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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. 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 nem jelent meg állampolgár.
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 Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtása

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Pályázat –önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés lehetősége

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ BAKONYKARSZT Üzemeltetési Szerződés kiegészítése

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 lejárt határidejű határozatok - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - nincsenek, ezért végrehajtásukról sem
készült beszámoló.
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 2012. évi költségvetése végrehajtása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített
2012. évi zárszámadást április 30. napjáig kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselőtestületnek. A 2012. évi zárszámadásról szóló szöveges beszámolót, mely a számadatokat tartalmazza, a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A rendelet-tervezetek
(költségvetés módosítása, költségvetés végrehajtása) még nem készültek el, mivel a költségvetési dolgozók MÁK programhibákból eredő, sorozatos verzió váltások miatt sokadik mérlegjelentést készítik, s nem volt idejük az adatok kigyűjtésére. A rendeleteket a következő
ülésünkön tárgyaljuk. A beszámoló formája eltér a megszokottól, s örült ennek a formátumnak, mert nagy vonalakban áttekinthetővé teszi az éves gazdálkodást. A testület nagyjából láthatja a bevételek és kiadások teljesülését. A tavalyi évben a költségvetést úgy vittük végig,
hogy tisztában voltunk azzal, mit miért és mikor teszünk. Ami a megszokottól jelentősen eltérő képet mutat, az a beruházás. Ezt követően részletesen ismerteti a zárszámadásról szóló
szöveges beszámolót, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy neki világosabb lenne,
ha ott lenne a tervezett előirányzat és mellette a teljesítés. Jó lenne táblázatos formában és forintban ezt látni.
Kelemen László jegyző az alpolgármester asszony hozzászólására reagálva elmondja, hogy a
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következő ülésen fogja tárgyalni a testület a zárszámadás rendeleti formáját, melynek lesznek
olyan mellékletei, melyeket hiányol.
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a szöveges beszámolót a polgármester úr
állította össze?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a szöveges beszámolót a hivatal már korábban elkészítette. A zárszámadás előtt a 2012-es költségvetési rendeletet módosítani kell.
Kaptunk pótelőirányzatot, egyes költséghelyeken kevesebb volt az előirányzat, ezért át kell
csoportosítani az előirányzatokat. A rendeletekben megjelennek a főszámok, az eredeti és
módosított előirányzat, valamint a teljesítés.
Blaskovits Zoltán polgármester annyival egészíti ki a választ, hogy az elkészített szöveges
beszámoló alkalmas arra, ha valaki bejön és el akarja kérni, akkor nagy vonalakban látja az
önkormányzat működését.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester úgy gondolja, hogy a jövő évben az is más az Adászteveli
Közös Önkormányzati Hivatal egységes formátuma szerint készülnek majd el a rendelettervezetek. Kérdezi, hogy a vagyon értékének a költségvetés végrehajtásához mi köze van?
Az állományi érték melyik évre vonatkozik? Mi az a tartós részesedés?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, ha beszerez, vásárol, felújít valamit az önkormányzat, akkor az a vagyonát növeli. Ez a vagyon a kataszteri nyilvántartásban fel van tüntetve, külön mellékletben szerepelnie kell a zárszámadásban. Az állományi érték az előző évre,
és a tárgy évre van megbontva. Konkrétan nem tud arra válaszolni, hogy mi van a tartós részesedés mögött. Pl. lehet részvény vásárlás, víziközmű részesedés. Ezt a rendelet tárgyalásánál a költségvetési főelőadó el fogja mondani.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a Faluház és az önkormányzat telkei vannak a vagyonnyilvántartásban? A beruházás és felújítás hogyan lehet vagyon?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az épületek és a telkek szerepelnek az önkormányzat vagyonában. Ha az épületeket felújítják, beruházást hajtanak végre, akkor ennek értékével nő az épület értéke, nő a vagyon is.
Hozzászólás:
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Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az az 5.679 e.Ft pénzmaradvány keletkezett 2012-ben?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a záró pénzkészletünk, ami a
számlánkon megjelent: 3.434 e.Ft. Az önkormányzat társulásokban (körjegyzőség, óvoda stb.)
van más önkormányzatokkal, s a tavalyi év függő tételeit ezekkel a társulásokkal még el kell
számolni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
39/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a jegyző úrral a súlyának megfelelően próbálták kezelni a koncepció kérdését. A koncepcióban szerepelnek a jövőbeli terveink. Ebből a nyolc pontból, ki
lehet húzni, s hozzá is lehet tenni. Olyanokat próbáltunk beletenni, ami kötelező feladat ellátás. Ez tekinthető egy vitaanyagnak is, amit módosíthatunk.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy csak a 100%-os támogatottságú pályázatokon tudunk
részt venni?
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a rendezési terv módosításánál merült-e fel
nagyon égető dolog?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy nem
csak a 100 %-os támogatottságú pályázatokon akarunk részt venni, de ha van olyan pályázat

5 / 14 oldal
ami megtámogatná elképzeléseinket, akkor az jó lenne. Egy hókotró gép beszerzése például
nem feltétlenül 100 %-os pályázati támogatottsággal valósulhatna meg.
Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, a jegyző úrral egyeztettek, s arra
az álláspontra jutottak, hogy nem látszik praktikusnak a településrendezési terv módosítását
2014. első félévében keresztülvinni, de még ezt is megtehetnék. Azt gondolja, az önkormányzati választások előtt maximum elő tudnák készíteni egy ilyen projektet, akár megbízást is
lehet adni a tervezőknek. Szerinte a rendezési terv módosítását egy önkormányzati ciklus
utolsó évében aggályos lenne véghez vinni nem csupán költségvetési szempontból, de ezzel a
következő képviselő-testület szabad mozgásterét szűkítenék. Azért tették bele a koncepcióba,
mert érdemes lenne ezzel foglalkozni. Túl sok olyan szituáció jött elő, amihez elő kell venni a
rendezési tervet, építési szabályzatot. Olyan is kiderült, hogy nem ugyanaz a besorolása a területeknek a valóságban, mint a településrendezési terv szerint. Rendbe kellene ezt tenni, de
nem gondolja, hogy az önkormányzat összes szabad pénzeszközét erre kellene felhasználni.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy már a településrendezési terv előkészítését
el kell kezdeni 2014. második felében?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
hogy véleménye szerint a testületnek nem szabad a rendezési terv módosítását, véglegesítését
elfogadni ciklusának utolsó évében. A jelenlegi állapot azonban köszönő viszonyban sincs
azzal, ami a rendezési tervben van, a helyi szabályozás botrányosnak, kaotikusnak tekinthető.
Rendbe kell rakni térképészetileg, informatikailag is. Nem véletlen, hogy ennek költsége több
milliós tétel. Felmerülhet a kérdés: Megcsináljuk-e önkormányzati pénzből, vagy kihasználjunk olyan lehetőséget, hogy akinek saját érdeke miatt fontos lenne a településrendezési terv
módosítása, az annak finanszírozásában is vegyen részt. A jelenlegi helyzetben számos telektulajdonos mondhatja, hogy korlátozza a jogát az önkormányzat, elmehet a bíróságra és kártérítési igénnyel állhat elő. A rendezési terv előkészítése alatt azt érti, hogy a kérelmezők kéréseit a testület megvizsgálja, hogy mennyire összeegyeztethető az önkormányzati elképzelésekkel, településfejlesztési irányokkal. Ha a fejlesztési irányokkal, elképzelésekkel összhangban vannak, akkor is előadódhat olyan helyzet, hogy az Önkormányzatnak nincs erre forrása.
Az akkut helyzeteket lehetőség szerint egyedileg is kezelni kell.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy ez az előkészítő munka, akkor ez nem ró
anyagi terhet a falura?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
azért jelent anyagi terhet, mert abban a pillanatban, mikor azt mondja valakinek, ha leteszel
300 e. forintot, akkor meg tudjuk csinálni rendezési terv módosítását, ami kb. 2 millió Ft-ba
kerül, akkor ez már kötelezettség vállalás.
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Hozzászólások:
Müller Péter képviselő szerint a tervezés előtt is van előkészítés, amit ki kell fizetni, ez több
tételből áll össze.
Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint meg kellene hagyni a választások
utánra a rendezési terv módosítás előkészítését.
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, közel egy esztendeje mondta ki
azt, hogy úgy látja ezt a települést, ha a ciklus végén semmi mást nem tud érdemi változásként felmutatni, csak azt, hogy rendbe van téve a települési háttér, akkor emelt fővel adja át a
polgármesteri tisztséget, vagy viszi tovább a falu vezetését. Ebbe olyan dolgok is beletartoznak, amik bizony pénzbe kerülnek, de a lakosság számára nem tűnnek kézzelfogható eredménynek. Lehet avatni és szalagot átvágni évente többször is, de nem kevésbé fontos, hogy a
biztonságos működés jogi-pénzügyi háttere rendezett legyen. Jelenleg a 2014-es koncepcióról
van szó, ami még jelentős mértékben módosulhat.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester úgy látja, hogy egy nagy anyaggyűjtő munkával kellene
kezdeni a településrendezési terv módosítását. Össze kellene szedni, hogy melyek azok a pontok ahol majd változtatni kell rajta. Közmeghallgatáson is lehetne erről beszélni. Kérdezi,
hogy a fűnyíró traktor ennyire rossz állapotban van, hogy már azt 2014-ben venni kellene?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
hogy amit javasolt, arról beszéltek eddig. Az előkészítő munka megkezdéséről, és hogy lehetőség szerint ne zárják le véglegesen a kérdést az önkormányzati választások előtt. Az Önkormányzat sokat költ a fűnyíró traktor fenntartására. Azért nem mondta, hogy készüljünk rá
az idén, mert bízik benne, hogy az idén nem kell. Kis esélyt lát rá, hogy 2014-ben nem kell
újat vásárolni.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a fűnyíró traktor beszerzése milyen
költséget jelentene?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
2,5 millió Ft, de akár 7-800 e.Ft forint is lehet. A pénzügyi lehetőségeket össze kell hangolni a
valós műszaki-technikai igényekkel.
Müller Péter képviselő szerint attól függ, hogy milyen típust választunk.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
40/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
A koncepció a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Pályázat –önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés lehetősége
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

3./ N a p i r e n d :

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium írt
ki pályázatot 3 téma kapcsán, alacsony kerettel. Az egyik terület a kötelező feladatot ellátó
intézményfejlesztés. Itt a bakonyjákói óvoda felújítása merült fel, amit a Társulás üzemeltet.
Csak a gesztor adhatja be a pályázatot. A másik sport infrastruktúrafejlesztés, ez sem érint
minket. A harmadik a közbiztonság fejlesztését szolgálja. Korábban már volt árajánlatunk a
kamerarendszer fejlesztésére. Aktualizáltatta az árajánlatot. A BM pályázatára 90%-s
támogatottsággal tudnánk pályázni, mert községünk szerepel a foglalkoztatás szempontjából
elmaradott települések listáján. Mivel a kamera rendszer kiépítése nem minősül építésnek,
ezért nem növekedik 5%-kal a bekerülési költség, s nem kell vállalni, hogy a költség 5%-ig
közfoglalkoztatottakat foglalkoztatunk. A pályázatot 2013. május 2. napjáig kell benyújtani,
az ebr42 rendszerben rögzíteni, s fizikailag is elküldeni. A döntést testületi határozatba kell
foglalni. Javasolja az alábbi határozat meghozatalát:
1./ Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.)BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, 8. §-a szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat Németbánya község térfigyelő kamera-redszerének kialakítására pályázik.
2./ A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat
alapján – összesen bruttó 6.000.981,-Ft-ban, azaz hatmillió-kilencszáznyolcvanegy forintban állapítja meg.
3./ A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – költségvetése terhére – a BM rendelet 1.
§ (4) bekezdés b) pontja alapján 600.098,-Ft-ban, azaz hatszázezer-kilencvennyolc forintban biztosítja.
4./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést a fejlesztés
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja.
5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználásáért, a pályázatból esetlegesen megvalósuló fejlesztés lebonyolításáért, illetve a pályázati forrással való
elszámolásért teljes körű felelősséget vállal.
6./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő több szempontból jó dolognak tartja a fejlesztést. Prevenciós szempontból is, továbbra is jó lenne a közbiztonság. Ezen túl az ide települők is szívesebben jönnek, ha itt érzik, hogy ez egy biztonságos falu. A rendőrségi munkát is segíti. Utófinanszírozott a pályázat?
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a polgármester úr ezt a pályázatot be tudja
adni?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
hogy igen, viszonylag egyszerű a pályázat elkészítése. Bár több Önkormányzat bevont pályázatírót, ő ezt nem tervezi.
Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy nem utófinanszírozott. A pályázat finanszírozása két részletben történik egyszer júniusban, a miniszteri döntést követően, másodszor a tartalékot meghagyva, decemberi határidő van megadva. Tehát sikeres pályázat esetén
a központi költségvetésből rendelkezésre áll a megvalósításhoz szükséges forrás.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
41/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1./ Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.)
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, 8. §-a
szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az Önkormányzat Németbánya község térfigyelő kamera redszerének kialakítására pályázik.
2./ A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló
árajánlat alapján – összesen 6.000.981,-Ft-ban, azaz hatmillió-kilencszáznyolcvanegy forintban állapítja meg.
3./ A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – költségvetése terhére – a
BM rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja alapján 600.098,-Ft-ban, azaz hatszázezer-kilencvennyolc forintban biztosítja.
4./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztést a
fejlesztés megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja.
5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázati forrás jogszerű felhasználásáért,
a pályázatból esetlegesen megvalósuló fejlesztés lebonyolításáért, illetve a pá-
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lyázati forrással való elszámolásért teljes körű felelősséget vállal.
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : BAKONYKARSZT Üzemeltetési Szerződés Kiegészítése
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. azzal
a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítését elfogadó és a polgármestert annak aláírására felhatalmazó határozatunkat küldjük meg részükre,
mert azt a működési engedély kérelmükhöz kell csatolni. A szerződés aláírására tavaly decemberben került sor, annak jóváhagyása, ill. a polgármester felhatalmazása elmaradt, azt most
pótolnunk kell. A szerződéssel az üzemeltető – a törvényben foglalt kötelezettségének eleget
téve - Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszerhez tartozó víziközmű vagyont átadta az
Önkormányzatnak. Ezt követően részletesen ismertette a módosított és egységes szerkezetű
megállapodást. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötött, 2012. december 19. napján kelt Üzemeltetési Szerződés Kiegészítését hagyja jóvá. Kéri, hogy hatalmazza fel a testület a szerződés aláírására.
Kéri a megjelenteket, 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:
42/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötött, 2012. december 19. napján kelt Üzemeltetési
Szerződés Kiegészítését jóváhagyja.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
Az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítése a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. május 15.
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

10 / 14 oldal
(Szóbeli előterjesztés)
a) A Bakony-völgye Óvoda 2012. évi költségvetése végrehajtása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony-völgye
Óvoda 2012. évi zárszámadását. Elmondja, hogy a mai napon kapták meg a beszámolót, melyet nem volt idő áttanulmányozni. Ezért azt javasolja, hogy a mai ülésükön ne fogadják el a
beszámolót, hanem a következő ülésen döntsenek, miután áttanulmányozták.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
b) Pápai Missziós Művek táborozási kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a Pápai Missziós Művek táborozási
kérelmét. A bérleti díj mentességre irányul a kérelem. Javasolja, hogy rezsiköltség térítésével
biztosítsuk a táborozás időtartamára a volt Bakonyjákó Iskola épületét. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a PMM köteles megtéríteni. Az épületet tisztán veszik át, s tisztán rendeltetésszerű állapotban adják vissza az önkormányzatnak.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a táborozók nem alszanak az iskolában?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
hogy az iskola bérbe nem adott részét használják, a termekben aludnának. Ha nem lenne az
épületekben elég hely, akkor sátrakat is felállítanának az udvaron.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
43/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Missziós Művek
táborozása időtartamára - a rezsiköltség térítésével - biztosítja a volt Bakonyjákó
Iskola épületét.
A Pápai Missziós Művek az épületet tisztán veszi át, s tisztán, rendeltetésszerű
állapotban köteles visszaadni Bakonyjákó Község Önkormányzatának.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Pápai Missziós Művek köteles megtéríteni.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Németbányai Üvegtigris üzemeltetése
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Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy első körben nem
érkezett be ajánlat az Üvegtigrisre üzemeltetési felhívására. Kérdezi, hogy kiírják-e újra újfent
az ajánlattételi felhívást, vagy technikailag mást megoldással próbálkozzanak. Közelegnek a
rendezvények. A Német Nemzetiségi nap háttértámogatást igényel. Hosszú távú üzemeltetésre, határozatlan időre kellene vállalkozót találnunk. Felhatalmazást kér arra, hogy intézkedhessen a pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése és az üzemeltetővel kötendő szerződés
aláírása vonatkozásában. Rövid távú üzemeltetésre kitelepülőt kell biztosítani. A május
harmadikai rendőrségi napra és a nemzetiségi napra is szeretné a kitelepülőt. Kéri a felhatalmazást arra is a testülettől, hogy kitelepülő vállalkozóval szerződést írhasson alá. Erre a két
alkalomra Takács Atilla Bakonyjákói vállalkozót kérné meg, hogy települjön ki, aki nagyon
szívesen elvállalná. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy nincs idő az újabb pályázati kiírásra, javasolja a polgármester úr felhatalmazását a rövid és hosszú távú üzemeltetéssel kapcsolatban.
Müller Péter képviselő egyetért a jegyző úr véleményével.
Narancsik Imréné alpolgármester szerint a hosszú távú ajánlattételi felhívás a honlapon továbbra is megjelenhetne, beadási határidő nélkül.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
44/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Üvegtigris
hosszú távú üzemeltetésére - határozatlan időre - pályázat kiírásáról dönt.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a pályázati felhívás elkészítésére,
megjelentetésére és az üzemeltetővel kötendő szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

45/2013.(IV.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Üvegtigris
rövid távú üzemeltetését kitelepülő vállalkozóval kívánja megoldani.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a kitelepülő vállalkozóval az
üzemeltetési szerződést kösse meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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d) Polgármesteri tájékoztató
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatásban annyi változás van, hogy le kellett jelenteni az önkormányzat éves igényét. Áprilisban
nagyon nehéz biztonsággal tervezni, hogy ki lesz alkalmazva. Nem lehet úgy visszavenni
ugyanazt a személyt, amíg mást nem veszünk fel. Mindenkinek biztosítani kell a foglalkoztatottságot, különben nem lesz ellátott. Jelenleg az igénybejelentésünk szerint Boros László és
Hellebrandt Jenőné lesz alkalmazva, ezt követi május közepétől Boros Antal újbóli felvétele.
A köztes időszakban szükség esetén megbízási szerződéssel kívánja biztosítani a megfelelő
színvonalú településüzemeltetést.
Kéri a megjelenteket, mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy Vígh Ákos nincs benne a rendszerben?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja,
hogy információi szerint jelenleg nincs.
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő elmondja, megkérdezték tőle, hogy a patak kitakarítását elvégzik-e.
Vízproblémák is vannak a rétnél. Farkasgyepűn egy lakó közölte vele, hogy van Németbánya
területén egy ház, ami Farkasgyepű közelében van és a kommunális adót elvileg oda fizeti.
Igaz-e ez?
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az utca elnevezés rendelettel kapcsolatban
jött-e már lakossági jelzés? Mikor lép hatályba? A házszámokat a polgármester úr kiadja?
Nem tartunk róla közmeghallgatást?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a patakot kitisztítja az erdészet. Ne várja senki, hogy a láprét le lesz csapolva, Natura 2000-es terület. Az a ház az erdészház lehet. Utána fogunk nézni.
Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy összeállítja a javaslatot az
utca házszámozásra, ami még nem tisztázott, azt a testülettel átbeszéli. A rendelet május 1.
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napján lép hatályba. Július környékére tervezi a közmeghallgatást, de ezt a kérdést nem szeretné azon tárgyalni.
Blaskovits Zoltán polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a
jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 10 óra 40 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

