Szám: 8-7/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13. napján 9 órakor
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13.
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
- Baksa Gizella 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 Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztása

Kelemen László
jegyző

2./ 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 az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámoló a két ülés között eltelt rövid idő miatt nem készült.
Képviselő-testületi ülések között eltelt időben nem született átruházott hatáskörben polgár-

-3mesteri döntés. A rendkívüli ülés összehívására a Szavazat Számláló Bizottság
megválasztásának határideje miatt volt szükség.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy szennyvízkezeléssel
kapcsolatos megbeszélésen részt vett Veszprémben, a Bakonykarszt Zrt–nél. Az értekezleten
bebizonyosodott, hogy a KEOP 7.1.0 keret terhére még van lehetőség gyorsan előkészíteni a
pályázatot a projekt-kidolgozásra annak érdekében, hogy a júniusban megnyíló KEHOP – ra
azonnal lehessen pályázatot beadni, viszont ezt csak az agglomerációs lehatárolásnak megfelelően lehet megtenni. Ebben pedig Németbánya nem szerepel. Az agglomeráció megváltoztatására jelenleg nincs lehetőség. Néhány település fog élni a lehetőséggel, s benyújtja pályázatát.
A Nonprofit Kft. új vezetése is megkezdte a működését, ebben a hónapban még sok minden
vár a Kft-re, sok munka lesz. A pályázatok finanszírozásához az önkormányzat és a Kft. vezetése a szükséges lépéseket megteszi. Márciusban még két kifizetési kérelmet kell benyújtani a
Kft-nek.
Meglátása szerint jól sikerült a Télűző program. A meghívott vendégek többen voltak. Németbányának és Bakonyjákónak összesen mintegy 50.000,- forintjába került ez a program.
A falu következő rendezvénye a március 15-e megemlékezés. Civil kezdeményezésre elindult
a program szervezése, amelyen önkormányzat is képviselteti magát. A szentmise előtt alpolgármester asszony fog köszöntőt mondani. Ő Budapesten, a központi eseményen fog részt
venni, így alpolgármester asszony lesz az, aki képviseli az Önkormányzatot a németbányai
megemlékezésen. Ezt követően a Csalán Egyesület kezdeményezésére, egy Világfa kerül elültetésre a Faluház mellett.
Kéri a megjelenteket, mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy Németbánya Önkormányzatának mennyibe
került a Télűző program?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat határozatának
megfelelően, 20.000,- forintba.
Blaskovits Zoltán polgármester 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 Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a 2014. április 6. napjára kitűzött
országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
szóló 3/2014.(I.20.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint:
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Ezt követően indítványozza, hogy a képviselő-testület a következő tagokat és póttagokat válassza meg az SZSZB-ba:
Tagok:
Kiss Albertné Németbánya, Kossuth u. 39.
Schwarcz Endre Németbánya, Kossuth u. 36/b.
Burkusné Offentáler Mária Németbánya, Kossuth u. 32/b.
Póttagok:

Kiss Albert Németbánya, Kossuth u. 39.
Boros Hajnalka Németbánya, Kossuth u. 77.
Doma Kálmánné Németbánya, Kossuth u. 75.
Marcsik Zoltánné Németbánya, Kossuth u. 44.
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:
38/2014.(III.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község Szavazat Számláló Bizottság tagjainak Kiss Albertné Németbánya, Kossuth u. 39.,
Schwarcz Endre Németbánya, Kossuth u. 36/b., Burkusné Offentáler Mária Németbánya, Kossuth u. 32/b. lakosokat, póttagjainak Kiss Albert Németbánya,
Kossuth u. 39., Boros Hajnalka Németbánya, Kossuth u. 77., Doma Kálmánné
Németbánya, Kossuth u. 75., Marcsik Zoltánné Németbánya, Kossuth u. 44. lakosokat választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. március 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Fűnyíró traktor beszerzése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésébe 700.000,- forintot terveztek egy fűnyíró traktor vásárlására. A beszerzés nagyságrendje miatt szükségesnek tartja, hogy felhatalmazást kérjen a képviselő-testülettől a fűnyíró
traktor beszerzésének intézésére. Még a típust nem határozták meg, így a pontos vételár sem
ismert.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő javasolja a polgármester úr felhatalmazását a fűnyíró traktor
beszerzésére.
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39/2014.(III.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits
Zoltán polgármestert – az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett fűnyíró traktor beszerzésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a fűnyíró traktor beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
b) Tájfajta gyümölcsfa megőrzési program
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy már harmadik éve zajlik
Németbányán a gyümölcsfa megőrzési program, melyet az alpolgármester asszony irányít.
Felkéri Narancsik Imréné alpolgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a program állásáról.
Narancsik Imréné alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Herend-Hárskút fölötti bakonyi tanyák elhagyott gyümölcsöseiből telepítettek, illetve azoknak a génanyagából
oltottak át a németbányai faiskolába 220 db fát, az önkormányzat alkalmazottainak közreműködésével. 23 féle gyümölcsfa van összesen. Ugyanezen a programon belül, a másik tevékenység is zajlik, szintén az önkormányzat alkalmazottaival. 7 család kertjében segítették az
idős, magas genetikai értékeket képviselő gyümölcsfák ápolását, metszését. Ősszel már lenne
értékesíteni való gyümölcsfa, jó lenne, ha nyárig letisztázódna, hogy hogyan lehet értékesíteni, utána pedig meg lehetne hirdetni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy szerencsére az önkormányzat közfoglalkoztatottai közül van egy olyan ember, aki szakmailag ért is ezekhez a dolgokhoz.
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy milyen az oltások megeredésének aránya?
Válasz:
Narancsik Imréné alpolgármester válaszában elmondja, hogy több, mint 90 %-os.
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 31 perckor bezárja.
Kmf.
Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

