Szám: 8-13/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor
megtartott rendkívüli 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 2014. augusztus 28.
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 Zoltán polgármester és Müller Péter képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Draskovics Balázs Németbánya NNÖ. Elnök, falugondnok
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Patyi György HVB. tag jelölt
- Horváth Andrásné HVB. póttag jelölt, Kft. ügyvezető
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Narancsik Imréné alpolgármester hiányzik, aki előzetesen kimentette magát. A mai rendkívüli ülést a térítési díjas
rendelet elfogadásának és a HVB tagjai és póttagjai megválasztásának határideje indokolja.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló rendelet

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ A Németbányai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Kelemen László
jegyző

3./ Pályázat - Németbánya Község Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez

Kelemen László
jegyző

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 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 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 69 70, 71, 72, 73 és 74/2014.(VII.31.) számú, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések között,
átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
A napirendi pontok tárgyalása előtt gratulál a Németbánya Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a sikeresen megrendezett Német Nemzetiségi Napért, amit kitűnően
szerveztek meg és egy újszerű program valósult meg, ami a gyökerekhez kapcsolódik.
Legfőbb cél ez kell, hogy legyen. További munkájukhoz sok sikert kíván elnök úron keresztül
a testületnek. Azt tudni kell, hogy a két önkormányzat kötött egy megállapodást egymással, de
senki se gondolja azt, hogy a települési önkormányzaté volt a főszerep ebben a programban, a
Nemzetiségi Önkormányzat saját szervezésben szépen megcsinálta.
Nem titok, hogy az elmúlt hetek eseményei már kezdenek a választások felé hajlani,
kampányidőszak a közelmúltban beindult. A lakosság körében ez már érzékelhető. Azt
gondolja, hogy azon voltak a képviselőtársakkal, illetve az elnök úrral, hogy a felmerülő
kérdésekre megfelelő módón tudjanak tájékoztatást nyújtani. Jegyző úr majd még erről ad
bővebb tájékoztatást. Ebben az időszakban jócskán van feladata a testületnek és a hivatal
munkatársainak is.
Ami fontos, hogy sok egyeztetés zajlott az önkormányzati beruházások finanszírozásával
kapcsolatban. Főtéri színpad átalakításával, bejövő út rendbehozatalával kapcsolatban, illetve
menetrendi változásokkal, melyre a napirendi pontok tárgyalásával ki fog térni. Ha esetleg
megválaszolatlan kérdés marad, akkor arra az ülés végén, a közérdekű hozzászólásoknál
szívesen válaszol.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló rendelet
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkeztetés
szolgáltatás engedélye megérkezett az önkormányzathoz. A szolgáltatást 2014. szeptember 1.
napjától vezeti be, ezért még augusztus hónapban el kell fogadni a rendeletet, s ki kell
hirdetni, hogy a térítési díjakat alkalmazni tudja. A rendelet-tervezethez a társadalmi
egyeztetésre bocsátást követően lakossági vélemény nem érkezett a hivatalhoz. A lakosság
részéről pozitív visszajelzést tapasztalt, nagyon elégedettek. Bizonytalanság is volt, részben
azért, mert nem tudták, hogy ez nekik mennyibe is fog kerülni. Az önkormányzatnak sikerült
egy kétszáz forintos támogatást biztosítani a napi étkezési díjhoz. A visszajelzések alapján el
tudja mondani, hogy ez a támogatás a rászorulók részére nagy segítséget jelent. A rendelet
tervezeten az önkormányzat már nem módosíthat, s mivel a lakosságtól változtatásra javaslat
nem érkezett be, ezért a rendeletet a jelenlegi formájában kell elfogadni a testületnek.
Köszöni a jegyző úrnak és a hivatal munkatársainak a közreműködést, mert úgy gondolja,
hogy ezzel egy terhet vesznek le a lakosság válláról. Legkésőbb holnap a falugondnok a házi
segítségnyújtást ellátó kolleganővel karöltve, el fogja juttatni az igénylő lapokat a vélelmezett
rászorulóknak, illetve honlapon levelező listán mindenkihez el fog jutni az információ, hiszen
nem tehetik meg azt, hogy csak azokat informálják, akiket szerintük érint. Villámsebes
munkával ezt el kell végezni, mivel erre kettő nap áll rendelkezésre, a kitöltött igénylő lapokat
el kell juttatni a hivatalba. Gyakorlatilag hétfőtől kezdődik a szociális étkeztetés
Németbányán. Egyetlen egy kérése lenne ezzel kapcsolatban. A kérelmező pontosan mondja,
meg hogy mikor kér étkezést, mivel napi szintű jelentési kötelezettsége van az
önkormányzatnak és információk nélkül a hivatal munkatársai sem tudnak dolgozni. Javasolja
a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogyan történik a kérelmek elbírálása?
Jövedelemigazolásnak elég az utolsó havi nyugdíjszelvény például?
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy létezik erre formanyomtatvány?
Válasz:
Kelemen László jegyző Draskovics Balázs falugondnoknak válaszolva elmondja, hogy
beérkezik a kérelem a jövedelemigazolásokkal, a polgármester úr bírálja el, a szociális
törvényben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.
Müller Péter képviselőnek a kérdésére igennel válaszol, a polgármester úr már ki is nyomtatta
a kérelem formanyomtatványokat, s a mai nap folyamán a falugondnok eljuttatja az
érintettekhez.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
6/2014.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ N a p i r e n d : A Németbányai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 3. §-a szerint:
"A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját,
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg." Elmondja, hogy a HVB tag- és póttag jelöltek előzetesen nyilatkozatukkal vállalták, hogy megválasztásuk esetén e tisztséget betöltik, s esetükben összeférhetetlenség nem áll fenn. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
23. §–a alapján a tagokat és póttagokat a jegyző indítványára a képviselő-testület választja
meg. A testület egy szavazással dönt. Indítványozza, hogy a Németbányai Helyi Választási
Bizottság tagjainak Patyi György Németbánya, Kossuth utca 46., Boros Antal Kossuth utca
77., Boros Antalné Kossuth utca 77., Ifj. Peidl János Kossuth utca 37, Ifj. Patyi György Kossuth utca 46. szám alatti lakos jelölteket, póttagjainak pedig Hellebrandt Jenőné Kossuth utca
4. és Horváth Andrásné Kossuth utca 11. szám alatti lakos jelölteket válassza meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy az elnök hogyan kerül megválasztásra?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az elnököt és helyettesét a HVB tagok
önmaguk közül választják meg. Megköszöni a jelölteknek, hogy vállalták a tisztségüket. A
HVB részére még fog tartani a választás előtt egy oktatást.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester jó munkát kíván a helyi önkormányzati választáson a
tagoknak és a hivatal munkatársainak is.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
76/2014.(VIII.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbányai
Helyi Választási Bizottság tagjainak
Patyi György Németbánya, Kossuth utca 46.,
Boros Antal Németbánya, Kossuth utca 77.,
Boros Antalné Németbánya, Kossuth utca 77.,
Ifj. Peidl János Németbánya, Kossuth utca 37.,
Ifj. Patyi György Németbánya, Kossuth utca 46.,
szám alatti lakos jelölteket választja meg.
A képviselő-testület Németbányai Helyi Választási Bizottság póttagjainak
Hellebrandt Jenőné Németbánya, Kossuth utca 4.,
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Horváth Andrásné Németbánya, Kossuth utca 11.,
szám alatti lakos jelölteket választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Pályázat - Németbánya Község Önkormányzat működőképességének
megőrzéséhez
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az önkormányzatnak lehetősége van a
működőképességének megőrzéséhez támogatási kérelmet benyújtani. A kérelmet az ebr 42
rendszerben kell benyújtani, melyhez csatolni kell a képviselő-testület határozatát. A Pápa
Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának fizetendő II. félévi hozzájárulásra,
közvilágítási és egyéb rezsiköltségekre, belterületi utak javítására, köztemető fenntartásra,
hóeltakarításra és egyéb várható kiadásokra szeretne az önkormányzat támogatási kérelmet
benyújtani. Azt tudni kell, hogy az önkormányzatnak vannak helyi adó kintlévőségei, melyek
a költségvetés tervezésénél bevételként lettek tervezve. Ezek befolyásáig nehéz a
gazdálkodás. Mindenképpen indokolja a pályázat benyújtását.
Javasolja a következő határozat meghozatalát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működőképessége megőrzése
céljából a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pályázat
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat nem
működésképtelen, de ha van egy ilyen lehetőség azt nem szabad kihagyni. Mivel ténylegesen
vannak az önkormányzatnak kintlévőségei, ez indokolja a pályázat beadását. Támogatja a
javaslat elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
77/2014.(VIII.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
működőképességének megőrzése céljából, a megyei önkormányzati tartalékból
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pályázat
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. szeptember 12., ill. szeptember 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
a) Választási tájékoztató
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a már, az önkormányzat hirdetőtábláira
kifüggesztett választási tájékoztatóját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy - Ajánlási ívek
szakaszos leadására nincs lehetőség. Egy jelöltet egy választópolgár csak egyszer ajánlhat. A
választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánló íveket a
jelöltnek kell leadni a HVI-nél. Meghatalmazott csak átveheti az ajánló íveket. A jelöltek
listáját 2014. szeptember 8. után a HVI kifüggeszti a hirdetőtáblára. A szavazólapra a jelöltek
nem ABC sorrendben kerülnek, hanem a HVB által, nyilvános ülésén sorsolt sorrendben.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Draskovics Balázs elnök kérdezi, hogy a nemzetiségi ajánlóíveket holnap tudják leadni a
Bakonyjákón megrendezendő megyei tájékoztatón?
Müller Péter képviselő adatvédelmi szempontból kérdezi, hogy az általa kitöltött adatlapot ki
látja?
Válasz:
Kelemen László jegyző Draskovics Balázs elnöknek válaszolva elmondja, hogy a HVI-nél
felvett ajánlóíveket 2014. szeptember 8. 16.00 óráig a HVI-nél kell leadni. A nyomtatványt
mindenki alaposan olvassa el és helyesen töltse ki.
Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy csak a HVI munkatársa, idegen
személy nem juthat az adatokhoz.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, nem csak az a cél, hogy
ütőképes testület állhasson fel, hanem ez a folyamat szabályosan zajlódjon le, a
jogszabályoknak megfelelően. Ha bárkinek kérdése van a választással kapcsolatban, inkább
telefonáljon és kérdezzen a HVI munkatársaitól. Minden részletre oda kell figyelni. Azt
gondolja, hogy a település életében fontos a folytonosság, és annak biztosítása. Ha valaki
felválja a döntését, akkor ne kampányban, információ kiadásban gondolkodjanak, hanem
közös munkában, s ezt érti a képviselő jelöltekre is. Bárki, aki új lesz a képviselő-testületben,
ő nagyon szívesen fogadná az érdeklődését az önkormányzati munka megismerésére
vonatkozóan. Nem szeretné, ha egy olyan testület állna fel a választásokat követően, amely
nem tudja, hogyan működik egy önkormányzat. Lehetőségként szeretné felajánlani a
segítségét. Szívesen segít abban, hogy tisztábban tudjanak látni, ennek érdekében szeretne egy
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lakossági fórumot összehívni. Mindenképpen lesz változás, hiszen a 2 új taggal fog bővülni
majd a testület. Nem szeretné, ha az történne meg, mint a 2010. évi választást követően,
amikor a két testület teljesen elhatárolódott egymástól.
b) Költségvetési munkatárs alkalmazása
Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ékesné Gáspár Dórát mérlegképes
könyvelőként alkalmazza a hivatalban a Munka Törvénykönyve alapján, határozott
időtartamra: 2014.08.01-2015.04.22. napjáig. Dóra fiatal, és megbízható munkaerő, jelenleg
kislányával GYED-en van, ezért csak napi 4 órában tudja foglalkoztatni, hogy a GYED-e ne
vesszen el. A GYED lejártát követően, 2015.04.23. napjától köztisztviselőként szeretné
alkalmazni. A 8 órás munkakör másik négy órára jutó feladatait Győrváryné Mészáros Katalin
látja el a GYED lejártáig. Előnyt jelent, hogy Dóra adászteveli lakos, így utazási költség nem
merül fel. A munkába való betanulását Győrváryné Mészáros Katalin segíti. A hivatalban hely,
asztal és számítógép rendelkezésre áll a munkához, az új kolléga lelkesen végzi munkáját.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
c) Iskola bérleti szerződés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Vital-Pro Hungary Kft.
bérli az iskola épületet, a testületi döntésnek megfelelően. A bérleti szerződés lejárt, de az
ügyvezető úr jelezte, hogy továbbra is szeretné bérelni az ingatlant. Viszont csak kevesebb
bérleti díjért, mert csak tárolásra használná az épület. Az önkormányzatok testületi döntése
nélkül nem jöhet létre új szerződés. A régi szerződésben 125 e Ft/hó összegért bérelte a
helyiségeket a bérlő, de most csak 50 e Ft/hó összegért bérelni ki. Három testületnek döntenie
kell. Ha bármelyik testület úgy dönt, hogy nem adja bérbe, akkor nem lesz bérbe adva az
iskola épülete. Személy szerint azt gondolja, hogy ennyi pénzért egy ilyen komoly ingatlant
nem kell bérbe adni, hiszen ez az összeg a kockázatokat nem fedi le. Ráadásul az elmúlt
időszakban látta folyamatában a bakonyjákói polgármester asszony levelezését az ügyvezető
úrral, és azt gondolja, hogy nem ez a partner, akire egy ilyen ingatlant rá lehet bízni. Nem
szabad kockázatot vállalni, mert a bérlő a régi szerződésben vállalt feltételeket sem tejesítette,
bizonyos elszámolásokat nem tett meg. Polgármester asszony volt a közjegyzőnél, illetve az
ügyvéd is megvizsgálta az iratokat. Lejárt a szerződés, de még nem költözött ki a bérlő. Van
kaució letéve, de ezt nem kellene szerinte felélnie, hiszen nem tudják, milyen állapotban
hagyja ott az épületet. Már többször jelezte, de az a megállapodás még nem készült el, amiben
Bakonyjákó önkormányzat hivatalosan képviseli a másik két önkormányzatot. Ebben az
ügyben ez továbbra is hiányzik, ezt mindenképpen pótolni kell. Nem szereti azt, ha nem
időben tud meg dolgokat. pl. a tegnapi nap tudta meg, hogy a bérlő nem rendelkezik élő
biztosítással, így a kockázat még nagyobb.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Vital-Pro Hungary Kft. által ajánlott 50.000,-Ft/hó bérleti díjjal a volt bakonyjákói iskola épületének bérbeadását ne támogassa. A polgármester kollegákkal karöltve megteszik a megfelelő lépéseket. Vagy felszólítják a bérlőt a kiköltözésre,
vagy arra, hogy adjon egy másik, elfogadható ajánlatot. Amíg nem költözik ki, addig a lejárt
szerződés szerint van bent és köteles ennek megfelelő bérleti díjat fizetni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
78/2014.(VIII.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vital-Pro Hungary
Kft. által ajánlott 50.000,-Ft/hó bérleti díjjal a volt bakonyjákói iskola épületének
bérbeadását nem támogatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Polgármesteri tájékoztató
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, a jegyző úr már utalt rá, hogy
vannak kintlévőségeink helyi adók formájában. Ma írta alá a szükséges papírokat, melyekkel
a Nemzeti Adó és Vámhivatallal ki tudjuk építeni azt a kapcsolatot, hogy ezek behajtása
megtörténjen. Úgy látja, hogy bizonyos adózók tekintetében nincs más megoldás, hiszen van
olyan adózó, aki közel 1 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Nem szeretné, ha az
önkormányzat működését ez veszélyeztetné, mivel ezeket az összegeket a költségvetés
bevételeinél tervezték. Már látják az „alagút végét”, s reméli, az önkormányzat költségvetése
stabilizálódik.
A Faluház felújítását néhány ponton majd be kell tervezni, vannak meghibásodások,
elsősorban a vízvezetékekre gondol. Kihívták a szerelőt. Mivel az önkormányzatnak van egy
igen jó vagyonbiztosítása, ezt csak párhuzamosan lehet intézni. A biztosítási ügyintézővel
felvette a kapcsolatot, nem szeretné saját zsebből fizetni a költségeket, ha van rá biztosítás.
Az elmúlt napok esőzései áldatlan állapotokat teremtettek azokon az utakon, ahol nincs
szilárd burkolat. Az őszi időszakra tervezték az úgynevezett gréderes rendbe rakást, friss
murvával kiegészítve. Bízik benne, hogy tud hozzá forrást találni a költségvetésben, mert ezt
betervezték. Az esőzések kapcsán elmondja, a közfoglalkoztatottak és a falugondok munkáját
dicséri, hogy ezek az esőzések nem okoztak az önkormányzatnak gondot, mert amikor nem
volt más munkájuk, a közfoglalkoztatottaknak folyamatosan ellenőrizték az árkok állapotát,
és rendbe rakták, kitisztították, ahol gond volt. Azt látja, hogy ez jól működik, hiszen voltak
kint a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, s és ők is mindent rendben találtak
Menetrendi egyeztetéshez kapcsolódóan – a részletes változtatások kérésére - visszajelzés
érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
válasz levelét. Elmondja, hogy több változás lép életbe szeptember 1-től. Kértek a VeszprémVároslőd-Bakonyjákó-Pápa útvonalon változásokat. Ami azt jelenti, hogy így a
Németbányáról induló reggeli járat elérje a budapesti járatot Bakonyjákón. A piacos járat, ami
kedden és pénteken megy, nem éri el Várpalotai járatot Bakonyjákón. Kötelező várakozást
tesznek be az alsó megállónál. Legfontosabb változás Ajka-Városlőd-FarkasgyepűBakonyjákó szakaszon lesz, ez meghosszabbításra kerül Németbányáig. Ez napi három
járatpárt jelent, megfelel a korábbi iskolabusznak. Az iskolajárat a Somló Volán
üzemeltetésében fog működni, tehát nyílt járatról van szó, amire bárki felszállhat, de a
gyerekeket ugyanúgy viszik, mint eddig. Semmi nem változik meg, pedagógus kíséri őket, a
busz minősége sem változik meg. Rugalmas lesz a menetrend, megvárja a gyermeket, ha
késésben vannak. Közbeszerzést kellett kiírni tankerületnek az iskolabusz üzemeltetésére.
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Beruházásokról elmondja, hogy a temetőnél és egyéb felújítási költségek is be voltak
tervezve. Nem lenne probléma ezek kifizetése, ha a helyi adózók teljesítenék adófizetési
kötelezettségüket, így viszont egyensúlyozni kell a költségvetésben. Volt négy olyan tétel,
amit ebből a keretből tervezett beruházásra valósítottak, illetve valósítanak meg. A Csend
Völgye Nonprofit Kft. a főtéri és a temető beruházásban is - szabad pénzeszközei terhére –
beruházási költségeket átvállal, hogy ezáltal az önkormányzatot bizonyos mértékben
tehermentesíteni tudja. A temetőnél három plusz munka volt: a kábelfektetés földmunka része
155 e Ft, az épületen belül - ami nem pályázati forrásból finanszírozott - az a szaniter, a
mozgáskorlátozott WC felszerelése 447 e Ft anyag és 83 e Ft munkadíj. Mindenből a
mozgáskorlátozottat kellett megvenni, de nem a legdrágábbat vették meg. Végül a temető
kerítésen kívüli szakasz, ami le lett burkolva, mert azt nem hagyhatták úgy, ez 256 e Ft
költségű. A főtéren is volt beruházás. Ezen pótmunkák összege még egyeztetetés alatt áll, kb.
370 e Ft Ebben volt benne Petanque pálya és a tűzrakó hely. Javasolja, hogy az említett
beruházási költségeket a testület fogadja el, s építse be a 2014. évi költségvetésébe. Valószínű,
hogy ezek a költségek csökkenni fognak, mert a Csend Völgye Nonprofit Kft. is átvállal
ebből, a többi az önkormányzat költségvetéséből kerül majd kifizetésre. Az önkormányzatnak
kivitelezővel nagyon jó a kapcsolata, ahogy tudják, őt ki fogják fizetni.
Az önkormányzatnak van egy csemetekertje, amiben szépek a növények, ősszel jó néhány ki
lesz ültetve. A lakosság részéről is van igény rá. Az igényléseket össze kell gyűjteni. Erre
majd még visszatérnek. A gyümölcsfák tájfajtákat képviselnek. Volt egy olyan ötlet, hogy
bakonyi iskolák udvarában legyen egy ilyen kis csemetefa Németbányáról.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ilyet az elmúlt évek során nem
tapasztalt, az árkok rendesen ki vannak nyírva, rendbe vannak rakva. Boros Antalék mögötti
részt kellene még rendbe tenni. Kérdezi, hogy mikor is mennek az autóbusz járatok?
Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy mi lesz a megsüllyedt térkővel?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a
vízkár elhárítási terv részét képezi. Az erdészet nem ért az önkormányzattal egyet ebben az
ügyben, de meg fogják oldani ezt a problémát. Ami nem önkormányzati tulajdon, ahhoz nem
tudnak közvetlenül hozzányúlni. Reggel 7.03-kor érkezik és 7.05-kor indul a busz, ez elmegy
Ajkáig és onnan is jön, tehát haza is lehet vele jönni. A délutáni járat pedig egykor indul és
kettőkor ér ide, és fél háromkor indul vissza. Negyed négykor van Ajkán és a következő járat
fél négy után indul vissza, majd megy vissza Ajkára. Azt gondolja, hogy ez egy jó előrelépés
mind az önkormányzatnak, mind a lakosságnak. A többi önkormányzati kérés sincs elfelejtve,
szolgáltatói egyeztetés alatt áll. Az információk a lakossághoz is el fognak jutni.
Draskovics Balázs falugondnoknak válaszolva elmondja, hogy minden garanciális. A
pályázatoknak a végére érkeztünk tulajdonképpen, az egyiknél már csak kommunikációs
teendőink vannak hátra. Az egyéb elszámolható kiadások lefedése, illetve a kifizetési kérelem
benyújtása, ami szeptemberben egy nagy munka lesz. Amikor ez a kérelem benyújtásra kerül,
utána jönnek majd ellenőrizni. Nem másnap, hanem egyszer csak majd jönni fognak.
Kivitelező ezt tudja, s mint mondta, mindenre van garancia.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
79/2014.(VIII.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi beruházási
előirányzatokat elfogadja, s beépíti a 2014. évi költségvetésébe:
a) Ravatalozó bejárat térköves burkolása
256 e. Ft,
b) Fő tér pótmunkái (Petanque pálya és tűzrakó hely.)
370 e. Ft,
c) Kábelfektetés (földmunka, behúzás)
155 e. Ft,
d) Ravatalozó pótmunka (mozgáskorlátozott WC felszerelése)
530 e Ft
Összesen:
1.311 e. Ft
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az előirányzatok Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe történő
beépítéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2014. szeptember 12., ill. 2014. október 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Horváth Andrásné a Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzászólásában elmondja,
hogy a másik pályázathoz is meg kapta a hitelt a Kft., július közepe táján írták alá a
szerződést. A hitel nagysága 4,3 millió Ft. A tulajdoni lapra a földhivatalnál kellett bejegyezni,
mivel biztosítéknak az önkormányzati épület lett bejegyezve, ezért a biztosítónál is meg
kellett ezt tenni. A folyósításra csak ezután nyílt lehetőség, ami két héttel ezelőtt megtörtént.
Ott is elkezdték a kifizetéseket, és folyamatban vannak a megrendelések: jurtára, tárogatóra, a
prospektusokra és a viseletekre. Szeretné az elszámolások miatt minél előbb a kifizetési
kérelmet is benyújtani, hogy a kamat minél kisebb legyen.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 34 perckor bezárja.
Kmf.
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