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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14. 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. október 14.
napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendkívüli
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 senki.
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 rendkívüli ülés összehívására a törvényességi felügyeleti referens mulasztás miatti figyelemfelhívása (közterületek filmforgatás célú használata) apropóján kerül sor, melyben azt kérte, hogy október közepéig a képviselő-testület pótolja a jogalkotási kötelezettségét. A szociális célú tűzifavásárlás támogatás pályázat benyújtása is rövid határidős, itt is gyorsan dönteni
kell, mint a hulladékgazdálkodási pályázat esetében.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája finanszírozása” napirendi ponttal.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Közterület használatról szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

2./ Pályázat – szociális célú tűzifavásárláshoz támogatás

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Pályázat – Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Pápai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

Blaskovits Zoltán
polgármester
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5./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája finanszírozása

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 a következő, rendes ülésen fog beszámolni.
A két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére
szülési segély megállapítása.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy az idei évben beadott
LEADER pályázatokról megjött a támogatási határozat. Hármat adott be a Csend Völgye
Nonprofit Kft. Az egyiknél a Leader vezetősége – szerinte a saját eljárásrendjét megsértve – a
mai napig nem adta ki támogató határozatát, illetve el sem utasította a pályázatot. A mási két
pályázatunk nyert. Egyrészt nyert a Szent Márton napra benyújtott pályázatunk, erre 200.000
forintot igényelhettünk. Van egy bizonyos közösségi célú eszköz beszerzési pályázatunk, ez
szintén 100 %-os támogatással nyert. Bizonyos tételeknél ÁFA befizetési kötelezettség merül
fel, ezt önerőként kell a Nonprofit Kft mögé tenni. Ha megnézzük a pályázatot, azt látjuk,
hogy nagyon sok tétel ÁFA-mentes. A harmadik, tavalyról áthúzódó a falumegújítási pályázat. Ennek elindult a megvalósítása. Azért nem látszik semmi, mert jelenleg asztalos műhelyben folyik a munka. Az első ütemben, amivel le kell fedni a beruházás minimum 10%-át, a
temető kerítés és a bevezető út lesz megcsinálva. December 3-ig be kell adni a kifizetési kérelmet.
A levelező listában nyilván olvasták a település korábbi polgármesterének levelét, az ő válaszát, majd a lakossági hozzászólásokat. Részéről a kérdés itt le van zárva.
Arra kéri a képviselőket, hogy nézzék át a falugondnoki szolgálatra vonatkozó önkormányzati
rendeletet. Azt szeretné, ha novemberben azt aktualizálnák. Mivel ezt a rendeletet módosítani
fogják, a módosításra is vonatkozik a társadalmi egyeztetés.
A Szent Márton napi rendezvény meghívója kiküldésre került. Ez az egyik nyertes pályázat.
30 nappal a rendezvény előtt meg kell hirdetni. A tavalyi év mintájára, de egy kicsit másképp
lenne, formálisan a Csend Völgye Nonprofit Kft. rendezi, ő a finanszírozott, de a Kostajger
Egyesület árajánlatával tudtuk benyújtani.
Annak idején döntöttek a települési falufásításról. Azt szeretné, ha a felső szakaszt megcsinálnák normálisan. A Boróka utca szakaszában elég jól megeredtek a fák.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy az eszközbeszerzéses pályázat mit takar?
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy két jurtát tartalmaz, s a hozzájuk
kapcsolódó kiegészítő használati tárgyakat, viseleteket, hangszereket, komplett szövőműhelyt,
a pályázati teljes összeg 4.327.400,-Ft.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy erre jön még az ÁFA? A fákat hálóval kellene védeni.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol, de hozzáteszi, hogy nagyon sok elem
ÁFA-mentes. Megkereste az önkormányzat számlavezető bankját a pályázatok előfinanszírozását szolgáló hitel vonatkozásában, pozitív visszajelzést kapott. Úgy tájékoztatták, hogy a
Kft. is kaphat kölcsönt, amennyiben az önkormányzat ott áll mögötte kezesként.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester gratulál a sikeres pályázatokhoz. Kérdezi, hogy ilyen
szerződést aláírhat az önkormányzat, hogy kezes legyen?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre, mert ez nem minősül éven túli
hitelfelvételnek.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Közterület használatról szóló rendelet
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését,
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a bakonyjákói rendeletet is
tanulmányozta, s néhány szabályozást javasolt a jegyző úrnak átemelni a németbányai rendeletbe. Így azt, hogy mikor nem adható közterület-használati engedély, s mikor tagadható meg
annak kiadása, a díj mértékének korlátlan csökkenthetőségét a helyi civil és önkormányzati
szervezetek esetében, a mozgóárusítás és helyi termékek értékesítése esetén ne kelljen díjat
fizetni. A mellékletben a díjtételek a Bakonyjákóéval azonosak, kivételt képez a mozgóárusítás. Javasolja a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását.

4 / 8 oldal
Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint a mozgóárusok fizetési tételét benne
kellene hagyni a rendelet-tervezetben.
Blaskovits Zoltán polgármester nem ért egyet a javaslattal, mert ha bennhagyják a mozgóárusítást, akkor még a kenyeres kocsinak is fizetni kell. 80 ember miatt nem fognak bejönni,
aki bejön, azt nem kellene közterület-használati díjjal sújtani. A településen a bolt hiánya miatt bizonyos alapszolgáltatások csak így elérhetőek.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
82/2013.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat közterület-használatról szóló rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és
hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2013. október 21.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Pályázat – szociális célú tűzifavásárláshoz támogatás
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent az
57/2013.(X.4.) BM rendelet, mely alapján szociális célú tűzifa támogatást lehet igényelni.
Igényelhető: 2 fő lakásfenntartási támogatásban részesülő után: 2 x 2 erdei m3 = 4 erdei m3 .
A támogatás: 13.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA, mivel Németbánya község szerepel az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében. Az önrész:
1.000,-Ft + ÁFA/erdei m3 + fuvar (kb. 3.000,-Ft/erdei m3 ) = 4.270,-Ft/erdei m3. Az igénylés
benyújtását követően – a keret mennyiség és a beérkezett igények függvényében dönt a
miniszter a támogatás mennyiségéről. A BM rendelet szerint (2. § (4) bekezdés) elsődlegesen
a 20 erdei m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani.
Ha elfogadja az önkormányzat a megítélt támogatást, akkor rendeletet kell alkotni a szociális
célú tűzifa támogatásról, s ennek szabályai szerint kell majd a támogatást kiosztani. Az igénylést október 15-ig kell rögzíteni az ebr42 rendszerben, majd papír alapon is el kell küldeni a
MÁK-nak. Javasolja, hogy a maximálisan igényelhető mennyiségre nyújtsák be az igényüket.
Nem szabad egy településnek kimaradni egy ilyen pályázatból, ha élni tud vele.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Neki jelezték, hogy miért nem volt
tavaly ilyen támogatás Németbányán.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
83/2013.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2013.(X.4.)
BM rendelet alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra, 4 erdei m3 maximálisan igényelhető mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tűzifavásárlás támogatási igényre jutó 5.080,-Ft önrészt
és a tűzifa fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Pályázat – Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Észak-balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás napirenddel
kapcsolatos előterjesztését. Javasolja a határozat meghozatalát.
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:
84/2013.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel öszszefüggésben a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy
az általa, ill. kijelölt közszolgáltatója által, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2013. október 29.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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4./ N a p i r e n d : Pápai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmét, melyben a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
működtetésére kéri a támogatást. Elmondja, hogy a kirendeltség sok segítséget nyújt a polgári
védelemmel, katasztrófavédelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Legutóbb a veszélyelhárítási
tervét készítették el, nemcsak Németbányának, hanem a többi településnek is. Jó az együttműködésük az önkormányzatokkal. Megállapodás mintát is csatoltak a kérelmükhöz, amit
majd vissza kell küldeni. Javasolja, hogy támogassák 10 ezer Ft összeggel a kirendeltséget
annak ellenére, hogy a működtetésük nem a települési önkormányzatok feladata.
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:
85/2013.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség alaptevékenysége feladatainak ellátásához - költségvetése
terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert az adományozási megállapodás
aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2013. október 29.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
5./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája finanszírozása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvodát
2013. július 1. napjával alapították, költségvetése még nem készült el, mivel a Bakony-völgye
Óvodát fenntartó, megszűnt társulás gesztor központja, Kislőd Község Önkormányzata nem
számolt el a normatívákkal és az áthúzódó kiadásokkal. A MÁK a normatívát augusztus
végéig a korábbi óvodafenntartó társulás gesztor községének, Kislődnek utalta. A júliusi és
augusztusi béreket és járulékait, valamint ezen hónapokban felmerült kiadásokat Adásztevel
Község Önkormányzata finanszírozta. Ezt követően részletesen ismertette Fodor Béla
Adásztevel Község Önkormányzata finanszírozással kapcsolatos levelét.
Elmondja, hogy mivel Kislőd Község Önkormányzatának Németbánya Község
Önkormányzatával volt társulási kapcsolata, ezért a felmerült kiadásokkal csökkentett
normatívát Németbánya Község Önkormányzatának utalják, s nekünk kell átutalni Adásztevel
Község Önkormányzatának. Mivel az Adászteveli Óvodának még nincs elfogadott
költségvetése, kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel az említett normatíva
átutalására.
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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:
86/2013.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszűnt Bakonyvölgye Óvodát fenntartó társulás gesztor központja, Kislőd Község
Önkormányzata által átutalandó, 2013. július és augusztus hónapokra járó –
kiadásokkal csökkentett - normatíva Adászteveli Község Önkormányzata részére
történő átutalását határozza el.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2013. október 29.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

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

