Szám: 334/2013.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Németbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján
9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház
Az ülés típusa: Rendes
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits
alpolgármester és Müller Péter képviselő.

Zoltán

polgármester,

Narancsik

Imréné

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
A lakosság részéről állampolgár nem jelent meg.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat
beszámolója a 2012. évi munkájáról

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója a 2012. évi munkájáról

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

az

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok nincsenek, így
végrehajtásukról sem készült beszámoló.
Ezt követően javasolja, hogy a Képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok
megtárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti Kelemen László jegyző által elkészített
írásos előterjesztést és módosított együttműködési megállapodás tervezetet, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzata az ülést megelőzően elfogadta a megállapodást. Elmondja, hogy
két dolog is indokolja a megállapodás módosítását. Az első, hogy jogszabály az évenkénti
felülvizsgálatot előírja. Második, hogy jogszabályváltozás miatt megszűnt a körjegyzőség.
Jegyző úr elkészítette a háttéranyagot. Amennyiben az előrejelzések szerint változik a
jogszabály, sajnos belátható időn belül megszűnhet a település nemzetiségi önkormányzata.
Meg kell várni, amíg a jogszabály kikristályosodik. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
sok mindent köszönhetünk, többek között a Faluház mai állapotát. Az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak sem az a célja, hogy elvigyen Németbányáról mindent, a
helyi képviselet megszűnése esetén az együttműködési megállapodás szellemében kell
megállapodásra törekedni az országos szervezettel. A NNNÖ aktívan részt vesz Németbánya
életében. A fűtéskorszerűsítés kialakítása részben az ő támogatásuknak köszönhető.
Megállapítja, hogy nagyon jó anyagot kaptak kézhez a képviselők, köszöni Kelemen László
jegyző alapos előkészítő munkáját.
Javasolja, hogy a módosított megállapodást fogadják el. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el
véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a ¾ éves önkormányzati gazdálkodásról
szóló beszámoló megszűnik?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a jogszabályi kötelezettség megszűnt,
csak féléves beszámoló lesz.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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1/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, 2013. január 31. napján kelt Együttműködési
megállapodást az előterjesztett, módosított formában elfogadja.
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2012. évi munkájáról
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Többcélú
Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat beszámolóját a 2012. évi munkájáról, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester felveti, hogy falunapra, vagy gyermeknapra meg kellene
hívni a családsegítőket, hogy bonyolítsák le a kézműves tevékenységeket.
Blaskovits Zoltán polgármester jónak tartja a felvetést, meg fogjuk hívni őket. A
Családsegítő szolgálatról elmondja, hogy pozitív vetülete a munkájuknak, hogy nincs
Németbányán dolguk. Ettől függetlenül, nem hátrányos, ha megismerjük az ottani
munkatársakat. A családsegítők nem csak akkor látják el a feladatukat, ha gond van.
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
2/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló, 2012. december
28. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d : A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója a 2012. évi munkájáról
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Többcélú
Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2012. évi munkájáról, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Szerinte érdemi tevékenység az is,
hogy az önkormányzat kötelező feladatát ellátják. Köszönet és elismerés a Többcélú
Társulásnak. Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
3/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló, 2012. december
11. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
a) Németbánya Szennyvízkezelési Programja
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Település
Szennyvízkezelési programja 2012. decemberében hivatalos formában is benyújtásra került a
Környezetvédelmi Felügyelőséghez. Előzetesen a képviselők és az érdeklődő lakosok több
működő szennyvíztisztítót is megnéztek a Balaton parton és Somogy megyében. Azért nem
jutott el hivatalosan még a lakossághoz a TSZP, mert még nem jóváhagyott anyag. A
Környezetvédelmi Felügyelőség korrekt munkaanyagnak tartja. Szakmailag megalapozott, de
információi szerint hiánypótlás várható. A tervező a három alternatíva közül az egyedi
kisberendezés mellett tette le a voksát. Az előkészítő munkafolyamatok során
megismerkedtek az egyedi kisberendezéssel. Az ÖkoTech Home Kft. vezetője felvette a
polgármesterrel a kapcsolatot. Felajánlottak egy referencia berendezést Németbányára. Ezáltal
természetesen nem köteleződünk el, ezzel tisztában van a cég vezetője is. Jó lenne egy
önkormányzati ingatlannál ezt működtetni, de probléma, hogy a Faluháznál nincs állandó
üzemelés. A referencia berendezésnek kiszámíthatónak kell lennie: megfelelő mennyiségű
vízfogyasztás és szennyvíztermelés is fontos szempont az optimális üzemeléshez.
Természetesen nem szabad bizonyos vegyi anyagokat, folyadékokat bejuttatni a rendszerbe.
Javasolja, foglalják határozatba, hogy Németbánya településre – az ÖkoTech Home Kft.
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közreműködésével – referencia szennyvíztisztító berendezést telepítsenek, s ennek feltételeit
nyilvánosan ismertessék a lakossággal. Hogy hová kerüljön a berendezés, azt objektíven kell
eldönteni, s ebben a tervező mellett a Kft. ügyvezetőjének közreműködésére is számítani
lehet.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy közbeszerzési eljárás köteles lesz-e a
beruházás?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy projekt nagysága miatt biztos, hogy
közbeszerzési eljárás köteles lesz a beruházás.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint nem biztos, hogy az fog nyerni, aki a
referencia berendezést szolgáltatja. Kérdezi, hogy volt olyanra példa, ha nem válik be, akkor
elviszik a berendezést?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy átküldtek neki egy javaslatot, továbbítja ezt
az anyagot mindenkinek. A kérdésre válaszolva elmondható, nincs garancia arra, hogy az
esetleges programszerű telepítés esetén ez a típus kerül alkalmazásra. Ha nem válik be,
természetesen elviszik a berendezést, amelyet amúgy a referencia-időszakra nem kellene
kifizetni. Komoly költség jelentkezik a telepítéshez kapcsolódóan. Egy ingatlantulajdonos
jelezte korábban, hogy a közeljövőben problémája lesz a szennyvízkezeléssel kapcsolatosan.
Nála már jártak a tervezővel és a Kft. ügyvezetőjével, így megismerhette az értékelés legfőbb
szempontjait, illetve a telepítés feltételeit. Egy évet vállal a berendezés tulajdonosa.
Lehetőséget kell adni arra, hogy bárki láthassa, ettől válik referencia-berendezéssé. Az
önkormányzatnak kötelezettsége, további vállalása nem lesz ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy
korrekt módon legyen elhelyezve. Elsősorban önkormányzati épületben kellene helyet találni,
de a Faluház valószínűleg nem a leginkább optimális helyszín. A mérnök urat felkérte, hogy
tegyen javaslatot erre vonatkozóan.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő véleménye szerint fontos, hogy legyen referencia. A falu megosztott
ebben a technikai kivitelezésben. Meg kell kérdezni, hogy ki tudna, illetve szeretne ilyen
berendezést igényelni, üzemeltetni.
Narancsik Imréné alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
4/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya településre –
az ÖkoTech Home Kft. Közreműködésével – referencia szennyvíztisztító kisberendezést telepíttet. A telepítés feltételeiről a lakosságot tájékoztatni kell.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
b) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a testület a novemberi
határozatában úgy döntött, hogy a nyertes pályázat után fizetett 1% mellett 25.000. Ft
támogatást nyújt az akció- csoportnak. A Munkaszervezet munkatársától telefonon olyan
információt kapott, hogy Menyhárt Tibor elnök úr nem kéri a támogatást, mivel az
alacsonyabb a kért összegnél. Ezek után kérte az elnök úrtól, írásban erősítse meg, hogy nem
kéri a támogatást. Ez a mai napig nem történt meg. Javasolja, hogy a határozat végrehajtását
függesszék fel. Személyes találkozót fog kezdeményezni az ügyben.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
5/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS támogatásáról szóló, 76/2012.(XI.27.) határozatának
végrehajtását felfüggeszti.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Bakonyjákó Általános Iskola épülete bérleti szerződése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy már régóta húzódik az
ügy. A bérletre meghirdetett pályázati kiírásra egy pályázó jelentkezett, dr. Kiss Zoltán.
Elkezdődött a bérleti szerződés tervezetének összeállítása. Farkasgyepű Önkormányzat
Képviselő Testülete polgármestere levélben közölte, nem akadályozza meg, hogy Bakonyjákó
kiadja. Ezt követően részletesen ismertette Csőbör Károly levelét. Megérti a polgármester
urat, hogy nem tekinti átláthatónak a vállalkozót, és nem tartja elegendőnek az általa nyújtott
ígéreteket. A vállalkozóval kapcsolatban komoly aggályai vannak: vállalkozásait csődbe
viszi, három végrehajtási eljárás indult ellene, dolgozóinak bejelentéséről nem gondoskodik.
Takácsné Tompos Rita polgármester asszonyt arra kérte, hogy egyeztessenek. A tervezetet
módosíttatta, több garanciát tetetett bele. Az elmúlt télen milliós kár keletkezett az iskola
épületénél, mert elfagytak a fűtéscsövek. Szerinte a működtetésért jelenleg nem csupán
Bakonyjákó Önkormányzata a felelős. Nincs rendezve január elsejétől a működtetés az
ingatlan három tulajdonosával. Nem volt megállapodás. A polgármester asszonyt megkérte,
hogy tegyék rendbe az iskolaépület fenntartásának, bérletének az ügyét. Ehhez elsőként egy
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gesztori megállapodást kell kötnie a három érintett tulajdonos önkormányzatnak. Munkákat a
leendő bérlő csak azt követően végezzen, miután a Képviselő-testületek elfogadják a bérleti
szerződést. Kulcsot nem kaphat az illető, amíg nincs jogviszonyban az érintett
önkormányzatokkal. Törekedni kell az épület hasznosítására. Holnap délelőtt a három
polgármester Veszprémben fog találkozni egy ügyvédnél. Bízik benne, hogy vagy így, vagy
úgy, de döntés fog születni. El kell dőlnie. Egy nagy értékű tulajdonról hasznosításáról van
szó.
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a helyreállítást ki fizeti? A bérlő
megterhelheti az ingatlant? Úgy nem lehet szerződést kötni, hogy Bakonyjákó
Önkormányzata csak a saját tulajdon hányadát adja ki?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a fagykár helyreállítását az
önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában viselik. A bérlő nem terhelheti meg az
ingatlant.
Bérbeadásról csak a három önkormányzat együttesen dönthet.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestülete vonuljon vissza a bérbeadástól. Csak iskola legyen és kész.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy gesztori megállapodást is kötni kell a bérleti
szerződéssel párhuzamosan.
Blaskovits Zoltán polgármester véleménye szerint a kezelő szervezet legyen a gesztor.
Naponta más színben látják ezt az ügyet. Törekedni kell arra, hogy ne legyen lakatlanul az
épület. A karbantartás fontos. Együttes testületi döntést igényel a szerződések elfogadása.
Németbánya jelezte, hogy csak oktatási célú hasznosítást tud elfogadni, erről határozatot is
hozott. Módosíthatjuk a határozatunkat oly módon, hogy az egyik szárny oktatásra, a másik
kiadható más célra is. A vállalkozót nyilatkoztatni kell, hogy az iskola épületén eddig
elvégzett munkákat saját felelősségére végezte el, kártérítést nem kér, ha a bérlet meghiúsul.
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy jó szerződések megkötése esetén
támogatja a bérbeadást, a polgárok foglalkoztatása érdekében.

d) Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Glied-Berke
Magdolna levelét. Elmondja, hogy 9 önkormányzat alkotja a fogorvosi körzetet, egységes
álláspontot kell kialakítani. Más körzetekben, így a nagyteveliben 40,-Ft/hó/fő összeggel
támogatják a fogorvosi feladatok ellátását. Németbányának ez kb. 4-5000 Ft/hó kiadást
jelentene.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy csak vele köthetünk szerződést, vagy
mással is?
Müller Péter képviselő szerint az ellátási körzetek biztosan le vannak szabályozva.

e) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal finanszírozása
összegét ismerjük, az érintett települések felé a MÁK által kimutatásra került. Németbányára
1.452.218,-Ft finanszírozás esik. A finanszírozást még nem utalták az önkormányzatok
számlájára, de a hivatalnak béreket kell fizetni, a házipénztárt fel kell tölteni, a kp-s számlákat
ki kell fizetni. Kezdetben csak januárra gondolták a határozat meghozatalát, de javasolta,
hogy a Hivatal részére – a finanszírozás lebontásáig – az Önkormányzatnál kimutatott
1.452.218,-Ft éves hivatali finanszírozás arányos részét havonta előlegezzék meg.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy van miből utalni?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a feltett kérdésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
6/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal részére – a finanszírozás lebontásáig – Németbánya Község
Önkormányzatnál kimutatott 1.452.218,-Ft éves hivatali finanszírozás arányos részét havonta megelőlegezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. február 15., ill. folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

f) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal házipénztár ellátmánya meghatározása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal házipénztára
feltöltését el kell végezni, hogy a számlákat fizetni tudják. Az érintett önkormányzatoknak
meg kell határozni az ellátmány nagyságát, melynél nem lehet több a házipénztárban. A
jegyző úr javaslata alapján a házipénztári ellátmányt 200.000,-Ft összegben javasolja
megállapítani. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, kiszámolták-e, hogy ez elég?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy igen.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
7/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal házipénztári ellátmányát 200.000,-Ft összegben határozza
meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

g) Szakfeladat módosítás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabályváltozás
(Áht.) miatt a tavalyi évtől az önkormányzati hivatalok Képviselő-testületi munkával
összefüggő kiadásait a „841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége” szakfeladat helyett a „841112 Önkormányzati jogalkotás
szakfeladatra kell könyvelni. Ezért a törzskönyvi nyilvántartásból a régi szakfeladatot
töröltetni kell, az új szakfeladatot pedig fel kell vetetni. Ez a tavalyi évben elmaradt, most már
halaszthatatlan. Az SZMSZ-ben a módosításakor már az új szakfeladatot kell szerepeltetni.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja a régi szakfeladat törlését és az új felvételét.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
8/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat SZMSZ
-ében és törzskönyvi nyilvántartásában szereplő „841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége” szakfeladat törlését és a
„841112 Önkormányzati jogalkotás” szakfeladat felvételét rendeli el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
h) Polgárőrség támogatása
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Draskovics Balázzsal, a
Németbányai Polgárőr Egyesület elnökével éves támogatás lehetőségéről egyeztettek. Elnök
úr elsősorban nem pénzügyi támogatás formájában számítana az Önkormányzat segítségére.
A Polgárőrségnek igen aktívak a tagjai, önzetlenül végzik munkájukat a település és a
lakosság érdekében. Javasolja, hogy hozzanak határozatot a polgárőrséggel kapcsolatban,
hogy 2013. évben egy alkalommal szakmai kirándulásukat, tanulmányútjukat az
önkormányzati gépjármű biztosításával támogatják.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
9/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Polgárőr
Egyesület munkáját a 2013. évben egy alkalommal – saját költségvetése terhére –
szakmai kirándulás, tanulmányút lebonyolítása érdekében, az önkormányzati gépjármű biztosításával támogatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

i) Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az egyesület
támogatási kérelmét. Szerinte a lényeg az lenne, hogy ne elsősorban működési költségekre
kérjék a támogatást. Schmidt Attila elnök úr leírta a tervezett programjukat. Ha nincs forrása
az egyesületnek, akkor úgyis az önkormányzatnak kell a rendezvényeket megvalósítani, vagy
kevesebb program lesz, vélhetően jóval kisebb lakossági aktivitással a településen. Kéri a
megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő szerint létre hozhatnánk egy olyan alapot, amelyből fontos esetben az
egyesület pénzt hívhatna le.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy csak bonyolítanák az ügyintézést.
Javasoljanak egy összeget, amely az Egyesület vezetői számára is tervezhetőbbé teszi a
munkát.
Narancsik Imréné alpolgármester 50.000 Ft. támogatást javasol megállapítani.
Müller Péter képviselő 200.000 Ft. összeget javasol.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, olyanra kell gondolni, hogy ki kell fizetni egy
zenészt, alapanyagot kell venni, esetlegesen eszközöket a közösségi programokhoz. Nem a
tagság munkáját fizetnék meg.
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Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy ez az első olyan év, hogy a Faluházat
lehet használni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, ez igaz, így még nagyobb jelentősége van a civil
aktivitásnak. Jó lenne, ha a Faluház valóban a közösségi élet mindennapi központjává
válhatna. Javasolja, hogy 120.000 Ft támogatást állapítsanak meg. Pénzben nem bővelkedik
az Önkormányzat, de ezt az összeget még elbírná. Jó gesztus lenne az Egyesület felé.
Elhárultak az Egyesület pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos, korábban többek által
hangoztatott bizonytalansági tényezők.
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az egyesület nem pályázik?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ha lesz pályázati kiírás,
gondolja, hogy pályáznak.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester szerint a pályázáshoz a LEADER-tagság kötelező.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, ha megkezdik az évet, akkor be kell
fizetni a tagdíjat. Pályázati lehetőséghez azonban elvileg nem kell tagnak lenni. Tavaly
15.000,-Ft volt, idén 20.000,-Ft a tagdíj. Természetesen vannak egyéb pályázati lehetőségek
is. Bízik abban, hogy az Egyesület vezetői e területen is aktívak lesznek.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy a télűző programra külön pénzt kap a
rendezvény.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
10/2013.(I.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Kostajger
Mihály Közhasznú Egyesület részére – költségvetése terhére - 120.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
bejelentése, kérdése?
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Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mikor lesz a közmeghallgatás?
Müller Péter képviselő a szeméttel kapcsolatban elmondja, hogy adott esetben nem is
szállítják hetente. Megemelték a díja, fel vannak háborodva az emberek. Másnak kellene
szállítani a szemetet, olyan szolgáltatónak, aki figyelembe veszi a termelődött hulladék
mennyiségét.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tavasszal lesz, tavaly is
tavasszal volt a közmeghallgatás. Addigra többet tudunk mondani a Települési
Szennyvízkezelési Programról is.
A képviselő úr felvetésére elmondja, hogy az önkormányzatnak hulladékszállítási szerződése
van. Nem egyszerű szolgáltatót találni, illetve váltani, és Németbánya elég kis község.
Elmondja még, hogy február 10-e után lesz a hírlevél kiküldve.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban elmondja, hogy alig
van olyan ember, aki hajlandó dolgozni. Szerinte, aki ma közfoglalkoztatásban akar dolgozni
Németbányán, az tud. Az NKKI pályázik, bejelentkezett Németbánya képviseletében. A
pályázat 100 % -ban finanszírozott lenne, 8 órában lehetne egy-két főt közművelődési
területen foglalkoztatni.
Jó lenne keríteni alkalmat munkamegbeszélésre. A Megmaradás című beszélgetés-sorozat
legutóbbi alkalmán elhangzottakat is szeretné a képviselőkkel megbeszélni.
Narancsik Imréné alpolgármester egyetért a polgármester úrral. A vadvédelem nagy
probléma a községben. Felmerült a földek bekerítése is a gazdák körében. Pályázatot erre nem
írnak ki?
Müller Péter képviselő macerásnak tartja. A vadmozgás kiszorul a faluból.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az MVH gazdálkodóknak ír ki
pályázatot ilyen célra. Nem tartja azonban szerencsésnek a felvetett gondolatot sem ökológiai,
sem egyéb szempontból. De erről a beszélgetést érdemben nem a Képviselő-testület ülésén
kell lefolytatni.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester jelzi, hogy az elmúlt időszak, a hóviszony feszültséget
keltett a faluban. Megoldást kell találni erre a problémára. Eddig egy vállalkozás látta el a
feladatot, aki az idén nem volt elérhető. Egy másik vállalkozást bíztak meg, de itt a gépjármű
és a tolólap nem tudja biztosítani a megszokott teljesítményt. Eleinte kommunikációs
problémák is voltak. Nagy tapasztalat volt. A Közútkezelőtől is nehéz többet elvárni, hiszen
hivatalosan a síkosság-mentesítés Németbányán nem feladata.
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Müller Péter képviselő elmondja, hogy szolgáltatásokról is van szó. Az autóbusz, a kenyeres
autó nem tudott bejönni a faluba. Közellátásról van szó!
Blaskovits Zoltán polgármester szerint kiskaput kell találni. Közszolgáltatás a
szemátszállítás is. Javasolja, hogy infrastrukturális kérdésekben gondolják át újra a listát a
tennivalókról és a prioritásokról.
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy február elseje lesz, de van még hátra a
télből. A közmunkásoknak az utat végig kellene szórni. Egy kocsi homok kellene.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a vízelvezető árkok kitakarítására is nagy
figyelmet fordítanak. Nagy eső, vagy hirtelen hóolvadás esetén a falura zúdulhat a víz. Az
erdészeti vezetővel felveszi a kapcsolatot, mert az erdőterületről kapja a falu a vizet.
A képviselői munkával kapcsolatban jelzés érkezett a faluból. Arra kéri képviselőtársait, hogy
figyeljenek oda. Törekedni kell arra, érezzék az emberek, hogy foglalkoznak velük.
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a
testületi ülést 11 óra 51 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

