Szám: 8-5/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20. napján 9 órakor
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20. napján
9 órakor megtartott rendkívüli 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
- Diós Nikoletta jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent polgár: 2 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 mai rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mert a LEADER akciócsoporthoz való csatlakozás határidős, s a pályázati finanszírozást szolgáló hitelfelvétel felgyorsítása is indokolt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ LEADER akciócsoport Közhasznú Egyesületek 2014-2020. programozási időszakához való csatlakozás

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Hitel felvétel pályázati program finanszírozásához

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Bakonyi Télűző 2014. program támogatása

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ 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:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról beszámoló - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések között, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Németbánya Község
Önkormányzata fásításból történő fakitermelésre irányuló kérelmet nyújtott be az Erdőfelügyelőséghez. Szőllősi Zoltán németbányai ingatlan tulajdonossal és a jegyző úrral helyszíni
bejárás során megállapították, hogy a Mély útnál a rézsű balesetveszélyes, mivel több fa gyökereit kimosta az eső, az arra haladókra rádőlhetnek. Ezeket a veszélyes fákat szeretnék kivágni, mert a rézsűt csak ezt követően lehet helyreállítani. Kiderült, hogy ez a terület Natura
2000-es terület, ezért kérelmüket továbbították a környezetvédelmi hatósághoz. Az Erdőfelügyelőség értesítette az önkormányzatot, az eljárás folytatásához szükséges a jogszabály által
meghatározott 25.000,-Ft-os eljárási díj befizetése. Szerinte be kell fizetni az eljárási díjat,
meg kell szüntetni a balesetveszélyt.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat erdőterülettel is rendelkezik. A szennyvízkezeléssel kapcsolatban vásárolt az önkormányzat a temetővel szemben egy területet, a
02/6 hrsz-út. Az erdőfelügyelő megtekintette a területet, s a véleménye alapján kb. 1 ha területet lehatároltak és erdőnek minősítettek. Ez egy égeres terület. Az önkormányzat bejelentkezési kötelezettségének is eleget kell majd tenni.
A Bakonykarszt Zrt. levélben megküldte projekt javaslatát a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. felmérésével kapcsolatban. Németbánya község szennyvízrendszere kiépítése, szennyvízkezelése beruházás megvalósítására 370 millió Ft beruházási összeget jelölt
meg. Ráadásul az általa kínált fejlesztés valószínűleg nem megvalósítható, mert Németbányáról 24 óra múlva érkezne meg a szennyvíz a telepre, pedig csak 8 órát tartózkodhatna a csőben.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : LEADER akciócsoport Közhasznú Egyesületek 2014-2020. programozási időszakához való csatlakozás
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztését. Elmondja, hogy részt vett „A Bakonyért” V. A. Egyesület szakmai fórumán, mely
alapján valószínűsíti, hogy a korábban az egyesület tevékenységére, működésére és pénzügyi
helyzetére vonatkozóan érkezett információk elferdítettek voltak, azokra ma már dezinformációként tekint. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztéssel összhangban megfogalmazott határozati javaslatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy előzetesen a Képviselőtestület a csatlakozási lehetőségeket megvizsgálta, körüljárta. Támogatja a polgármester úr
által ismertetett javaslatot.
Újvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hogy „A Bakonyért” V. A. Egyesület milyen öszszegű pályázati összegeket nyert az elmúlt években?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az Egyesülethez tartozó önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek mintegy 2 milliárd Ft pályázati támogatást nyertek
az előző ciklusban. Amikor a két egyesületet összehasonlította, a zirci központú egyesületnél
nem talált rosszabb mutatót, mint a másik egyesületnél. Ennek az egyesületnek más a működési mechanizmusa. Meglátása szerint kitűnő szakmaisággal, demokratikusan működik, és
valóban ügyfél központú. Finanszírozási problémáik abból adódnak, hogy a pénzintézeti költségeket az MVH nem támogatja, ez nem elszámolható. Mintegy 800 e.Ft működési hiányuk
van, de ez az összeg nem jelentős. Ők nem kérnek a nyertes pályázatok után 1 % befizetést,
mint az SMB Leader egyesület. A tagdíj is differenciáltan került megállapításra: az önkormányzatok 30 e. Ft-ot, a civil szervezetek viszont csak 10 e. Ft-ot fizetnek egy évben.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
25/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) kijelenti, hogy az “A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület
küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért tagként csatlakozni kíván
az Egyesülethez.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét (jelenleg évi
30 e.Ft/önkormányzat) - az Egyesület számlájának megérkezését követő legfeljebb 15 napon belül – az Egyesület bankszámlájára befizeti.
Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az Önkormányzatot képviselje és a tagsággal összefüggő dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. február 21. és 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Hitel felvétel pályázati program finanszírozásához
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a napirendi ponthoz
készített előterjesztését és határozati javaslatát. Elmondja, hogy a pályázat megvalósítását követően a Csend Völgye Kft. az MVH-tól lehívhatja a támogatást, melyet visszafizet az önkormányzatnak. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyakat megterhelni, hitelfedezetként felajánlani csak a képviselő-testület döntése
alapján lehet. A hitelszerződés aláírására március közepén kerülhet sor.
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:
26/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. nyertes pályázatainak megvalósulásának elősegítése érdekében, a finanszírozás részleges biztosítására számlavezető
bankjánál – Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet – legfeljebb 6.0 millió Ft-os
beruházási hitel felvételét kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására, és
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Németbánya, Fő tér 3. Faluház
ingatlan hitelfedezetként történő felajánlására.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és az
érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

3./ N a p i r e n d : Bakonyi Télűző 2014. program támogatása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a napirendi ponthoz
készített előterjesztését és határozati javaslatát. Elmondja, már negyedik alkalommal tartják
meg a programot. Fontosnak tartja, hogy a polgárokat időben értesítsék a program eseményeiről.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület elnöke
hozzászólásában elmondja, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzata is támogatja a program
megvalósítását. Még beszélnie kell a polgármester asszonnyal, hogy milyen formában
juttatják el az egyesülethez a támogatást. A Forrás vendégház is támogatja a rendezvényt, a
kisvonatot térítésmentesen a rendelkezésre bocsátja. A sváb farsangi képek is elkészültek,
melyek végre felkerülhetnek a rendezvényt ismertető plakátra.
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Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a zenészek mekkora díjért jönnek a
rendezvényre?
Válasz:
Schmidt Attila elnök válaszában elmondja, hogy szombaton fog velük megállapodni, előre
láthatólag 15-20 e. Ft lesz a díjuk.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
27/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesülettel a „Bakonyi Télűző” program
megszervezésében és lebonyolításában. A Képviselő-testület a kulturálishagyományőrző programot 20.000,-Ft mértékig támogatja, a fellépő zenészek által kiállított számla kiegyenlítésével.
A Képviselő-testület döntése értelmében a rendezvény időtartamára a Faluházat és
Fő teret a rendező szervezet részére térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és az
érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Rendőrségi gépjármű üzemanyag támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai
Rendőrkapitány 19030/395-35/2014. ált. támogatási kérelmét. Javasolja, hogy a tavalyi
támogatási összeggel, 30.000,-Ft-tal támogassák a kérelmet. A lakosság közbiztonság érzetét
növeli a rendőri jelenlét, indokolt az üzemanyag támogatás.
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:
28/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság Németbányán szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak által használt szolgálati
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támogatást biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak és
az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testülettel
többször átbeszélték a költségvetés-tervezetet, mely több ponton változott. Várhatóan
egyezség alakul ki a polgármester kollégák körében az óvodai és társulási tanács
költségvetése ügyében, így nem lesz akadálya a költségvetési rendeletek elfogadásának. Az új
óvodai költségvetésben súlyozottabban veszik figyelembe a hiány finanszírozásánál az
óvodás gyermeklétszámot. Ezt követően részletesen ismerteti az önkormányzat 2014. évi
költségvetés-tervezetét. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új pénzügyi ügyintéző
március elejével, áthelyezéssel érkezik a hivatalhoz, nem kell kivárni a két hónapot, a
munkáltatója előbb elengedi. A költségvetés és zárszámadás további munkáihoz nem kell
külsős szakembert alkalmazni, a hivatal megerősített pénzügyes létszáma elvégzi a munkát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
c) Polgármester tiszteletdíja és költségátalánya módosítása
Müller Péter képviselő, a Németbánya Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
elnöke előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester tiszteletdíja, egyéb juttatása
közérdekű adat, ezért nyilvános ülésen kell tárgyalni. Ezt követően részletesen ismerteti e
napirendhez készített előterjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a ciklus 2. évében már
kezdeményezte a polgármester úr tiszteletdíja emelését, hiszen a minimum értéken van a tiszteletdíja, s korábban is indokoltnak tartotta az emelést. Akkor a polgármester kérte, hogy halasszák el ezt a kérdést. Aazért nem emelték a tiszteletdíjat, mert a beruházások, fejlesztések
beindulását akarták megvárni. A beruházások, fejlesztések elindultak, sokkal több munka hárul ezekkel kapcsolatban is a polgármester úrra, ezért a tiszteletdíja és költségátalánya 2014.
március 1. napjától történő emelését támogatja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatait:
29/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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149.600,-Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. március 10. és folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
30/2014.(II.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján, Blaskovits Zoltán polgármester polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére szolgáló költségátalányát 2014. március 1. napjától a polgármester tiszteletdíja 30 %-ában, azaz bruttó 44.880,-Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. március 10. és folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a testület döntéseit, igyekszik a bizalmat megszolgálni.
Ezt követően megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 04 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

