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Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12.
napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház
Az ülés típusa: Rendes
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A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits
alpolgármester és Müller Péter képviselő.

Zoltán

polgármester,

Narancsik

Imréné

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Obermayer Józsefné költs. főea.
- Baksa Gizella jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő
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.
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Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Szennyvíztisztító referencia kisberendezés kihelyezése

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Rendőrkapitányság Pápa üzemanyag támogatása

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatása

Blaskovits Zoltán
polgármester

5./ Vegyes ügyek

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

az

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek,
hogy vegyék tudomásul a beszámolót. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a társadalmi
egyeztetésre bocsátott utca házszámozás rendelet-tervezetnek a honlapon történő elhelyezése
határideje lejárt, de nem került fel a honlapra.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos az informatikussal nem
tudott időt egyeztetni, de reméli, hogy március 20-ig felkerül a honlapra a tervezet.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10/2013.(I.31.), 11/2013.(II.12.), 12, 13, 14,
15, 16, 17 és 18/2013.(II.14.) számú, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két
testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
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 Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy bár később, mint szoktunk, de viszonylag gyorsan el tudjuk
fogadni a költségvetést. A 2013-as költségvetést 18 millió 825 ezer Ft-os kiadási és bevételi
oldallal tervezzük. Azokat a módosításokat, amiket a testületi megbeszélésen már
megbeszéltünk, a tervezeten átvezettük. A könyvtáros bére pótlólag bekerült, ami korábban
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nem volt tervezve. Azzal a minimum összeggel, amiből kiindultunk, a két órás könyvtári
nyitva tartásból. Az volt az elképzelés, hogyha elfogadják a kistelepülések könyvtáraira
vonatkozó kötelező nyitva tartást, akkor mi is ehhez igazítjuk a könyvtárunk nyitva tartását.
De ez a mai napig nem született meg. Szerencsére van akkora mozgásterünk, hogy le tudjuk
követni a változásokat. Nem tud biztosat mondani személyi vonatkozásban a
közfoglalkoztatottakra nézve. Nem tudni, hogy hány fő létszámunk lesz, a tervezés a tavalyi
év alapján történt, ami tulajdonképpen egy fő nyolc órás és három fő rövid távú
foglalkoztatottal számol. Azt gondolja, mivel az idén szinte biztos, hogy nem lesz hosszú távú
foglalkoztatás, ez a sor nem fog így teljesülni még akkor sem, ha most az önerő mértéke
növekedett. Bár teljesülne, mert akkor van foglalkoztatásra megfelelő lehetőség. Módosult a
működési célú pénzeszköz átadás összege is.
Az egyesületi támogatásnál 120.000 Ft volt tervezve. Kérte, hogy 80.000-rel Ft-tal emeljék
meg. Nem biztos, hogy ki fogjuk használni ezt az emelést, de van egy felfüggesztett
határozatunk a LEADER HACS támogatására, az is támogatási összegnek minősül. Ezen
kívül a rendőrség, a falugondnokok szövetsége, ill. a katasztrófavédelem minden évben
támogatást igényel és kap tőlünk. Kérte, hogy az iskolaépület karbantartási előirányzatát
100.000 Ft-ra csökkentsük, hiszen eltelt kettő hónap az évből úgy, hogy nem volt bevétel
hozzá társítva. Március 01-től él a bérleti szerződés. Az év elején az iskolának 400.000 Ft-os
gázszámlája érkezett. A közjegyző jelenlétében megállapodtak a bérlővel, hogy 200.000 Ft-ot
ebből átvállal. 100.000 Ft-ot rajtahagytunk ezen a soron, nyílván azért, mert karbantartási
munkálatok felmerülhetnek.
Bevételi oldalt nézve elmondja, hogy a helyi adóbevételeket nem tervezték túl. Ez még
mindig szerencsésebb, mintha túlterveznénk és nem jönne be. Az építményadó alul van
tervezve, az adóügyes kolléga ilyen tervezetet tett le. Ennek elsősorban azaz oka, hogy az
építményadó vonatkozásában a leghektikusabb a fizetés. Szintén nincs betervezve a bevételi
oldalon az a kintlévőség, ami negyedmillió forintos nagyságú egy vállalkozásnál,
építményadó vonatkozásában. Minden jogi, törvényes eszközt próbáljunk bevetni az
adóhátralék beszedésére. Telekadóból 100 ezer forintos kintlévőségünk van, amely egy
adózóhoz köthető. Abban bízik hogy a tavalyi évi bevételi összeg itt is teljesülni fog. Az
idegenforgalmi adó bizonytalan, 80.000 Ft-tal van tervezve. A gépjárműadó 60 %-a az
államhoz kerül.
Könyveléstechnikailag az a helyzet, hogy összespóroltunk egy kis pénzt és a tavalyi évet 3
millió 300 e forintos pénzmaradvánnyal zártuk a takarékos gazdálkodásunknak is
köszönhetően. Ez nagyjából azt eredményezi, hogy hiányos költségvetésünk lesz, mert a
pénzmaradványt nem lehet hozni a bevételi oldalon. Azt kéri a képviselőtársaktól, hogy
igyekezzenek ezt megérteni, és a lakosság felé valós helyzetértékeléssel kommunikálni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy ez a maradvány-értékelés minden
településen így van?
Válasz:
Obermayer Józsefné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy igen, mert ez nem
az idei év bevétele, ezért ott nem hozhatjuk.
Hozzászólások:
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Müller Péter képviselő kérdezi, hogy ha eltelik 10 év és mondjuk 50 millió plusznál tartunk,
akkor az 50 millió forintos hiányt jelent a költségvetés tervezésénél?
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetünkben az
általános tartalékunk 3. 807 e forintos összeggel szerepel. Hosszú idő óta először van ilyen
helyzetben a település önkormányzata. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a beruházási
elképzeléseink mellett figyelembe kell venni a gázszolgáltató, illetve a bauxitbánya felé
fennálló tartozásunkat is.
Narancsik Imréné alpolgármester nem érti, hogy egy tartalék a kiadási oldalon miért
szerepel. Ha nem szerepelne a kiadási oldalon, akkor nem lenne több a kiadás, mint a bevétel.
Az a kérdés, hogy attól, hogy az nincs oda betéve, és nem tudjuk még előre eldönteni, hogy
mire fordítsuk, akkor tartalékként szerepel, de el lehet költeni?
Válasz:
Obermayer Józsefné költségvetési főelőadó válaszában elmondja, hogy igen, ha nem
nevesítik.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, kérdés, hogy mit szeretnénk tenni. Az egyiknél
nyilván az az előny, hogy papíron nem mínuszos a költségvetés, a másiknál viszont az az
előny, hogy láthatóvá válik, hogy általános tartalékkal rendelkezik az önkormányzat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2013.(III.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Szennyvíztisztító referencia kisberendezés kihelyezése
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, február 28-ig vártuk a
jelentkezőket a referencia kisberendezés elhelyezésére. Elmondja, hogy a napirend
tárgyalásában nyilván a testület részt vesz, de tekintettel arra, hogy Narancsik Imréné
alpolgármester asszony, ill. családja a pályázók között van, egyértelműen megállapítható az
érintettsége. Kérdezi, hogy szavazás esetén tartózkodik-e, vagy részt kíván-e benne venni?
Válasz:
Narancsik Imréné alpolgármester kijelenti, hogy a szavazásnál tartózkodni fog.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az Öko Tech-Home Kft. mind a három
pályázó portáját megnézte. Ők ill. a Víz-környezet Kft. ügyvezetője, aki a TSZP elkészítésén
dolgozik, egyhangúlag úgy foglaltak állást, hogy mind három helyszín műszaki, technikai
szempontból alkalmas a berendezés elhelyezésére. Nem kívántak súlyozni, bár nyilván
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látszanak egyértelmű különbségek a helyszínek között. A testületnek kell döntést hoznia.
Kérdezi a képviselők véleményét, hogy a beérkezett pályázatokat hogyan látják, ill. milyen
szempontokat tartatnak fontosnak.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy részéről nagyon nehéz a döntés, mert vagy szociális
oldalról, vagy szakmai oldalról közelítjük meg a kérdést. A pályázók közül két olyan család
van, aki nagycsaládos. Vendégforgalom szintén két esetben van. Elég nehéz a helyzet, hogy
az ember milyen irányban voksoljon.
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, sokat gondolkodtak azon, hogy beadják-e az
igényüket. Szíve szerint nem adta volna be, hogy senkit ne hozzon kellemetlen helyzetbe. Az
is kellemetlen, hogy érintett a döntéshozatalban. Eggyel tudná indokolni: hogy nagyon nagy a
baj náluk a szennyvíz vonatkozásában. Nem akarja részletezni, hogy hány éve, s milyen
küzdelem ez a családjuknál. Talán a háztartások közül náluk a legnagyobb a baj a faluban.
Véleménye szerint szavazáskor jó lenne rangsort felállítani, nem kijelölni egy portát, hogy itt
lesz, hanem kijelölni a helyezetteket, hogy egyes, kettes, hármas. Ha valahol a kivitelezés
során kiderül, hogy mégsem, akkor ne kelljen még egyszer összeülni a testületnek.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az eljárás tekintetében nem kíván
matematikai egyenletekkel rangsort felállítani, amikor két szavazatra jogosult ül itt ebben a
helyiségben. Mivel név szerint bocsájtjuk szavazásra, valószínűleg ki fog jönni szavazati
arány, ami meg fogja határozni nyílván a sorrendiséget. Természetesen, ha valaki ezt a
lehetőséget megkapja, s bármilyen okból kifolyólag visszalép, akkor azt gondolja, hogy ez
nagyjából egy hét perces előkészületet igénylő, rendkívüli testületi ülés keretében tovább
vihető. Azt gondolja, hogy ez így védhető mindenféle szempontból. Döntést kell hozni. Ha a
szavazati arányok úgy jönnek ki, hogy egyértelműen egy rangsort képez, akkor állást
foglalhat úgy is a testület, hogy amennyiben az első helyezett visszalép, akkor a második jön
előre, ha ő visszalép, akkor a harmadik. Ez egy engedélyeztetési folyamaton fog végigmenni.
Mi most nem arról döntünk, hogy hova lesz telepítve, hanem hogy kivel javasoljuk bemutatni
a berendezést, és megkötni a 3 oldalú megállapodást. Ezt követi majd egy engedélyeztetési
eljárás és a végén, ha ott az engedély, és a vállalkozó mellett az üzemeltető is teljesíti az általa
vállaltakat, akkor üzemelhet a referencia-berendezés a hármunk által aláírt megállapodásban
foglaltak szerint. Ha nincs meg az engedély, akkor a testület újra összeülhet. Úgy gondolja,
praktikus lenne azt mondani, hogy innentől kezdve x napja van arra, hogy aki ma ezt a
lehetőséget megkapja, hogy megindítsa az engedélyeztetési eljárást és onnantól kezdve
nyílván nem rajta múlik, hanem a jegyző úron fog múlni leginkább, hogy ez milyen ütemben
halad végig, ennek megvannak a szabályai.
Schwarz Endre állampolgár elmondja, hogy koránál fogva nincsen három pici gyermek a
családjában, de feleségével négy gyereket neveltek fel, ők már nagyok. Ez a szociális része. A
másik meg az, hogyha ő akkor nem indítja el, akkor ez a program a mai napig nem indul el,
nincsen min osztozni, meg nincs mit szétrakni, így van. Mert ő a polgármester úrhoz ment
segítséget kérni és ezután telefonon beszélt ő az Öko Tech-Home Kft-vel. Akkor merült fel,
hogy lehetne egy olyan variáció, hogy letelepítenek egyet.
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy mintegy 2 hónap különbséggel
helytálló, amit Schwarz Endre mond, mert akkortájt beszélt először a Kft-vel a lehetőségről.
A folyamatot azonban valóban Schwarz úr jelentkezése, segélykérése gyorsította fel.
Hozzászólás:
Schwarz Endre állampolgár elmondja, hogy a polgármester úr akkor utána mondta, lehet,
hogy lesz hamarosan egy megoldás.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy igen, alapvetően
úgy volt, hogy tavasznál előbb nem is gondolkodnak azon, hogy elindítják a programot. Meg
kellene várni, hogy lesz-e pályázati kör. Előrehozták ezt az együttműködést, mert akuttá vált a
probléma, mivel a szomszéd telkén van a szennyvíztároló, s lezárással fenyegették. Ezt
követte az az érthető kérés és javaslat, hogy a társadalmi elfogadottság érdekében a lehetőség
meghirdetésében, nyilvánossá tételében is működjön közre az Önkormányzat.
Hozzászólások:
Schwarz Endre állampolgár elmondja, hogy őt szorította a határidő. Kitelefonált a
németekhez, hogy várjanak egy kicsit, legyenek türelemmel. Megfenyegették, hogy idejönnek
február 7-én, s elvágja a csövet és betemeti a végét. Eddig szerencsére nem jött.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy a Berhidainál is az a probléma, ami Schwarz
Endrénél, ott is szomszéd telken van a szennyvíztároló.
Schwarz Endre állampolgár elmondja, ha végigmegyünk Németbányán, akkor szinte
mindenhol a szomszéd telken van a szennyvíztároló. Ebből volt éppen elég cirkusz itt annak
idején.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az ingatlan vásárláskor már tudta a
tulajdonos, hogy hol van a szennyvíztároló. Az ingatlan ára is tükrözhette ezt.
Engedélyeztetett szennyvíztárolóval, vagy egyedi kisberendezéssel nyilván jóval magasabb
árért lehetett volna az ingatlanokhoz jutni. Azóta már 5-8 év eltelt, a tulajdonosok nem tettek
semmit a helyzet megoldására. Ez nem az önkormányzat problémája. Sajnos település szinten
nem történt meg a szennyvízkezelés, amire a polgárok vártak. Arra kéri azokat a pályázókat,
akik nem nyernek, ne keseredjenek el. A Kft. piaci ár alatt is tud biztosítani ilyen berendezést.
ABC sorrendben fognak szavazni. Együttműködést kíván majd attól a személytől, akinél el
lesz helyezve a berendezés. Az önkormányzatot és a Kft-t is folyamatosan tájékoztatni kell a
berendezés üzemelésénél esetlegesen felmerülő problémákról.
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy ki szavaz arra, hogy az Öko Tech-Home Kft-vel
kialakított együttműködés keretében támogatja, hogy Berhidai Péter Németbánya, Kossuth L.
u. 32. szám alatti lakos ingatlanán kerüljön elhelyezésre az egyedi szennyvíztisztító referencia
kisberendezés, a pályázati felhívásnak és a pályázók által megismert háromoldalú
megállapodásnak megfelelően.
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A képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.
Blaskovits Zoltán polgármester javaslatát Narancsik Imre Németbánya, Kossuth u. 26. sz.
alatti lakos pályázóval megismételte.
A képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.
Blaskovits Zoltán polgármester javaslatát Schwarcz Endre Németbánya, Kossuth L. u. 36/a
sz. alatti lakos pályázóval megismételte.
A képviselő-testület a javaslatot 3 tartózkodással nem fogadta el.
Blaskovits Zoltán polgármester mielőtt újra elrendelem a szavazást, egy dolgot szeretnék
elmondani. Nagyjából a képviselők látják a polgármesteri működésemet, szemléletemet. Nem
tudok elhatárolódni attól, hogy szakmai alapokon, az említett szempontok figyelembe
vételével, mit tudnék támogatni. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem volna, ha most az
alpolgármester asszony portája megkapja a testület támogatását. Azt gondolom azonban, hogy
az a porta a jelentkezők közül a legalkalmasabb egy referencia berendezés üzemeltetésére és
nekem az a fontos, hogy a berendezés azt mutassa, bír-e egy extra terhelést, bír-e egy ilyen
jellegű háztartást is. Olyan emberek fogadják ott az érdeklődőket, akiknek ismerem az
ökológiai szemléletét. Nekem polgármesterként az a fontos, hogy az a referencia berendezés
referenciaként megfelelően működjön és hasznosuljon az itt élők, a település javára. Ilyen
szempontból nem tudtam nem alpolgármester asszony családjára szavazni, akkor is, ha
tudom, hogy ő az alpolgármester. Nagyon fontos szempont volt és szeretném, ha nem csak
jegyzőkönyvbe kerülne, de meg is értené képviselő úr. Ha én a miatt nem szavazok rá,
meggyőződésem ellenére, mert alpolgármester, akkor az ő családját negatívan különböztettem
volna meg csak azért, mert képviselő az anyuka. Fontos azonban, hogy eredmény szülessen
akkor is, ha képviselő úr e kérdésben nem tud egyetérteni velem. Az újbóli szavazáskor ezt is
figyelembe veszem.
Ismét megkérdezi a képviselő-testületet, hogy ki szavaz arra, hogy az ÖkoTech Home Kft-vel
kialakított együttműködés keretében támogatja, hogy Berhidai Péter Németbánya, Kossuth L.
u. 32. szám alatti lakos ingatlanán kerüljön elhelyezésre az egyedi szennyvíztisztító referencia
kisberendezés, a pályázati felhívásnak és a pályázók által megismert háromoldalú
megállapodásnak megfelelően.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, meghozta következő határozatát:
19/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖkoTech Home Kftvel kialakított együttműködés keretében támogatja, hogy Berhidai Péter Németbánya, Kossuth L. u. 32. szám alatti lakos ingatlanán kerüljön elhelyezésre az egyedi
szennyvíztisztító referencia kisberendezés, a pályázati felhívásnak és a pályázók
által megismert háromoldalú megállapodásnak megfelelően.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, ha a Berhidaiék valamilyen oknál fogva visszalépnek, akkor
mi lesz?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy akkor egy új élethelyzetben,
újra dönt majd a képviselő-testület. Bízik azonban abban, hogy a pályázók jelentkezésükkel
vállalták a felhívásban közölt feltételek teljesítését.
3./ N a p i r e n d : Rendőr-kapitányság Pápa üzemanyag támogatása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pápai Rendőrkapitány 19030/956-30/2013. ált. számú levelét.
Elmondja, hogy az elmúlt évben 30.000 forintot adtunk. A Kmb. alosztály működteti ezt az
autót, ami Németbányán is meg szokott jelenni. A legnagyobb probléma az, hogy nagy a
mozgáskörzetük, ehhez képest igen csekély üzemanyag áll a rendelkezésre. Tulajdonképpen
célirányos támogatást kér a kapitányság. Javasolja, hogy 30.000,-Ft üzemanyag támogatást
nyújtsanak 2013. évre – költségvetésük terhére - a Pápai Rendőr-kapitányság részére, a
körzeti megbízottak által használt szolgálati gépjárművekhez.
Kéri a megjelenteket, 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:
20/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőr-Kapitányság részére, a körzeti megbízottak által használt szolgálati gépjárművekhez – költségvetése terhére - 2013. évre, 30.000,-Ft üzemanyag támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesülete 2013. február 6. napján kelt levelét.
Elmondja, hogy az elmúlt évben 5.000,-Ft-ot adtunk. Személyes meggyőződése, hogy a
falugondnokunknak más irányú támogatásra lenne szüksége, mint amit ez az egyesület
biztosít. Természetesen jó, hogy van az egyesület, mert azért az adminisztratív feladatokban
háttért és segítséget jelent. A kapcsolattartást továbbra is fontosnak tartja, nyílván az 5.000,-Ft
egy egyesület életében csekély összeg. Javasolja az 5.000,-Ft-os támogatás megállapítását a
falugondnokok egyesületének.
Kéri a megjelenteket, 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:
21/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete részére – költségvetése terhére -, 2013. évre, 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
a) Pályázat – temető és kegyeleti tér felújítása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében tájékoztatja a testületet, hogy a Csend
Völgye Németbánya Nonprofit Kft által a tavalyi évben benyújtott, önkormányzat által is
támogatott pályázathoz kapcsolódóan érkezett hiánypótlási felhívás. A pályázathoz
közvetlenül kapcsolódóan megtörtént az előzetes helyszíni szemle és benyújtásra került a
hiánypótlás is. Az építési hatóság által felfüggesztett eljárásban, a megyei tiszti főorvos
asszony kérésének megfelelően, a következő megoldási javaslat született: Bakonyjákó és
Németbánya önkormányzata köthet egy a szolgáltatást végző vállalkozás bevonásával
létrejövő háromoldalú megállapodást, amelyben Bakonyjákó lehetővé teszi, hogy a
Németbányai elhunytak Bakonyjákó ravatalozó épületben kerüljenek ravatalozásra, a
temetésig történő hűtésük biztosított legyen. A polgármester asszonnyal egyeztetett, ő nem
látja semmi akadályát annak, hogy megkössük ezt a megállapodást, ami viszont nyilván
testületi döntést igényel. Ahhoz kéri a testület felhatalmazását, hogy amennyiben a
polgármester asszony is megkapja a felhatalmazást, akkor vele az együttműködési
megállapodást, ill. az erre vonatkozó szerződést aláírhassa. Tájékoztatja a testületet - mivel az
építési hatóság által rendelkezésünkre bocsátott határidő hamarosan lejár -, hogy polgármester
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asszonnyal és a jegyző úrral közösen megfogalmazott megállapodást megkötjük annak
érdekében, hogy ez már hiánypótlásként benyújtható legyen és aztán a testületek
felhatalmazása alapján aláírásra kerülhet a hosszú távú megállapodás.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
22/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits
Zoltán polgármestert, hogy Bakonyjákó és Németbánya önkormányzata között létrejövő olyan együttműködési megállapodást, valamint a szolgáltatást végző vállalkozás bevonásával létrejövő háromoldalú megállapodást aláírja, amely lehetővé
teszi, hogy a Németbányai elhunytak a Bakonyjákó ravatalozó épületben kerüljenek ravatalozásra, a temetésig történő hűtésük biztosított legyen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

b) Bakony Völgye Óvoda Bakonyjákói tagóvodája SZMK támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvodai szülői
munkaközösségtől támogatási kérelem érkezett. Húsvét vasárnap az óvodában,
hagyományteremtő céllal, húsvéti bált kívánnak rendezni. A bál bevétele játékok vásárlására,
játszótéri eszközökre és kulturális programokra kerülne felhasználásra. Javasolja, hogy 10.000
forinttal ezt a kezdeményezést támogassák. Úgy járulna ez az összeg hozzá a bál
megrendezéséhez, hogy a bál költsége ne terhelje a bevételi oldalt, tehát aki oda megy és
jegyet vesz, annak az adománya már tisztán, adományként hasznosulhasson.
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:
23/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Völgye Óvoda
Bakonyjákói tagóvodája Szülői Munka Közössége részére, a 2013. évi
hagyományteremtő húsvéti bál megrendezésére – költségvetése terhére - 10.000,Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. március 27.
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

c) Települési Szennyvízkezelési Program
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a környezetvédelmi
felügyelőség azzal küldte vissza a benyújtott első verziós szennyvízkezelési programunkat,
hogy nem javasolja ilyen formában elfogadásra a testületnek. Akkor tudnánk tovább lépni,
hogyha a település elkészítette a környezetvédelmi programját, hiszen a TSZP-t a települési
környezetvédelmi program részeként kell kidolgozni az önkormányzatnak. Határozza el a
testület, hogy kidolgoztatja a környezetvédelmi programot és hatalmazza fel arra, hogy az
ezzel összefüggően adódó feladatokban léphessen. Nyílván várhatóan kell keresni egy olyan
embert, aki megalkotja. A Csalán Egyesület, akivel van egy együttműködési
megállapodásunk, felajánlotta, hogy elkészíti nekünk a környezetvédelmi programot, de
jelenleg futó programjuk miatt nincs szabad kapacitásuk. Mire lenne kapacitásuk rá, lehet,
hogy a pályázatok beadási határideje lejár.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy nem lenne egyszerűbb megbízni valaki
mást? Mekkora költségről van szó?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ő szeretne megbízni. Nyílván,
ha a Csalán kedvezményesen elvállalná, akkor csinálja meg. Májusig, amíg ez a komposzt
dolog megy, addig nincs kapacitásuk. Csalánon belül ezzel két ember foglalkozott, most mind
a kettő le van kötve. A költség lehet akár több százezres nagyságrendű is, konkrét ajánlatot
még nem kapott.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
24/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község környezetvédelmi programja kidolgoztatását határozza el.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a környezetvédelmi program
kidolgoztatásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a TSZP-t azt követően
tudjuk újra benyújtani, amire elkészült a környezetvédelmi program. A
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településszerkezetünkből adódóan, 10 újabb talajmintát szeretne a környezetvédelmi
felügyelőség, akkreditált laborban kell bevizsgáltatni, ugyanannyi vízmintát, elszivárogtatási
próbát is szeretnének. A mintákat is csak akkreditált labor szakemberei vehetnék. Ez komoly
költségnövekedést fog eredményezni, ezeknek a plusz vizsgálatoknak nagyságrendileg
500.000 forint az ára. Szeretné jelezni, hogy ez is terhelni fogja az általános tartalékot.
Módosítani kell a TSZP szerződést.
A korábbi szerződő felünk az általa vállalt feladatokat elvégezte, az új vizsgálatokat nem
tudja bevállalni, a járulékos vizsgálatok költségét az önkormányzatunknak kell fedezni. Kéri a
testületet, hogy hatalmazza fel a TSZP szerződés módosítására, határidő és járulékos
költségek vonatkozásában.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
25/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits
Zoltán polgármestert, hogy Németbánya község Települési Szennyvízkezelési
Programja elkészítése tárgyában megkötött szerződését határidő és járulékos
költségek vonatkozásában módosítsa.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Bakony Draco rajzpályázat
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy évente a Bakony Draco
rajzpályázatot ki szokták írni. Kérdezi, hogy az idén is kiírásra kerüljön a pályázat? Kéri a
véleményeket.
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint tavaly is nagyon jó volt, sokan eljöttek
a döntőre. Jó, hogy most még időben kezdhetjük a szervezést. Javasolja, hogy hatalmazzák fel
a polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a 2013. évi Németbányai Napok keretén
belül rendezzék meg, és a felhívást időben, több helyen meg kell hirdetni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
26/2013.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Németbányai
Napok keretén belül kiírja a Bakony Draco rajzpályázatot.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a rajzpályázat kiírásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. március 27.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a faluház nagytermének
meszelése elkészült. Szeretné, ha nem ugyanazok a képek kerülnének vissza a falakra, mint
amik voltak. Egy olyan állandó tárlatot kellene csinálni, amit egyrészt a településen élők,
másrészt a Németbányát nagyon szeretők, többször ide látogatók alkotásaiból lehetne csinálni.
A képeknek a felakasztási helyei kiépítésre kerülnek. A fekete-fehér képek helyére „élő”
képeket kellene helyezni, az installáció modernebbé válhatna, a múlt és a jelen értékeinek
összhangjára épülhetne.
Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy a honlapunk is megújul, és a fejlécben is
lehetne néhány élő kép.
A Németbányai gyümölcsfa programnak a tavaszi eseményeit szeretné gyorsan összefoglalni.
Beoltásra kerültek azok a fák, amik már elérték a tavaly telepített magoncok közül azt a
méretet, hogy lehessen őket oltani és így kb. 30 db. be lett oltva. Négyféle tájjellegű
hagyományos németbányai fáról, kétféle alma és kétféle körte. Szeretné, ha a továbbiakban
tudnánk folytatni ezt a programot és a maradék helyre 100-150 facsemetét lehetne ültetni. Az
idei nyár és ősz során tovább folytatnánk a Németbányai őshonos fafajoknak feltérképezését.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Narancsik Imréné alpolgármester gazdájává
vált ennek a programnak. Erről van egy határozat, ötleteket kell belevinni még. Azt javasolja,
hogy találjanak egy időpontot és kapcsolatot. Itt a falubusz és akit érdekel, egy hétvégi
kirándulást így rá lehetne szervezni Hárskútra.
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy a Pangea Egyesülettel lehetne ezt
karöltve csinálni. Ott egy személlyel felvenné a kapcsolatot. Van egy fiatalember, aki ebből
diplomamunkát készített és nagyjából ismeri ezt a tanyavilágot. Felvenné vele a kapcsolatot,
megbeszélné vele, hogy csináljunk együtt egy bejárást. Szerinte egy kirándulást
tervezhetnének az őszi hónapokban. Ha az idén elő tudnak készülni magoncokkal, akkor jövő
februárban el tudnának menni oltóvesszőt szedni. Az őshonos fafajtákat fel lehetne
térképezni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy alpolgármester asszony a program vezetője,
ezért természetesen bírja a Képviselő-testület támogatását, és felhatalmazását ahhoz, hogy az
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általa tervezett lépéseket önállóan megtegye. Szerinte a tervezett együttműködést papírra
lehetne vetni.
Narancsik Imréné alpolgármester elmondja, hogy összeszámolja, mennyi hely van így,
mennyi magonc, alma és körte. És akkor közzétenné a levelező listán, hogy tervezünk így
beszerezni magoncot, és aki a faluból szeretne, akkor tudna vásárolni.
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a
testületi ülést 10 óra 31 perckor bezárja.
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polgármester
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