Szám: 8-6/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6. napján 9 órakor
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6. napján
9 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.

Zoltán

polgármester,

Narancsik

Imréné

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Horváth Andrásné ügyvezető jelölt
- Berhidai Péter ügyvezető
- Diós Nikoletta jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent polgár: 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./ Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. által nyert pályázatok
finanszírozási kérdései

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 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 16/2014.(I.20.), 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 és 24/2014.(II.5.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a képviselő-testületi ülések között eltelt időben, polgármesteri, átruházott hatáskörben 2 fő részére önkormányzati
segélyt állapított meg, melyek közül egyik temetéssel kapcsolatos segély volt.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete korrekt elszámolással köszönte meg a tavalyi évben nyújtott 5 e. Ftos támogatását az önkormányzatnak, melyet irodaszer beszerzésére fordítottak, az elszámoláshoz mellékelték a számla másolatát.
A Veszprém Megyei Önkormányzat településfejlesztési programjának pápai kistérségre vonatkozó részét tárgyalták Pápán, mely értekezleten ő is részt vett. A kistérségből mindössze 9
település nyújtott be projekt adatlapon fejlesztési javaslatokat. Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott úr meg is jegyezte, hogy a legkisebb lélekszámú község, Németbánya is tudott benyújtani projekt-javaslatokat, nem érti, hogy a többi önkormányzatnak miért okozott ez nehézséget. Még 10 napot kaptak az önkormányzatok, hogy projekt-javaslataikat részletesen
kifejtsék az adatlapokon, s eljuttassák a VM Önkormányzatához.
A képviselő-testület felhatalmazásával élve, megjelent a „Bakonyért” LEADER Egyesület
közgyűlésén, melyen Németbányát tagként megválasztotta a közgyűlés. Az egyesületből a
Fejér Megyei települések kiváltak, 3 korábbi településük újból csatlakozott hozzájuk. Elmondja, hogy 2014. egy furcsa év lesz, mivel tervezés és stratégia szempontjából már az új
egyesületben fognak munkálkodni, de egyéb irányú tagsági dolgaik még a régi egyesülethez
kötik az önkormányzatot. Az új pályázatokat már az új egyesülettel viszik tovább, a folyamatban lévő ügyekben pedig együttműködnek a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Egyesülettel. Tavasszal ellátogathatnának majd a képviselő-testülettel és civil szervezetekkel
a zirci központba, hogy megismerkedjenek az egyesület munkájával. A civil szervezeteknek
kérni kell majd a felvételét az egyesületbe, ha élni kívánnak a lehetőséggel.
Felvetődött egy hagyományőrző foglalkoztató műhely kialakítása, a színpad átalakításával. Itt
lehetne elhelyezni a pályázati úton elnyert eszközöket (szövőszék, viseletek, stb.). Megbízott
egy tervezőt egy látványterv és költségvetés elkészítésével, melynek költsége mintegy 30 e. Ft
lesz. Az Egyház képviselőjével is egyeztetett már a témában.
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megbeszélés, amin részt fog venni. Többféle műszaki megoldás is felvetődött már a beruházással kapcsolatban, az egyik az, hogy Farkasgyepű felé, átemelőkkel oldják meg a szennyvíz
szállítását. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a szennyvíz csővezetékben tartózkodásának idejét
lerövidítsék.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vízkár elhárítási terv – a tervezővel történt egyeztetésre
alapozva – márciusban el fog készülni, a környezetvédelmi program pedig március közepére.
A szociális étkeztetés engedélyezésével kapcsolatban még nincs fejlemény, amiről tájékoztatni tudná a jelenlévőket.
A HEP terhére az érintettek szociális étkeztetését március közepéig meghosszabbította.
Két megbízási szerződésről szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, az egyik esetében a könyvtárosi megállapodás munkaidő-kerete és a megbízási díj is duplájára emelkedett, a könyvtáros
rendezvény-, és programszervezési feladatokat kapott. A másik szerződés a faluház takarítására született.
Zajlik a tájmentő gyümölcsfa program, melynek lelkes szervezője az alpolgármester asszony.
Még információt kell szerezni arról, hogy az önkormányzat milyen módon tudja a csemeteoltványokat értékesíteni a község lakosságának, és más érdeklődők felé.
Kéri a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Újvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hogy az önkormányzat csatlakozásával automatikusan nem kerülnek át az új egyesülethez a civil szervezetek?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy automatikusan nem kerülnek át,
külön kell kérniük a tagfelvételt. Viszont a civil szervezetek is csak ahhoz az egyesülethez
tartozhatnak, amelyhez a község önkormányzata. Tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy ebben
az évben az új egyesület felé nem kell tagdíjat fizetni, elkerülendő a kettős tagdíjfizetést.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését azért nem tudta még elfogadni, mert az Adászteveli
Óvoda működési hiánya finanszírozásában nem tudott megegyezni a fenntartó önkormány-

-5zatokkal. Azóta a polgármesterek több fordulóban egyeztettek e kérdésben, kompromisszumra jutottak, és ez alapján a Társulási Tanács meghozta döntését, az önkormányzat költségvetése elfogadásának nincs akadálya. Ezt követően részletesen ismerteti az önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletét, melyet a képviselők előzetesen, többször és részletesen megtárgyaltak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdéséből kimaradt az általános tartalék összege, a 62 e. Ft. Ezzel javasolja módosítani a tervezetet.
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy nem kellene a tartalék összegét valamelyik
előirányzatba beletenni? Hiszen az előzetes megbeszélések során olyan álláspontra jutott a
testület, hogy nem képez a költségvetésben tartalékot.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az előzetes költségvetési megbeszéléseken arról volt szó, hogy a testület feladattal nem terhelt milliókat nem fog a költségvetésében megállapítani, amikor minden bevételi előirányzatnak megvan a helye a kiadási
oldalon. A csekély mértékű általános tartalék maradhat a rendeletben. Javasolja az említett
módosítással a rendelet-tervezet elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2014.(III.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ N a p i r e n d : Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztését és határozati javaslatait. Külön megköszöni Berhidai Péternek a Nonprofit Kft. vezetése által felvállalt és ellátott önzetlen szerepvállalását, mellyel nem csupán a szervezet stabilitásának megteremtéséhez, de a közösség erősítéséhez is jelentősen hozzájárult. Nagyon fontos, hogy a lemondott ügyvezető helyére a testület 2014. március 15. napjáig új ügyvezetőt
válasszon. Elmondja, hogy a településen nagyon kevés olyan polgár él, aki amellett, hogy elkötelezett a falu iránt, megfelelő képességekkel és tudással rendelkezik az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatban. Horváth Andrásné személyét ilyennek tartja, a Csend Völgye
NNKft. biztonságos működéséhez számára garanciát jelent. Kéri Horváth Andrásnét, hogy
néhány szóval mutassa be a jelenlévőknek a végzettségét, s az eddigi életútját.
Horváth Andrásné ügyvezető jelölt elmondja, hogy jelenleg előrehozott nyugdíjban részesül. Közgazdász a végzettsége, sokáig az államigazgatásban dolgozott, majd a megyei tanács
pénzügyi osztályán felügyeleti ellenőrzéseket végzett. Megyében a támogatások szétosztásá-
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igazgató-helyettese lett. Felügyeleti ellenőrzéseket végezte, állandó könnyvizsgálati kapcsolat
tartás is feladata volt. Szereti Németbányát, saját maga választotta, hogy itt fog élni nyugdíjasként. Mindig közösségi ember volt, szeret dolgozni, tenni a közösségért. Ügyvezetésben
még nem dolgozott, de úgy érzi, együtt tud dolgozni a hivatallal. Az elszámolási részek könynyebben fognak menni majd, mert abban több a tapasztalata.
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a részletes bemutatkozást. Elmondja, hogy
Berhidai Péter felajánlotta a segítségét a továbbiakban is, hasznára tud lenni a Nonprofit Kft.
működésének.
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Narancsik Imréné alpolgármester nagyon örül a változásnak.
Müller Péter képviselő reméli, hogy hosszú távú lesz az együttműködés.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
31/2014.(III.6.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 6-i hatálylyal elfogadja Berhidai Péter (8581 Németbánya, Kossuth u. 32.) lemondását Németbánya Község Önkormányzat tulajdonában lévő Csend Völgye Németbánya
Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéről.
Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
32/2014.(III.6.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 6-i hatálylyal, határozatlan időre megbízza Horváth Andrásné (Szül.: Szeged, 1953.04.08.,
an.: Komáromi Katalin, adóazonosító jele: 8315083724, TAJ: 066 749 303,
szig.sz.: 525751 HA, nyugdíjas törzsszáma: 183-61509-2) 8581 Németbánya,
Kossuth u. 11. sz. alatti lakost a Németbánya Község Önkormányzat tulajdonában lévő Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával.
A Képviselő-testület az ügyvezető részére – heti 6 órás munkavégzést figyelembe
véve – bruttó 17.700,-Ft/hó díjazást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék és a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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33/2014.(III.6.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits
Zoltán polgármestert, hogy a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. taggyűlésein az Önkormányzatot képviselje, a tulajdonosi jogok gyakorlása során, és az
ügyvezető személyének változásához kapcsolódóan Németbánya Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.
Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, és a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 10., ill. folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
3./ N a p i r e n d : Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. által nyert pályázatok
finanszírozási kérdései
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nonprofit Kft. temető
projektjének első kifizetési kérelmét az MVH részben helyben hagyta, csupán 53 e. Ft-tal
csökkentették. Ennek az volt az oka, hogy az Építési Normagyűjtemény a pályázat benyújtásakor hatályos tételeivel számolták a költségvetést, a pályázati kiírás pedig egy korábbi években hatályos normagyűjtemény tételeit engedte elszámolni. Ez a csökkentés az 1,7 millió Ftos lehíváshoz képest nagyon csekély. A kivitelezővel majd egyeztetni fog, hogyan kompenzálják a 2. ütemű lehívásnál a levont összeget. Az előző testületi ülésen a képviselő-testület
felhatalmazást adott számára, hogy a Kft. nyertes pályázatainak megvalósulása elősegítése
érdekében, a finanszírozás részleges biztosítására, a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél legfeljebb 6 millió Ft-os beruházási hitel felvételét kezdeményezze. Közben a Takarékszövetkezet olyan álláspontra jutott, hogy mégsem az önkormányzatnak kellene felvenni a
hitelt, hanem előnyösebb lenne a Csend-Völgye Kft-nek, s kezesként állna mögötte az önkormányzat, biztosítva az ingatlan-fedezetet is. Ebben a konstrukcióban tehát nincs szükség a
6 millió Ft-os hitelfelvételre, elegendő a 4,3 millió Ft-os finanszírozás.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előző testületi-ülésen meghozott döntésének megfelelően
erre az összegre hagyja jóvá a hitel felvételét, s hatalmazza őt fel a hitelszerződés kezesként,
ingatlan-fedezet biztosítása melletti aláírására. Az önkormányzat hitelfedezetként a faluház
ingatlanát biztosítja.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester javasolja, hogy az előző határozatát vonja vissza a
testület. Támogatja a polgármester úr által előterjesztett új határozat-javaslatot.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
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határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a Csend
Völgye Németbánya Nonprofit Kft. nyertes pályázatainak megvalósulása elősegítése érdekében, a finanszírozás részleges biztosítására és beruházási hitel felvételének kezdeményezésére hozott, 26/2014.(II.20.) határozatát.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2014. március 20.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
35/2014.(III.6.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. a nyertes pályázatainak megvalósulásának elősegítése érdekében, a finanszírozás részleges biztosítására, számlavezető bankjánál – Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet – 4,3 millió Ft-os beruházási hitel felvételét kezdeményezze.
A Képviselő-testület a beruházási hitel felvételéhez az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, Németbánya, Fő tér 3. sz. alatti Faluház ingatlanát hitelfedezetként felajánlja, és kezesként közreműködik a hitel felvételében.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Magyar Dinoszaurusz Alapítvány székhelye
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ősi Attila úrnak az
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport tagjának Magyar Dinoszaurusz
Alapítvány székhelyére vonatkozó kérelmét, valamint az ingatlan használatát biztosító
megállapodás tervezetét. Elmondja, korábban ő javasolta, hogy a létrehozandó alapítványnak
Németbánya legyen a székhelye. Véleménye szerint az alapítvány közreműködésével
turisztikai és vidékfejlesztési támogatásokhoz juthat a település.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester örül neki, hogy Németbánya lenne az alapítvány
székhelye, így szorosabb kapcsolat alakul ki a falu lakosságának a kutatókkal. Támogatja,
hogy Németbánya legyen a székhelye az alapítványnak, javasolja, hogy hatalmazza fel a
testület a polgármester urat a megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

-936/2014.(III.6.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Magyar Dinoszaurusz Alapítvány székhelye Németbánya Község Önkormányzat
tulajdonában lévő, 8581 Németbánya, Fő tér 3. sz. alatti faluházban legyen.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy az ingatlan használatát biztosító, 2014. március 6. napján kelt megállapodást aláírja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék és a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. törzstőke emelése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében javasolja, hogy az Önkormányzat költségvetésében tervezettekkel összhangban a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. jelenlegi,
500 e. Ft-os törzstőkéjét 1,250 e. Ft-tal emelje fel az alapító képviselő-testület, így a Kft.
törzstőkéje 1,750 e. Ft lenne. A törzstőke emelés vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történne, a vagyoni hozzájárulás 1,250 e. Ft átutalását jelentené.
Kéri a képviselő-testületet, 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:
37/2014.(III.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. törzstőkéjének 1.250.000 Ft-os emelését határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy a törzstőke emelését biztosító vagyoni hozzájárulásnak a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft pénzintézeti
számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék és a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. március 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester 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 9 óra 59 perckor bezárja.
Kmf.
Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

