Szám: 334-10/2013.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 14. napján 16 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. szeptember 14.
napján 16 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal
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 megjelent: 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.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet
módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

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

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

5./ Németbánya Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról tájékoztató

Blaskovits Zoltán
polgármester

6./ Bakony-völgye Óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról tájékoztató

Blaskovits Zoltán
polgármester
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7/ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:
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 a 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 és 70/2013.(VIII.8.) 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.
A Bakonyi Bauxit Bánya Kft. ügyét jogi képviselőnk is átnézte, oda jutottunk, hogy ma már
azt mondhatjuk, hogy elment az a megállapodás tervezet, ami vélhetően aláírásra kerül. Egyrészt az iparűzési adó visszafizetése vonatkozásában elévülés nincs, a követelés jogos. Másrészt érdeke az önkormányzatnak, hogy megegyezéses alapon, a Bauxit Bánya Kft. felé megfizesse a tartozását. A bánya kérésének megfelelően, úgy módosítottuk a megállapodás tervezetet, hogy meg kellett emelni az éves vállalt összeget 250.000,-Ft-róll 500.000,-Ft-ra. Nem
hagyhattuk benne azt a kitételt, hogy az általános költségvetési tartalék terhére történjen a teljesítés. Ez kikerült az előző verzióból. Egy véghatáridőt kellett feltüntetni, ez 10 éves időtartam. Törekszünk az előtörlesztésre. Gyakorlatilag a megállapodás tervezetet a jegyző úr is
ismeri, jogi képviselőnk is jóváhagyta, pénzügyes kollegák is úgy fogalmaztak, hogy a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek alapján felvállalható. Előre nem fizetünk, nem intézkedtem
átutalásról, ameddig nincs aláírt megállapodás.
Adászteveli óvodavezető pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, Hegedüsné Patyi Edináé. 30
nap véleményezési eljárást követően születik majd meg a döntés, ezt Adásztevel Község Önkormányzata fogja meghozni. Bízik benne, hogy Edina lesz kinevezve.
A városlődi iskola igazgatói állás is pályáztatásra került. Holczer Gábor igazgató úr volt az
egyedüli pályázó. A pályázatot a KLIK Ajka Tankerület vezetője eredménytelennek minősí-
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tette és nem nevezték ki a pályázót. Az átmeneti időszakban a kollegája helyettesként látja el
a vezetői feladatokat.
Németbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programja készül, egy tanulmányt kell összehozni különböző adatok feldolgozásával, az esélyegyenlőség érdekében. Testületi határozattal kell elfogadni szeptember 30-ig. Rendkívüli testületi ülésre mindenképp szükség lesz. Nyílván befejezzük ezt az anyagot addig. A HEP hiánya nagyon sok szankcióval jár pl.: pályázatokból való kizárással.
A körzeti megbízott személye változott, Magyar Gábor személyében. Annyit ígért a kapitány
úr, hogy Gábor egy kicsit aktívabban és emberközpontúbban látja el a rendőri feladatait, mint
elődje.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Bauxitbánya felé évi 630.000,-Ftot fogunk fizetni. Az iskola igazgató pályázattal kapcsolatban még vita sincs, mivel egyedüli
pályázó volt. Ha újra kiírják majd a pályázatot, Holczer Gábor ismét pályázhat?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy átlagosan igen. 2001. óta húzódott az ügy, azt gondolja, hogy lezárva nem is lesz ez által, majd csak 2023-ban, azért ez
megnyugtató rendezésnek tűnik, amennyiben aláírja a Bakonyi Bauxit Bánya Kft. Ismét pályázhat
Holczer Gábor.
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 : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a
képviselő-testület társadalmi egyeztetésre bocsátotta, a lakosság részéről vélemény, módosító
javaslat nem érkezett, ezért javasolja, hogy fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában javasolja, hogy a rendelet-tervezet 15. §-ában a foglalkoztatást helyettesítő támogatottak helyett az aktív korúakat szerepeltessék, mert a jogalko-
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tó a rendszeres szociális segélyezettekre is kiterjesztette a lakókörnyezet rendezettsége vizsgálatának lehetőségét.
Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a javaslatot. Kérdezi, hogy ez az aktív védett
korúakra nem vonatkozik?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy minden aktív korúra vonatkozna, aki ellátást kap az önkormányzattól.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
7/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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 : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ezt a rendelet-tervezetet is
társadalmi egyeztetésre bocsátotta a képviselő-testület, a lakosság részéről vélemény,
módosító javaslat nem érkezett, ezért javasolja, hogy fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ezt a rendelet-tervezetet is
társadalmi egyeztetésre bocsátotta a képviselő-testület, a lakosság részéről vélemény,
módosító javaslat nem érkezett, ezért javasolja, hogy fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
9/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek
módosítania kell a 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben
kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. Az önkormányzat kiadási
előirányzata 18.825.000,-Ft-ról 19.900.000,-Ft-ra emelkedett. Nagyságrendi változások
nincsenek, kisebb tételek módosultak. Módosításra kerül még a szervezeti változtatás miatt a
7. § (2) bekezdése, mert átalakult a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás. A hivatal elkészítette
a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt
követően részletesen ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, ha növekedett az állami bevétel, akkor a költségvetésben a bevételi előirányzat mellett a kiadási előirányzatot is növelni kell?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy igen, mert egyensúlyban kell lennie a
mérlegnek.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
10/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gaz-
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dálkodásáról tájékoztató
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény
szerint a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat éves gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Kiemeli, hogy a bevételek 55,33 %-ban, a kiadások 40,46 %-ban teljesültek.
Azt gondolja, hogy a tervezetthez képest nincs gond, túl sok jó hírt sem kaptunk. Ami továbbra is problémát és fejtörést okoz, hogy jelentős helyi adó kintlévőségeink vannak. Az első félévben építményadóból nem folyt be 300.000,-Ft, illetve 250.000,-Ft. Ehhez jön még hozzá a
második félévi olyan adózónál, aki vélelmezhetően nem biztos, hogy be fogja fizetni. Ez
450.000,-Ft. Ha ezeket összeadjuk, akkor 1.000.000,-Ft hiányzik a tervezetthez képest. A legnagyobb problémának ezt látja. Az ide évben történt meg a Prímagázzal a megállapodás, a
kifizetés a második félévi költségvetési teljesítést fogja befolyásolni. a Települési Szennyvízkezelési Program elkészíttetése 500.000 Ft-os kiadást jelent, s amennyiben a Bauxitbánya elfogadja a tervezett együttműködési megállapodást, akkor az ehhez kapcsolódó kiadások is
meg fognak jelenni. Ez 2.000.000,-Ft-ot jelent összességében, a költségvetésünk nem borult.
A helyi adóknál látványos a teljesítés. Plusz állami pénzt kaptunk szociális és gyermekvédelmi támogatás kiegészítése címen. A falugondnoki szolgálat volt a tavalyi évhez viszonyítottan
alulfinanszírozva, ezt a különbözetet utalják.
Ezt követően részletesen ismertette a tájékoztatót. Javasolja a tájékoztató elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, milyen jogi lehetőségek vannak a helyi adótartozásoknak a
beszedésére?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az elmúlt félévben biztos volt
három olyan testületi ülés, amikor a jegyző úr felé ezt konkrétan jeleztük. Kértük, hogy a hivatal lépjen az adótartozások behajtása ügyében. A tartozások behajtása a NAV-hoz került
áttételre. Legutóbbi fejlemény, hogy a Mészkő és Dolomit Kft-től a NAV 9.700,-Ft-ot hajtott
be számunkra. Kérem a jegyző urat, intézkedjen, hogy a két nagy adósunktól minél nagyobb
összeg behajtásáról gondoskodjon, ha nem lehet tőlük behajtani, akkor bármilyen más jogi
intézkedést vessünk be, ha kell, terheljünk be az ingatlant.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
71/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya
Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző

6./ N a p i r e n d : Bakony-völgye Óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról tájékoztató
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény
szerint a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet a nemzetiségi intézmény
éves gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a tájékoztatót. Javasolja a tájékoztató
elfogadását.
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:
72/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye
Óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Pályázat – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy BM rendelet alapján
önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A rövid határidő – szeptember 5-ig lehetett rögzíteni
az ebr 42 rendszerben, majd másnapig postára adni – miatt nem lehetett megvárni e testületi
ülést, de utólag kéri a pályázat benyújtásának megszavazását. Csodálkozik, hogy a több, mint
3.000 település közül csak 1300 önkormányzat csatlakozott. Vélelmezhető, hogy megnyerjük
a pályázatot, melynek lényege: 150 e. Ft-ra lehetett pályázni, három feltételt kell teljesíteni:
1./ szeptember 28. napján valamilyen rendezvényt kell szervezni,
2./ szeptember 29. napján, országosan ugyanabban az időpontban őrüzet kell gyújtani,
3./ az arculati elemeket meg kell jeleníteni a meghívókon, plakátokon, rendezvényen.
Németbányán állatbehajtás, falusi vendégasztal, helyi ízek, kemencés ételkészítés, ünnepi
Szentmise, muzsika lenne a program, amit egy közös vacsora és tábortűz zárna. A pályázat
elszámolásához megfelelő számlákat kell majd csatolni.
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Javasolja a testületnek, hogy a pályázati feltételek teljesítését vállalják, s hatalmazzák fel
nyertes pályázat esetén a rendezvény megszervezésére.
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:
73/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Község Önkormányzat „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” BM. pályázati kiírásra
pályázatot nyújtott be. Az Önkormányzat a pályázati feltételek teljesítését vállalja.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy – nyertes pályázat esetén – a
rendezvény megszervezéséről gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 22.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Németbánya Község Önkormányzat belső ellenőrzési terve
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabályok szerint az
önkormányzatunk köteles elfogadni a belső ellenőrzési tervét. A hivatal ezt elkészítette,
megküldte a belső ellenőrzést végző Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Intézményének, melyet ezt követően részletesen ismertet. Javasolja a terv elfogadását.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a Belső ellenőrzési terv elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
74/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Csend-Völgye Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 450.000,-Ft támogatást
nyújtott a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat a települési önkormányzatnak a
temető kerítés felújítására. A Csend-Völgye Kft. pályázott többek között a temető kerítés fel-
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újítására. A pályázat nyert, de nem minden elemében. Egyrészt ÁFA tartalmát önerőből kell
bevállalni. Az ilyen apróságokat meg kell oldani. A vállalkozó, akivel gondolkodták a kivitelezés megvalósítását, visszalépett. Szerencsére a beruházás tervezőjével ez ügyben is sikerült
megoldást találni. Ha minden igaz, a beruházás jövő héten elindul. December elejéig a 10 %os készültségnek meg kell felelni, s a kifizetésnek meg kell történnie. Javasolja hogy cél jelleggel, ezt a 450.000,-Ft-ot a temetőre adják át pénzeszköz átadással. A Kft. egyrészt el tudja
indítani a kivitelezést, másrészt olyan céllal készüljön el a temető kerítés, hogy akkor is meg
kell csinálni, ha valami miatt a pályázati összeg nem elérhető. Ugyanakkor, ha sikerül a pályázati összeget lehívni a kifizetési kérelemmel, akkor az így visszatérő pénzeszközként, a
teljes pályázat önerejében tudna megjelenni.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Kérdezi, hogy a Fő teres felújítás ebben a pályázatban van, vagy külön?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a pályázatban van, de ott
csak egyetlenjóváhagyott tétel szerepel, a színpad alépítménye.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
75/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csend Völgye
Németbánya Nonprofit Kft. részére, Németbánya község kegyeleti tér fejlesztése
pályázati támogatással történő megvalósítására – költségvetése terhére – 450.000,Ft támogatást biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Vállalkozási szerződés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunktól az
idei évben az Ökovásárhoz kapcsolódóan nem a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület bérli a sörpadokat, hanem a Mahír Kft. 2013. szeptember 28. napján kerül megrendezésre a „Veszprémi Ökovásár” elnevezésű rendezvény, itt van szükség a sörpadjainkra. A két fél
között vállalkozási szerződés született, nettó 22.500 forintért bérbe adjuk a sörpad garnitúránkat. Ezt követően részletesen ismertette a vállalkozási szerződést. Javasolja a testületnek,
hogy fogadják el a szerződést.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
76/2013.(IX.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MAHIR Kiállítás
és Rendezvény Kft-vel kötött, „Veszprémi Ökovásár” megrendezésével kapcsolatos, 2013. szeptember 12. napján kelt Vállalkozási szerződést jóváhagyja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a
testületi ülést 16 óra 44 perckor bezárja.
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