Szám: 334-11/2013.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. 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. szeptember 26.
napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendkívüli
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester és Müller Péter képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Narancsik Imréné alpolgármester hiányzik, aki lovasbalesete miatt kórházi ápolásra szorul. A meghívóban szereplő
napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó:
Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Bursa Hungarica pályázat

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Települési értéktár

Blaskovits Zoltán
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:

2 / 6 oldal
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 és testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri
döntésekről a következő, rendes ülésen fog beszámolni.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Helyi Esélyegyenlőségi Program
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2011. december 22.
napjától hatályos 31. §-a alapján a települési önkormányzatoknak 5 évente, 5 évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A HEP időarányos megvalósulását 2 évente át
kell tekinteni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az esetlegesen adódó új helyzetnek
megfelelően módosítani kell. A HEP elfogadásának határideje eredetileg 2013. június 30.
volt, mely határidőt szeptember 30-ig meghosszabbítottak. Ezért kellett a mai rendkívüli ülésünket összehívni, hogy a HEP-et még határidőben el tudjuk fogadni. A HEP elfogadása azért
is fontos, mert nélküle az önkormányzat nem nyújthat be pályázatokat. A HEP lényege, hogy
az esélyegyenlőség biztosítva legyen minden olyan rászoruló részére, aki a törvény szerint
annak minősül. Részletezi a program többek között a nők, a gyermekek, romák, idősek, fogyatékkal élők helyzetét. Igazából minden ilyen csoportnál fel kellett térképeznünk, hogy mik
azok a problémák, amik miatt ők esetleg hátrányos helyzetben vannak, vagy kerülhetnek és ki
kellett találni, hogy az ő helyzetükön milyen módszerekkel segíthetnénk. A hivatal segítségével elkészítette a programot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Javasolja a HEP elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy az Esélyegyenlőségi Program minden célcsoportra és
problémára megoldási javaslatot is kínál, ezeket meg kell majd valósítanunk. Javasolja a HEP
elfogadását. Egyidejűleg javasolja a polgármester úr felhatalmazását arra, hogy a HEP-ben
megfogalmazott esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok megvalósítására évi 200.000,-Ft-os
költségvetési kerettel szabadon gazdálkodhasson.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
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79/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
80/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzített, esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok megvalósítására – éves költségvetése terhére – évi
200.000,-Ft-os esélyegyenlőségi keretet képez.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy az esélyegyenlőségi kerettel
szabadon gazdálkodjon, a HEP-ben rögzített feladatok megvalósítása érdekében.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica pályázat
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az új tanévvel
párhuzamosan indul a Bursa Hungarica pályázat 2014. évi fordulója is. Az
önkormányzatoknak 2013. október 11. napjáig kell a Támogatáskezelőnek ajánlott
küldeményként megküldeni a Csatlakozási nyilatkozatot, melyet ezt követően részletesen
ismertet. Javasolja, hogy a nyilatkozatot fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, mert a három pillérű pályázati
támogatással a németbányai fiatalok tanulását segíti az önkormányzat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
81/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
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A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat
és
a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPERBursa rendszerben rögzíti.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
Alapadatok (önkormányzat):
Önkormányzat neve:
Önkormányzat címe:
Polgármester:
Jegyző:
Központi email cím:
Központi telefonszám:
Pénzintézeti adatok:
Számlavezető intézet neve:
Önkormányzat bankszámlaszáma:

Németbánya Község Önkormányzata
8581 Németbánya, Fő tér 3.
Blaskovits Zoltán
Kelemen László
onkormanyzat@nemetbanya.hu
89/350-141
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
73600046-10000063-00000000

Felhasználói adatok (központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve:
Rozs Józsefné
Felhasználónév:
blaskovits
E-mail cím:
adasztevel@emw.hu
Telefonszám:
89/354-759
Önkormányzat által megadott szociális mezők – kiegészítő A kategória esetén
Önkormányzat által megadott szociális mezők – kiegészítő B kategória esetén
A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy
a szükséges adatmódosítást végrehajtatja az EPER-Bursa rendszerben és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – új nyilatkozatot küldet a Támogatáskezelőnek.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Települési értéktár
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti referense mulasztásban megnyilvánuló
törvénysértésre hívta fel a jegyző úr figyelmét. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint:
„2. § (1) A települési és megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) e
rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e
élni a települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozásának lehetőségével.”
Önkormányzatunknak 2013. június 17-ig dönteni kellett volna erről. A helyi értéktár
felállítása aránytalan adminisztratív terhet jelentene, ezért javasolja, hogy a testület ne hozzon
létre települési értéktárat. A helyi értékek felmérésére komoly figyelmet fordít a Képviselőtestület, a munka jelenleg is folyamatban van. A hivatalos nyilvántartást azonban nem
feltétlenül kell települési szinten kezelni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő egyetért a polgármester úrral. Javasolja a polgármester úr
felhatalmazását, hogy a németbányai értékek Veszprém megyei értéktárban történő
megjelenítéséről gondoskodjon.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
82/2013.(IX.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Németbányai értéktárt nem hoz létre.
Egyidejűleg felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a németbányai
értékek Veszprém megyei értéktárban történő megjelenítéséről gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. október 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
.
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a
testületi ülést 10 óra 11 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

