósítsa. Az Önkormányzat nyilatkozik arról is, hogy az ingatlanon az
üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat
nem végez.
A Képviselő-testület megbízza a képviseletében eljáró polgármestert, hogy az együttműködésre
vonatkozó megállapodást előkészítse és aláírja, továbbá dolgozza ki a nyertes pályázat esetén a
finanszírozás területén szükséges intézkedéseket.
Az Önkormányzat a tervezett fejlesztésekhez, illetve a benyújtandó pályázathoz közvetlenül
kapcsolódóan felmerülő költségeket átvállalja a pályázótól, ennek fedezetére 150 e Ft-ot átad a
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Megkaptátok Menyhárt Tibor elnök úr levelét, melyben jelzi, hogy az SMB Leader Egyesület 100200 e Ft támogatást kér a tag önkormányzatoktól működési költségeik fedezetére, a hatékony
működés biztosítására. Az Egyesület ugyanezen célból várja továbbá a nyertes pályázóktól az
elnyert támogatási összegek 1%-át. Utóbbi összeg Németbánya esetében 26.590 Ft.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Leader Egyesület komoly szereppel bír a vidékfejlesztés területén,
és az egyesület biztonságos működése mindannyiunk érdeke.
Narancsik Imréné alpolgármester:
Nem adhatunk kölcsönt? Úgy tudom, az egyesületnek vannak kintlévőségei. Olyan működési
pénzek, amiket még nem kapott meg.
Müller Péter:
Nem tartom igazságosnak, hogy egy Németbánya méretű település ugyanakkora összeggel járuljon
hozzá a működéshez, mint egy 6-800 fős, vagy akár nagyobb település. Nem is hiszem, hogy
elbírná a költségvetésünk.
Blaskovits Zoltán polgármester:
Elnök úr a kibővített elnökségi ülésen jelezte, hogy számukra a kölcsön nem megfelelő, a 100 e Ft.
alatti támogatás pedig nem elegendő. Ennek ellenére, egyetértve felvetéseitekkel azt javaslom, hogy
bár alacsonyabb összeggel, de támogassuk az Egyesület Működését.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő
határozatot hozta.
Németbánya Község Képviselő-testületének 76/2012.(XI.27.) határozata
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesület
részére 26.590 Ft (nyertes pályázatok 1%) és 25 e Ft összesen 51.590 Ft támogatást állapít meg. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a támogatási
összeg kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 11:20-kor
bezárta.
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Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

