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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 8. 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. augusztus 8.
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.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető

Zoltán

polgármester,

Narancsik

Imréné

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./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet
módosítása

Kelemen László
jegyző

2./ A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

3./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

4./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodása módosítása
5/ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester

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, s javasolja a testületnek, hogy vegyék
tudomásul. 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:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést az 53 és 54/2013.(VI.10.), 55, 56, 57, 58, 59, 60 és 61/2013.(VI.26.) számú,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a két testületi ülés között eltelt időben
történtekről a jelenlévőket.
Köszöni mindenkinek az aktív közreműködését, aki a Németbányai Napok lebonyolításában,
szervezésében részt vett. A képviselő társak el tudják mondani, hogy milyen volt a rendezvény, hozzá semmilyen visszajelzés nem érkezett, ami nyilván elgondolkodtató. Aki ott volt
és jól akarta érezni magát, az jól érezte magát.
Telekgondozási szerződésekről idén még nem ejtettek szót. Aláírt szerződések vannak, várjuk
az első befizetések megérkezését. Annyit jelez, hogy összegben fölfelé módosított néhány
százalékot, de tulajdonképpen nem az érdemi emelés volt az elsődleges cél, hanem az, hogy
könyveléstechnikailag a nettó ósszegek is kezelhetőek legyenek.
Megkeresés érkezett a Pápai Református gimnáziumból, augusztus 23-án a tanévnyitó értekezletüket ismét Németbányán szeretnék megtartani. Azt gondolja, hogy eléggé jó alkalom,
hogy egy adott pedagógus körben népszerűsítsék Németbányát. Amennyiben a testület is
egyetért vele, erre a napra nem szeretne bérleti díjat kérni. Kéri a testület tagjait, hogy jelezzék, ha ezzel nem értenek egyet.
Törvényességi felügyeleti eljárás lezárásra került, korábban a jegyző úr tájékoztatott minket.
Adászteveli óvodánál fejlemény van. Adásztevel Község Önkormányzata pályázatot írt ki az
óvoda vezetői állásra. Patyi Edinának, Bakonyjákó vezető óvónőjének van meg egyedül a
megfelelő vezetői képesítése, s még nem tudjuk, hogy ki pályázik kívülről. A jegyző úr majd
tájékoztat minket a fejleményekről.
A köznevelési törvény módosításra került, gyakorlatilag a pszichológus, takarítónő, pedagógiai asszisztens, rendszergazda mégsem szerepel a finanszírozott, foglalkoztatandó szakemberek listájában. Nyilván költséget kevesebbet fog generálni, mert arra számítottunk, ha meg is
marad az eredeti verzió, akkor is a finanszírozott létszám azt jelentette volna, hogy valamilyen
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mértékben hozzá kellett volna járulni a fenntartóknak. Ugyanakkor egy rendszergazdával terveztünk, hogy az milyen jó lesz, hiszen ő az egész hivatal informatikai és egyéb gondjait
rendbe rakhatná.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester egyetért azzal, hogy a Pápai Református gimnázium pedagógusainak térítésmentesen biztosítsák a Faluházat a tanévnyitó értekezletükhöz.
Müller Péter képviselő ugyanolyan véleményen van, mint az alpolgármester asszony.
Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megjelent a 38/2013.(VII.31.) BM
rendelet, ami arról szól, hogy a BM hatáskörében lévő, a költségvetésben megítélt ún. szerkezet átalakítási tartalékalapot képeztek és ezt most gyermekek arányában felosztották a települések között. Érdekes módon nem kapott mindenki, mert Bakonyjákó és Adásztevel például
nem szerepel a rendelet mellékletében. Németbánya 441.000,-Ft támogatással számolhat, amit
két részletbe fognak utalni.
Blaskovits Zoltán polgármester ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a
napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést,
valamint a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet-tervezet 16. §ában a házi segítségnyújtás már az előző rendeletünkben is rosszul volt szabályozva, mert az
önkormányzat nem foglalkoztat házi gondozót, a házi segítségnyújtás szolgáltatást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye által fenntartott házi szociális gondozói hálózaton keresztül biztosítja. Kéri, hogy ez kerüljön a rendelet-tervezetbe, melyet ezzel a módosítással javasolja társadalmi egyeztetésre bocsátani.
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a lakásfenntartási támogatás összegére nem
kell kitérni a rendeletben? Az FHT-sek közül ki az, aki közmunkára nem hívható be?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a rendeletben csak akkor szabályozhat a
testület, ha törvény, vagy Kormány rendelet felhatalmazást ad a szabályozásra. A lakásfenn-
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tartási támogatás összegét a szociális törvény szabályozza, azt nem szabad megismételni az
önkormányzati rendeletben. Az FHT-sek közül nem hívható be az, akinek a nyugdíja megállapításáig már csak öt év, vagy annál kevesebb van vissza.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a védett korban lévő FHT-sekre is vonatkozik, hogy rendbe tartsa az udvarát?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy mindenkire vonatkozik a rendeletünk
előírása, aki ilyen szociális ellátást kap az önkormányzattól, köteles ezeket betartani.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
62/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelettervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet-tervezetet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és
hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2013. augusztus 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló rendelet
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést,
valamint a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a rendelet-tervezetet 15 napra bocsássák társadalmi egyeztetésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
63/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házas-
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ságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet-tervezetet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és
hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2013. augusztus 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett a képviselő-testülethez, mert a köztemetők esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni, s a testület
nem tett eleget a törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettségének. Legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig meg kell szüntetni a törvénysértést. Egyet nem értés esetén az indoklással
tájékoztatni kell a Kormányhivatalt. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez
készített előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet 15 napra bocsássák társadalmi egyeztetésre.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az önkormányzatunknak van olyan nyilvántartása, amiből kiderül, hogy ki hol nyugszik?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy jelenleg nincs ilyen nyilvántartás, de ezt
rövid időn belül fel kell fektetni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
64/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezetét 15
napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet-tervezetet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és
hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2013. augusztus 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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4./ N a p i r e n d : Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodása
módosítása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti Czaun János elnök Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos előterjesztését, határozati javaslatát és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodást. Javasolja, a határozat meghozatalát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat,
hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó,
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
65/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának a Táesulási Tanács 13/2013.(IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
Ezzel egyidőben Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a
Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. augusztus 23.
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
(Írásbeli előterjesztés)
a) Jákó Klub Egyesület Nefelejcs Vegyeskar Szakosztály támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Jákó Klub Egyesület
Nefelejcs Vegyeskar nagy sikerrel szerepelt a németbányai falunapon. Javasolja, hogy a szakosztály részére 10.000,-Ft támogatást állapítson meg a testület.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
66/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jákó Klub Egyesület Nefelejcs Vegyeskar Szakosztálya részére – költségvetési előirányzata terhére 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak, s az
érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Bakonyjákó Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Ifjúsági Tánccsoport
támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közalapítvány Ifjúsági
Tánccsoportja is nagy sikerrel lépett fel a németbányai falunapon. Javasolja, hogy részükre is
10.000,-Ft támogatást állapítson meg a testület.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
67/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyjákó Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Ifjúsági Tánccsoportja részére – költségvetési előirányzata terhére - 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak, s az
érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Iskolakezdési támogatások megállapítása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében javasolja, hogy a testület az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően állapítson meg beiskolázási támogatásokat a tanévet
kezdő diákoknak. Az általános iskolásoknak 5.000,-Ft, a középiskolásoknak 6.000,-Ft, főiskolás és egyetemista tanulóknak pedig 8.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. Feltételként
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javasolja előírni, hogy csak azok vehessék igénybe a támogatásokat, akik iskolalátogatási igazolással rendelkeznek, az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők legyenek, a főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első diplomáját szerző diák legyen. Határidő: szeptember 30.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
68/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014. tanévre
a németbányai családoknak az alábbi beiskolázási segélyeket állapítja meg:
- általános iskolásoknak
5.000,-Ft,
- középiskolásoknak
6.000,-Ft,
- főiskolásoknak és egyetemistáknak
8.000,-Ft.
A támogatás igénybevételének feltételei:
- iskolalátogatási igazolás bemutatása,
- az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők legyenek,
- főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első diplomáját
szerző diák legyen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak, s az
érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Dr. Ősi Attila paleontológus kutató csoportjának vendégül látása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Dr. Ősi Attila paleontológus kutató csoportja komoly munkát végeznek Németbányán. A testület tagjaival korábban
már beszélték, hogy kicsit közelebb kellene hozni a faluhoz a kutató csapatot és Ősi Attilát,
ezért meghívta péntek estére őket, egy közös vacsorára. Ez egy jó alkalom arra, hogy a falu
lakói találkozzanak Ősi Attilával és csapatával. Horváth Andrásné már felajánlotta személyes
közreműködését a vendéglátás terén.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a kezdeményezést, javasolja, hogy hozzon a testület egy
határozatot erről, hogy a vendégül látás költségeit vállalják.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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69/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Ősi Attila paleontológust és kutató csoportját meghívja 2013. augusztus 9. napján a falu polgáraival közös vacsorára Németbányán, melynek költségeit a képviselő-testület – költségvetése terhére – vállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Iparűzési adó visszafizetés
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy folyamatban vannak a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-vel az egyeztetések. Azt a tartalmi megállapodást, amire felhatalmazást kapott, Kft. nem fogadta el, kérték annak módosítását több ponton is. Egyrészt az éves
minimum összeget meg kellene emelnünk duplájára, fel kellene tüntetnünk a visszafizetésnek
a lejáratát, és mind e mellett egy olyan elvárásuk volt, hogy ezen megállapodás aláírását megelőzően fizessünk fél millió forintot a Kft. részére, mintegy jelezvén szándékunk komolyságát. Ő a tárgyalások során természetesen tájékoztatta az ügyvezető urat és főkönyvelő aszszonyt arról, hogy megállapodás nélkül nehezen tartja elképzelhetőnek ekkora összeg kifizetését. Ugyanakkor az ügy előéletére való tekintettel egy előkészített megállapodás aláírására
igen gyorsan, akár egy rendkívüli testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján is sor kerülhet.
Mindenképpen fontosnak tartja a képviselők támogatását és véleményét.
Felmerülhet egyéb kérdés is a visszafizethetőséggel kapcsolatban. Jegyző úr és adóügyes kollega is dolgoznak azon, hogy ez egyértelműsítve legyen. Véleménye szerint ilyen előzmények
után akkor lehet aláírni bármit, ha a jegyző úr és a jogi képviselő egybehangzóan állítja, hogy
a visszafizetés a mai napon jogos követelés alapján teljesíthető. Azt tudni kell, hogy a
6.300.000,-Ft, iparűzési adó túlfizetés - amire eddig semmilyen írásbeli megállapodás nem
vonatkozott - a kamatokkal együtt 10 millió Ft-ot meghaladó összeget jelentene. Várja a hozzászólásokat, hogyan látják a képviselők, milyen irányban induljanak?
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő szerint a tartozás nem leírható. Ha a tartozás jogos, akkor azt vissza
kell fizetni, csak nem mindegy, hogy milyen feltételekkel. A visszafizetés maradjon a törvényi kereteken belül, amennyiben jogilag megalapozott a követelés, és lehetőség szerint ne jelentsen a működőképességet veszélyeztető terhet a falu számára.
Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint meg kellene születni a megállapodásnak ahhoz, hogy utalni lehessen. Ez a sorrendiség elvárható.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy mindenképpen meg kellene állapodni a Kft-vel, az iparűzési adó túlfizetésüket egy összegben úgysem tudja önkormányzatunk visszafizetni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy elhangzott az a két alappillér, amely alapján
ő szeretné ezt a folyamatot végigvinni. Ahogyan Müller képviselő úr kezdte, „ha a követelés
jogos” – ezt a kérdést mindenképpen és egyértelműen tisztázni kell. Ebben eddig nem kaptunk ezzel ellentétes információt, hogy nem lenne jogos az igény és nem lenne konkrétan
visszafizetendő. A túlfizetést semmi nem kérdőjelezi meg. Van egy valós túlfizetés és van egy
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visszafizetési kötelezettség, ami ettől elválhat, hiszen jogvesztő határidők, eljárási hibák,
bármi egyéb beleszólhat a követelés jogosságába. Azt gondolja, hogy a magunk megnyugtatása érdekében az a jó, hogy a jegyző úr és a jogi képviselőnk egybehangzóan megerősítik,
hogy igen, ezt vissza kell fizetni, ennyi a végleges összeg és onnantól kezdve tényleg megköthető egy megállapodás. Ez néhány nap alatt tisztázható. A másik, hogy ő sem tartaná szerencsésnek megállapodás nélkül fizetni. Várjuk meg a jogi képviselő válaszát és a megállapodástól ne zárkózzunk el, sőt lehetőség szerint mielőbb hozzuk azt tető alá. Jegyző urat kérdezi, tulajdonképpen a követelés, amennyiben a visszafizetési kötelezettség élő, akkor tulajdonképpen az önkormányzat tizenegy-két éves tartozása?
Válasz:
Kelemen László jegyző igennel válaszol a feltett kérdésre. Elmondja, hogy más lenne a helyzet akkor, ha a Kft. nem kérte volna vissza a túlfizetését, de minden évben visszakérte. Minden évben nyoma van, iktatva van náluk is, nálunk is. A jogelőd körjegyzőség nem intézkedett a visszafizetés ügyében.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mikor keletkezett a túlfizetés?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy legnagyobb része 2001-ben.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy 2001. év óta az előző testületek semmit sem tettek ennek érdekében? Ez most örökségként ránk maradt.
Narancsik Imréné alpolgármester arról nem esett szó, hogy nem kell kifizetni a teljes öszszeget? Szinte lehetetlen kifizetni.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, mindannyian tudjuk, hogy ezt a teljes
összeget a Kft. rövid időn belül nem fogja kézhez kapni. A Bakonyi Bauxitbánya Kft. ügyvezetőjével korrekt munkakapcsolat alakult ki, több megoldási alternatíva felvetődött. Ügyvezető úr és a Kft. tulajdonosai is tudják, hogy Németbányának egy darab faluháza van, amit értékesíthet holnapután, de máshonnan nincs pénze. Éven belül lehet csupán hitelt felvenni, és
van egy darab telkünk, aminek a piaci értéke nem éri el ezen követelés összegét. Ez a reális
kép.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő úgy tudja, az előző polgármester említette, hogy visszafizetett valamennyit, milliós nagyságrendet a túlfizetésből.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem fizetett semmit és a rendelkezésre álló iratok alapján nem kötött semmilyen megállapodást.
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Arra kér a testülettől felhatalmazást, hogy folytathassa az egyeztetést a Kft-vel. Ahhoz, hogy
meg tudjanak állapodni, nagyobb mozgástér kell, de nyilván mindezt azok után, hogy a jogi
képviselő is megerősítette a kötelezettségünk fennállását. Egy rendkívüli testületi ülés keretében tájékoztatni fogja a képviselőket, illetve arról kell dönteni, hogy akkor a megállapodást
követően vállalható az első ütem.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
70/2013.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a Bakonyi Bauxitbánya Kft. iparűzési adó túlfizetésének visszafizetése ügyében – az önkormányzat jogi képviselője véleményének figyelembe vételével – egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2013. augusztus 23.
Felelős: Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a közmeghallgatás szeptember 14-én, szombati napon lenne, 17 órakor.
Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása?
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, lehetne-e, hogy a közmunkások a Magyar Forrást egy kicsit megreformálják, hogy a kifolyón kifolyjon a víz? A Hírlevelet a Közmeghallgatás előtt születne meg?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy most még a két Boros szolgálja
a közt, jövő héten lejár Antal munkaszerződése, ha jól emlékszik szeptembertől vissza tudják
venni. Van egy út, ami a falut összeköti a Magyar Forrással, annak az első szakasza az önkormányzati tulajdonú út, annak van két leágazása, ami szintén önkormányzati tulajdonú út.
Most erős változások vannak, két ingatlan tulajdonos, akik között az út elmegy, ők bekerítették a területüket. Az út gyakorlatilag nem ott ment, ahol mennie kell. Most beállt a hivatalos
helyére. Lényeg, hogy van egy út, ami a két kerítés között fog menni. Ez az önkormányzati út
legalább a helyén van, bár talán nagyobb volt a hely varázsa, mielőtt a kerítések megépültek.
Mostantól az önkormányzati útra oda tudunk figyelni. Abban egyezett meg és erről tájékoztatta a képviselőket, hogy az egész elvégzett munkából 40.000 forintot bevállal az önkormányzat. Az út a Magyar Forrásig a megszokott módon, illetve kézi kaszával közfoglalkoztatottaink bevonásával rendben tartható. A forrás vízügyi vizsgálatát még az idei évben meg kellene
csináltatni.
A hírlevél úgy lesz összeállítva, hogy egyfajta háttéranyaga lesz a Közmeghallgatásra, hogy
mi történt az eltelt időszakban.
A Közmeghallgatáson szeretné ismertetni a házszámozáshoz kapcsolódó tervezett változtatásokat is. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a szeptember eleji testületi
ülésen el lehetne fogadni. Utána tudnánk társadalmi egyeztetésre bocsájthatóvá tenni az utcanév és házszám kapcsán alkotandó rendeletet is. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megnyi-
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tunk egy társadalmi egyeztetést. A közmeghallgatás ideje pont beleesik, gyakorlatilag akkor
már egy megnyitott folyamatban vagyunk.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy a telkek rendberakásával kapcsolatosan említettük,
hogy vonatkozik azokra akik az önkormányzattól ellátást kapnak. Akik nem kapnak segélyt
azoknak az ellenőrzése megtörtént, vagy történik? Hozzáteszi, hogy nem az a célja, hogy adót
szedjenek be, hanem, hogy az állampolgárok öntudatosan a telküket rendezzék.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy végigjárta négyszer ilyen szempontból a falut, a jegyző úrral háromszor beszélték meg, hogy együtt is megnézik, de egyszer
se szólt, mert két azonos állapotot sosem észlelt. Csak úgy működne ez a betartás, ha van két
egyforma időpont. Ugyanakkor megállapítható, hogy a lakosok és ingatlantulajdonosok egyre
inkább odafigyelnek a telkek állapotára.
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a
testületi ülést 10 óra 28 perckor bezárja.
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