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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22. napján 8 óra 30 perckor
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22. napján
8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester és Narancsik Imréné
alpolgármester.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Dr. Szalay Timea elnök (Csalán Egyesület)
- 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 csak Müller Péter képviselő
hiányzik, aki előzetesen kimentette magát. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat környezetvédelmi programja
felülvizsgálata

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Fűnyíró traktor értékesítése meghirdetésére érkezett ajánlatok
elbírálása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Németbányai Szent Antal szobor felújításával kapcsolatos együttműködési megállapodás

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Vegyes ügyek

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:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 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 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 és 50/2014.(IV.28.), 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57 és 58/2014.(IV.29.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a két ülés között eltelt időszakban nem
született átruházott hatáskörben polgármesteri döntés.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy lezajlott az autóbusz
menetrendi egyeztetés, a hozzá kapcsolódó javaslatokat eljutatta az érintettekhez, de válasz
még nem érkezett.
A Petanque pálya még nem épült meg, a kivitelezést el tudják kezdeni, a betont elbontják.
A vasárnapokra – lakossági kezdeményezés alapján – tervezett szervezett labdajáték is beindulhat, ha az időjárás végre lehetővé teszi.
Az új fűnyíró traktor megérkezett, jól működik.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy Menyhárt Tibor, a LEADER HACS elnöke hirtelen elhunyt, vele évekig kapcsolatban állt az önkormányzat. Az „A Bakonyért” LEADER taggyűlésre (Zirc) a ma nap folyamán fog sor kerülni. Civil szervezetek taggyűlése még csak mostanában lesz megtartva. Nyilván a taggyűlésen döntenek arról, hogy az érintett szervezet csatlakozik-e tagként az egyesülethez, vagy sem. A németbányai civil szervezeteket is beirányítják
az új egyesületbe, hiszen az Önkormányzat döntése alapján Németbánya a zirci székhelyű
szervezettel dolgozik az elkövetkező években.
Mint látható, egy fő közfoglalkoztatottja van az önkormányzatnak, aki öt hónapra van felvéve,
májustól szeptember végig. A nyáron még legalább 1 főt 2 hónapra fel lehet venni. Az őszitéli időszakra vonatkozó igényfelmérés jelen pillanatban is zajlik.
A falugondnok munkarendje is változott. Munkaideje reggel fél héttől délután fél ötig tart,
ebéd után nincs hosszabb pihenője, azonban délelőtt is megszakítja a munkavégzést. Így biztosítható feladatainak ellátása. Ez egy átmeneti időszak, amely várhatóan a tanítási időszak
végéig tart..
A telekgondozási szerződéseket kiküldték az érintetteknek. Van olyan, amelyik már aláírtan
visszaérkezett, s van, amire még várnak.
Szeretne a falun is végigmenni a jegyző úrral. A közfoglalkoztatottaknak és a falugondnoknak
jelen pillanatban is kötelessége a parlagfű mentesítés. Ez azonban nem elégséges, a helyi szabályozás alapján rendben kell tartani az ingatlanokat. Tájékoztató levelet fog a lakosságnak
kiküldeni, majd sor kerül a bejárásra, melynek során ellenőrzik az ingatlanok állapotát és a telekadó-mentességek jogalapját is.
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A lakóingatlanonkénti lomtalanítás lehetőségére ismételten fel fogja hívni a lakosok figyelmét, a közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan hamarosan javaslatot fog tenni.
A Prímagázzal két éves szerződése van az önkormányzatnak, ennek jön el most az első éves
fordulója. Ilyenkor felül szokták vizsgálni, hogy ebből mi teljesült. 1.734 kg fogyasztást kellett bevállalni, vagy a kötbért fizeti ki az önkormányzat. Át kell beszélni, hogy, rendeljenek-e
gázt, vagy fizessék-e ki a kötbért. A töltési szint alacsony, május hó folyamán kell feltölteni a
tartályt.
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 Község Önkormányzat környezetvédelmi programja
felülvizsgálata
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2004-ben készült a
településnek környezetvédelmi programja, amely már nem harmonizált a jogszabályokkal, s
nem volt életszerű. Ezért a Képviselő-testület a program felülvizsgálatáról döntött. Települési
szennyvízkezelési program egyik feltétele egy olyan környezetvédelmi program megléte, ami
összhangban van a szennyvízkezelési programmal. A település szennyvízkezelési programját
két indokkal küldte vissza a hatóság: az egyik, hogy további vizsgálatokat kell végeztetni, a
másik pedig a környezetvédelmi program elkészíttetése. Ezért is kötött az önkormányzat
megbízási szerződést a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesülettel, amely elkészítette
Németbánya Környezetvédelmi Programját. A Programot a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Környezetvédelmi Programot.
Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a program a társadalmi érdeklődést is felkeltette.
Kéri dr. Szalay Tímea elnök asszonyt, hogy néhány szóban foglalja össze a program
jelentőségét.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
dr. Szalay Tímea elnök hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatával az Önkormányzat a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesületet bízta meg. A települési környezetvédelmi program felülvizsgálatának elvégzése során az volt céljuk, hogy olyan dokumentum szülessen, mely hosszú távon képes
biztosítani, tervezett tevékenységeivel megalapozni a település környezeti állapotának jó minőségét, egyben a település élhetőségét, az ott élők életminőségének javítását. Ezen célok
megvalósítás érdekében felhasználták a települést érintő fejlesztési dokumentumokat (esélyegyenlőségi program, diákok által készített felmérés, KSH adatok stb.) fórum keretében begyűjtötték a lakosság meglátásait, javaslatait, több esetben is egyeztettek a település polgármesterével, és a tervezett dokumentum elkészítésébe beépítették a legfrissebb, rendelkezésre
álló szakmai információkat, lehetőségeket.
Az így kialakult program meglehetősen sokrétű, átfogó, számos konkrét javaslatot, lépést, tevékenységet fogalmaz meg, melyek sikeres megvalósításához elengedhetetlen a település lakosságának, civil szervezeteinek, vállalkozóinak és döntéshozóinak összefogása, együtt gondolkodása, fellépése. A szereplők együttműködésével azonban a program mintaértékű környezeti és fenntarthatósági eredményekkel fog tudni szolgálni más települések számára is. A kör-
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nyezetvédelmi program felülvizsgálatának elvégzése kapcsán a Csalán Egyesület ezúton is
köszöni a belé vetett bizalmat, és a program megvalósításához sok sikert kíván!
Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, látszik, hogy szívvel-lélekkel
lett elkészítve a program, azt hitte, hogy sokkal szárazabb anyagot fog kapni, de nagyon olvasmányos. Egy-két dolgot szeretne megemlíteni, amin lehetne változtatni. A 20.10 pont utolsó bekezdésénél nem szerencsés az a megfogalmazás, hogy a kerti toalett használata jól jelzi a
településen élők életszínvonalat. Hangsúlyozza, hogy nem feltétlenül az életszínvonal miatt,
mert számára ebből az jött le, hogy nehéz az életszínvonal Németbányán.
Hulladékgyűjtő sziget kapcsán a programba bele kellene tenni, hogy az elemeket is el lehet
helyezni. Feleslegesnek tartja, hogy kétszer jön a szelektív kukás egy héten.
Talajerózió szabályozás is nagyon fontos, és hogy lehet-e szabályozni.
A megújuló energiaforrások kapcsán a község teljes önellátását lehetne hangsúlyozni.
Válasz:
dr. Szalay Tímea elnök válaszában elmondja, hogy a kerti toalettet a lakosság nem a tudatosság miatt használ, hanem azért, mert van olyan család is, aki nem tud fürdőszobát kialakítani.
Úgy gondolja, hogy ennek főleg anyagi oka van. Kivesszük ezt a fél mondatot a programból,
hogy ne legyen félreérthető.
A 2.13 pontnál, a táblázat fölött beírjuk a következő mondatot: „A Faluházban a szárazelemek
elkülönített gyűjtésére is van lehetőség.”
A talajeróziót lehet szabályozni, ez egy többlépcsős egyeztetés kíván, illetve a lehetőségek
felkutatását.
Az ideális célállapot a település energiastratégiájában az lenne, hogy minden energiaszükségletet megújuló energiával elégítenénk ki. Jól látszik, hogy hol lehet spórolni, vagy hol van pazarlás. Egy szélkeréknek is van élettartama. Hiszen ha lejár az élettartama, az általa megtermelt energiából nem kapnak egy új szélkereket. Nem rontja a programot, ha egy mondatot
hozzátűzünk, hogy a település helyi szintű energia megoldása bent van a hosszú távú programban.
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a hulladékgyűjtést végző szervezetek pályázati támogatások segítségével valósítják meg a projektjeiket, melyekben szigorúan elő vannak írva a szelektív kuka ürítések, melyeket be kell tartani, különben visszafizettetik a támogatásokat.
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, az a cél, hogy az energia stratégia legyen kidolgozva, a célt a környezetvédelmi program tartalmazza.
Hozzászólás:
Kis Albertné. Hozzászólásában elmondja, hogy többféle módját látta a szennyvízkezelésnek,
melynek a településszintű megoldása határideje tényleg 2015. év lenne? Van rá esély, hogy
addig lesz csatorna?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, kizárt dolognak tartja, hogy, a csatornázás addig az időpontig megvalósulna. A település szintű szennyvízkezelésnek három módja
van: 1./ szennyvíz csatorna, 2./ Telepes megoldás, 3./ ingatlanonként külön-külön, egyedi
kisberendezéssel. Javítani kéri a szennyvízkezelés település szintű megoldása határidejét
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2018-ra. Jelenleg csak 2000 fő feletti településekre van kiírva pályázat. A probléma az, hogy a
Magyarország az Unió felé el van maradva. Egyelőre még nincs reális esély arra, hogy új pályázatot írjanak ki, csak akkor, ha a mostani hullám lemegy. Dr Szalay Tímea elnök asszonynak köszöni a munkáját és a megjelenését. Nyilván a környezetvédelmi program kötelezettséget ró a polgármesterre, melyet ha nem tudnak megvalósítani, azt is dokumentálni kell. Sok
olyan pont van a programban, ami nem az anyagiakon múlik, csak odafigyelést igényel. Köszöni az aktivitást, a hozzászólásokat és észrevételeket. Javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal módosított Környezetvédelmi Programot fogadja el a testület.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
59/2014.(V.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 2014.
április 30 napján kelt, - az előterjesztésben elhangzott javaslatokkal módosított - Környezetvédelmi Programját elfogadja.
A Program a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. június 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Fűnyíró traktor értékesítése meghirdetésére érkezett ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat nyilvános ajánlattételi felhívással hirdette meg a régi kis traktort. Beszerezték róla a szervíz szakvéleményét, ami a mai napon érkezett meg. A szakvélemény megállapítja, hogy a gép magas
amortizációja, valamint korára való tekintettel, műszaki állapotát figyelembe véve, természetes elhasználódása olyan nagymértékű, hogy a cserére szoruló motor és alváz összköltsége túllépi a korszerűbb gép árát. A gép selejtezését javasolják. Ezt követően felbontja a felhívásra,
zárt borítékban érkezett két árajánlatot. Az egyiket dr. Szöllősi Zoltán Győr, Honvéd u.5. sz.
alatti lakos nyújtotta be, ajánlata 115.000,-Ft értékű, fizetés birtokba adáskor, illetve szerződéskötéskor lenne. A másik árajánlat Schmidt Attilától, a Bakony-Bitva Kft képviselőjétől érkezett, 70.000,-Ft értékű, fizetés szerződéskötés napján. A bírálat szempontja a megajánlott
vételár és a fizetés vállalt módja. Ezek alapján megállapítja, hogy dr. Szöllősi Zoltán ajánlata
az önkormányzat részére kedvezőbb, ennek elfogadására tesz javaslatot. Egyúttal felhatalmazást kér a testülettől az ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát és felhatalmazását
a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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60/2014.(V.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
MTD Celebration 17 LE típusú, fűnyíró traktor értékesítésének ajánlattételi
felhívására érkezett árajánlatok közül dr. Szöllősi Zoltán Győr, Honvéd u.5.
sz. alatti lakos által benyújtott, 115.000,-Ft értékű ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel megkötendő adásvételi
szerződést aláírja.
Az ajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a ha tározat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. június 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Németbányai Szent Antal szobor felújításával kapcsolatos együttműködési megállapodás
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzata arról döntött előző ülésén, hogy a Németbányai Szent Antal
szobor felújítását támogatja. Mivel a szobor Csávás Ferenc magánterületén áll, s a környékét a
települési önkormányzat tartja rendben, gondozza, ezért háromoldalú megállapodás
megkötése volt indokolt, hogy a támogatást a pénzügyi szabályoknak megfelelően, a célra
lehessen fordítani. A terület tulajdonosa elfogadta azt, hogy azt a területet elveszíti, s a
kerítése kikerülte a szobrot, melynek felújításához is hozzájárul azzal, hogy térítésmentesen
biztosítja az áramot, ami a felújításhoz szükséges. A nemzetiségi önkormányzat a tavalyi
feladatalapú támogatása pénzmaradványát fordítja a felújításra. Ezt követően részletesen
ismerteti az együttműködési megállapodást. Javasolja annak a jóváhagyását.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
61/2014.(V.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével és Csávás Ferenc Pécel,
Erzsébet sétány 24. sz. alatti lakossal, a németbányai Szent Antal szobor felújítására kötött, 2014. április 28. napján kelt együttműködési megállapodást
jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. június 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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4./ Napirend: Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Németbánya szabad téri színpad átalakítása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. megrendelésében készülő szabadtéri színpad kialakítás költsége 120.000,Ft-tal emelkedett, mivel a egyik kőműves ipari elem nem nyert támogatást a pályázaton. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 400 ezer Ft-tal támogatja a fedett színpad átalakítását, amit köszönettel fogadott a települési önkormányzat. A hiányzó forrás pótlásának
pénzügyi biztosítását hamarosan szeretné elrendezni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy MVH-tól kaptak-e már visszaigényelt támogatást?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igen, az első ütem visszaigényelt támogatása megérkezett a Kft, majd onnan az önkormányzat számlájára.
b) Európai Parlamenti képviselők választása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2014. májusi európai
választásokon az európaiak megválasztják az őket, a következő öt évben képviselő 751
Európa Parlamenti képviselőt. Az Unió lakói e képviselőkön keresztül befolyásolhatják az
Európai Unió politikájának irányvonalát.
Minden tagállamnak saját választási törvényei vannak, és minden ország maga dönt arról,
hogy a 2014. május 22–25. közötti négynapos választási időszakon belül melyik napon járuljanak az urnához a polgárai. Magyarországon május 25-én választják meg a 21 magyar európai parlamenti képviselőt. A 28 tagállamban született eredményeket szintén aznap este jelentik be.
Az Európai Parlament összetétele most első ízben azt is meghatározza, hogy ki vezeti majd az
Európai Bizottságot, az EU jogszabály-kezdeményező és végrehajtás-ellenőrző szervét. Az új
szabályok értelmében az uniós kormányok vezetőinek az európai választások eredménye alapján kell javaslatot tenniük a Bizottság következő elnökének személyére. Az Európai Parlament abszolút többséggel, azaz a 751 képviselő legalább felének (376 fő) szavazatával választja meg a Bizottság elnökét. Az európai politikai pártok már az európai választások előtt
megnevezik jelöltjüket erre a vezető pozícióra. Most tehát a választópolgároktól is függ, hogy
ki lesz a Bizottság következő elnöke. A választásokon legeredményesebb politikai többség
alakíthatja a következő öt évben az Unió szakpolitikáit az egységes piactól kezdve az állampolgári jogokig. A Parlament, amely az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény, mára
a döntéshozatali folyamat szerves részévé vált, szava a tagállamokéval egyenlő súllyal esik
latba, szinte a legtöbb uniós területen. Tehát a szavazópolgárok minden eddiginél nagyobb hatással lehetnek az Unió irányvonalára.
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A technikai, és informatikai próbák lezajlottak a HVB és HVI tagok is készen állnak. Arra kér
mindenkit hogy éljenek a jogaikkal, s menjenek el szavazni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy Választási Bizottság tagjai ugyanazok maradtak?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre. A delegált HVB tagok sem változtak, ugyanazok, akik az országgyűlési képviselő választásokon is részt vettek a bizottság
munkájában. Ők az esküt letették.
Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 14 perckor bezárja.
Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

