Szám: 8-17/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13. napján 9 órakor
megtartott 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. november 13.
napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester,
Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 3 fő.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Berhidai Péter képviselő
hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatti távolmaradását előre bejelentette.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy az 1.
napirendi pontot tárgyalnák 3. napirendi pontként, mivel e rendelet-tervezetet társadalmi
egyeztetésre kell bocsátaniuk az elfogadása előtt.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása

Kelemen László
jegyző

2./ Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

4./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 4 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 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 4 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 80, 81, 82, 83, 84 és 85/2014.(IX.25.), 86 és 87/2014.(X.1.), 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96 és 97/2014.(X.20.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére szociális
étkeztetés engedélyezése.
Elmondja, hogy a szociális étkeztetés Németbányán ma már gördülékenyen zajlik. Megkötötték azt a megállapodást, ami szükséges volt ahhoz, hogy egy szakképzett munkatárs is segítse
a munkát, Heller Jánosné személyében, aki heti négy órában látja el az adminisztratív munkát,
bruttó 5 ezer forint díjazásért.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy lezajlott idén ötödik
alkalommal Szent Márton ünnepe. Szeretné megköszönni az ebben való részvételt és közreműködést mindenkinek. Úgy gondolja, hogy egy jól sikerült, a településhez múltjához, és jelenéhez igazodó rendezvényt bonyolítottak le. Nemzetiségi Önkormányzattal - annak érdekében, hogy tudjanak pontokat gyűjteni a feladatalapú finanszírozáshoz - kötöttek egy együttműködési megállapodást, majd kérni fogja a testületet, hogy ezt a megállapodást hagyja jóvá.
Azt tudni kell, hogy aktívabb szereplőkkel nem kötöttek megállapodást, mint pl. a Kostajger
Mihály Közhasznú Egyesülettel. A többi civil szervezet, a nemzetiségi önkormányzat és a lakosság együttműködését is szeretné megköszönni.
Az Mötv. szerint minden képviselő számára kötelező továbbképzésen a Képviselő-testület
tagjai november 10-én részt vettek. Szeretné az aktív részvételt megköszönni, valamint azt,
hogy a teszteket is eredményesen kitöltötték. A képviselők további két fontos adminisztratív
kötelezettségnek eleget tettek. Müller Péter, az ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta arról,
hogy az összes képviselőtárs határidőn belül leadta a vagyonnyilatkozatát. A képviselőtársak
jelezték, hogy mindenkinek sikerült a köztartozásmentes adatbázisba regisztrálnia magát.
Tájékoztatja a képviselő társakat, hogy Schmidt Attila és Müller Péter az alakuló ülésen a
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tiszteletdíjáról lemondott, az alpolgármester asszony pedig a bruttó 53.020,-Ft helyett csak
bruttó 20.000,-Ft-ot kíván felvenni, e feletti részről lemondott. Ezt követően ismerteti az
alpolgármester asszony nyilatkozatát.
A szociális tűzifa pályázat ismét eredményes volt. A szokásos fa mennyiséget kapták meg, 4
erdei m3-t, erről az értesítés is megérkezett az önkormányzathoz. Feladat ezzel kapcsolatban
ugyanaz lesz, mint tavaly: rendeletet kell alkotni, hatályba kell léptetni, társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani és majd megérkezik a szociális tűzifa. Arra kér mindenkit, hogy a
tavalyinál ez kulturáltabban folyjon le, ne az terjedjen el, hogy van szociális tűzifa, mert 4
erdei m3 faanyagról beszélünk, tehát igen kevés embernek fognak tudni adni, kevés faanyagot.
Tájékoztatja a testületet, hogy ahogy azt az első, nagyon produktív testületi megbeszélésen
jelezte a képviselőtársaknak, a könyvtárnál is változások vannak. A könyvtáros jelezte, hogy
csak heti két órában, letisztított feladatkörben tudja ellátni feladatát, azt is csak kedden
délután. November 15-i hatállyal a jelenlegi szerződését módosítani fogják, kiveszik az egyéb
feladatokat, és heti két órában fogja a könyvtáros ellátni a feladatát. A bér is ehhez fog
igazodni. A lakosság körében is fel kell mérni, hogy ez így nekik menyire elfogadható.
Részt vett az első informális megbeszélésen Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök asszonyával, aki nagyon konstruktív, új, formabontó ötletekkel állt elő. Megkérte, hogy
a felesleges tiszteletköröket hanyagolják, viszont van, amit nem mellőzhetnek. Először
mindig az együttműködés kereteit kell tisztázni, utána jöhetnek az egyéb dolgok.
A Faluház használatával kapcsolatban egyre több igény jelentkezik, bérletre is van igény,
decemberre is már van bérlő. Van egy másik kérés is, ami egy kicsit kacifántos. A
megoldásban kérné majd a képviselőtársak segítségét. Szeretné továbbra is, hogy ez úgy
működjön, hogy tudják, hogy valójában mi történik, és tudják, hogy mi áll mögötte. Elkérheti
magánszemély is természetesen, akár térítésmentesen, ha a szabályzatban megfogalmazott
közösségi célok megvalósulnak, de ezt dokumentálni kell, hogy ne legyen támadási felület.
Szeretné kérni ismételten a falugondnokot, hogy a faluház használatát dokumentálja: ki,
mikor, milyen jogcímen, mekkora létszámban és milyen céllal használja a Faluházat. A
nyilvántartás október 12-ig visszamenőleg legyen megcsinálva, és ebből akkor lehet látni,
hogy miként alakul a Faluház kihasználtsága.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy lesz a nyilvántartáshoz nyomtatvány?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre, a számítógépen lesz vezetve. A
Falugondnok állítsa össze a korábban már kért adattartalommal a nyilvántartást, ő segít majd
ennek rögzítésében.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d :
Előadó:

Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
Kelemen László jegyző
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(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és a rendelettervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
13/2014.(XI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ N a p i r e n d : Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és a rendelettervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
14/2014.(XI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról szóló 7/2014.(X.10.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ N a p i r e n d : A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését a rendelettervezetet és a közszolgáltatási szerződés-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a hulladékgazdálkodási törvény hogyan rendelkezik a folyékony hulladék-kezelésről és miben változott az új jogszabály?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az új törvény nem folyékony hulladék
fogalmat használ, hanem a háztartási szennyvíz fogalmát vezeti be. A közszolgáltatási díj
meghatározásánál alapvető különbség a folyékony hulladékra vonatkozó korábbi szabályokhoz képest, hogy nem a fogyasztott víz mennyiségével, hanem a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az ingatlantulajdonosnak.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztésben az volt,
hogy az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a településen található szennyvízbekötés
nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének
szervezéséről és ellenőrzéséről. Erről hogyan gondoskodnak?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzat megalkotja a
rendeletet, így gondoskodniuk kell a szervezésről, és felveszik a kapcsolatot a szolgáltatóval,
akivel szerződést kell kötni. A lakos azzal a szolgáltatóval vitetheti el a háztartási
szennyvizét, akivel szerződést kötött az önkormányzat. Eddig bárki vihette a szennyvizet, a
rendelet hatályba lépésétől csak az a szolgáltató viheti, akivel az önkormányzat erre
szerződést kötött. Ma már csak zárt rendszerű tárolóban lehet a szennyvizet gyűjteni.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szennyvíz az
önkormányzatnál visszatérő kérdés. Az UNIÓS ciklus tervezésénél ez az egyik első kiírt
pályázat ami erre irányult, de csak 2000 lakos feletti településekre írták ki. Várható, hogy
kiírásra kerül kis települések számára is. Településszinten a szennyvízkezelés nem megoldott
Németbányán, pályázat igénybevétele nélkül ez nem lehetséges.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a csatornázásra gondol a polgármester úr?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem. Településszintű megoldás
az egyedi kisberendezés is, ha rendszerben van telepítve, mintha csatornáznák. A
szennyvízkezelési program alapján meg lehet nézni majd, hogy mi a járható út, jogszerűen
kell eljárni. Ilyen rendeletük eddig nem volt, a jogszabály mindenkire vonatkozik, náluk ez
nem volt szabályozva. Ebbe a rendeletbe a jogszabálynak megfelelően belekerült például az
is, hogy a számlát 5 évig meg kell őrizni. Ez egy fordulópont, mert egyre inkább szükségessé
válik az, hogy ez a probléma megoldódjon. Lehet, hogy most novemberben nem lesz számla,
de az nem lehet, hogy egész évben nincs számlája a lakosnak. Ezt a rendeletet most
kötelezően meg kell alkotni, fel kell vállalni, és jól kell ezt az egészet lekommunikálni a
lakossággal.
Hozzászólás:
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Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a megye települései 95
százalékának nincs ilyen rendelete. Mindenki most alkotja meg?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy azért, mert a települések döntő többségében
közműves szennyvízcsatornázás van, és nem tengelyen szállíttatják a szennyvizet. Most
azonban mindenkinek rendeletet kell alkotnia. Nem tudnak mit tenni, ez törvény által előírt
kötelezettség. Nem talált olyat az előterjesztésben, amivel ne értene egyet. Ezt a rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. Arról dönthetnek, hogy társadalmi
egyeztetésre bocsátják, de utána már nem tudnak belenyúlni. Ha van javaslat, azt most kell
megtenni. Ez két hétre ki lesz téve a hirdetőtáblára, a képviselő-testület a tervezetet csak
akkor módosíthatja, ha érdemi javaslat érkezik hozzá.
Hozzászólások:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az egytényezős és kéttényezős mit jelent?
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mi történik ott, ahol semmi nincs, ahol kezelhetné a
szennyvizet?
Válasz:
Kelemen László jegyző Kiss Albertné alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy azt
jelenti, hogy van egy alapdíj és van egy kiszállás + ürítési díj ez Németbányán egyben
szerepel, ezért egytényezős. Bakonyjákón külön szerepel a díj megállapításánál, az a
kéttényezős díj.
Schmidt Attila képviselő Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy ott száraz
WC tisztítás lesz, ahogy a szerződés-tervezetben ezt leírták, úgy történik.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy azt gondolja, hogy mind a rendelet, mind a
díjszabás még finomítva lesz. Száraz WC azért jó, mert vizet nem fogyaszt, de ki az, aki ezt
ellenőrzi. Mindenki előtt ismert az egyedi kisberendezés, aminek az iszapzsákjában lévő
anyagok komposztálás után alkalmasak trágyázásra. Nem hiszi, hogy ezen fog múlni.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a talajerő azért engedett az
árakból, mert egy másik szolgáltatónál olcsóbb a díj. Úgy gondolja, hogy ehhez mindenkinek
alkalmazkodnia kell, de vajon mindenki ki tudja e fizetni az összeget?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a kérdésben nincs döntési
joguk, sajnos ezt meg kell alkotni. Azt kell megérteni, olyan téren van mozgási lehetősége az
önkormányzatnak, hogy jöhet egy másik szolgáltató, ami kedvezőbb. Nem lehet az kérdés,
hogy ki az, aki ki tudja fizetni, a szennyvizet kezelni kell. Ez nem szociális kérdés.
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, ha nem tudja kifizetni a díjat a lakos, akkor
fordulhat az önkormányzathoz segítségért.
Blaskovits Zoltán polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolja a testületnek,
hogy a rendelet-tervezetet bocsássa 15 napra társadalmi egyeztetésre, a közszolgáltatási szerződés-tervezetet fogadja el, s felhatalmazást kér annak aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait:
98/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
99/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló, a
Talajerőgazdálkodási Kft.-vel (Pápa, László M. u. 1.) kötendő közszolgáltatási
szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert közszolgáltatási szerződés aláírására.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
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) Együttműködési megállapodások
aa) Működtetés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés szerint a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig,
általános, vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül
kell vizsgálni.
A felülvizsgálat során javasolja a következő módosításokat:
- Képviselőként Ujvári Szilvia elnök megjelölését Draskovics Balázs helyett.
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A törvényi hivatkozások közül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt törölni, mivel már nem hatályos.
Az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztették, ezért a II. pont alatti „A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje” alpont
törlése. Az ezt követő pontok számozása egy számmal csökken.
A 7. oldalon, a vegyes rendelkezéseknél a költségvetési koncepciók véleményezési
határidőire vonatkozó rendelkezéseket törölni kell.

Javasolja, hogy az előterjesztés alapján elkészített együttműködési megállapodást fogadja el
a testület, s hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
100/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, a nemzetiségi önkormányzat működésével
kapcsolatos, 2014. november 13. napján kelt, módosított együttműködési
megállapodást elfogadja.
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
ab) Szent Márton napi rendezvény
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben került megrendezésre a Szent Márton nap
a településen. Az együttműködési megállapodást ő és Újvári Szilvia elnök asszony írták alá,
amit a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyni. Ezt követően ismerteti a megállapodást,
amely gyakorlatilag 5 pontból áll. A megállapodásban midkét fél tett vállalásokat. Elmondja,
hogy sok nemzetiségi tag vett részt az est programjain.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester javasolja, hogy az együttműködési megállapodást hagyja jóvá
a testület.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
101/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal - Szent Márton nap megrendezésére – kötött,
2014. november 7. napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Vállalkozói szerződés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a HIDRIKVILL Kft- vel
kötött egy vállalkozói szerződést. Korábban a testület döntött a temető villamosításáról, de
akkor még pontos bekerülési összeget nem tudtak. Azóta már a munka pontos bekerülési
összege is megállapításra került. A vállalkozó Németbánya Temető földkábeles csatlakozás
kialakítás villanyszerelési munkáját elvégezte, a számla pénzügyileg rendezve lett. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a már aláírt vállalkozói szerződést hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
102/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hidrikvill Kft-vel Németbánya Temető földkábeles csatlakozás kialakítás villanyszerelési munkái
elvégzésére – kötött, 2014. augusztus 8. napján kelt vállalkozói szerződést
jóváhagyja.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

c)

Flagellum Dei Hagyományőrző, Kulturális és Művészeti Alapítvány létrehozása

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Németh-Vékes Erzsébet zongoraművész
szeretné létrehozni az alapítványt, s az alapítvány székhelyéül Németbánya Fő tér 3. ingatlant
szeretné megjelölni. Ehhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.
Ez egy nyílt alapítvány lesz. Küldetése a Kárpát-medencei hagyományok megtartása és
megőrzése. A kérés hasonló, mint korábban a Magyar Dinoszaurusz Alapítványé, kéri a
székhely használat biztosítását, amihez az önkormányzat határozatban foglalt döntésével
hozzájárul. Ez a testület számára költséggel, illetve egyéb teherrel nem járna. Javasolja, hogy
az alapítvány is kapjon náluk székhelyet. Az Adventi koncerten is fel fog lépni az alapító
zongoraművésznő.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
103/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Németh-Vékes Erzsébet zongoraművész az általa alapítandó Flagellum Dei
Hagyományőrző, Kulturális és Művészeti Alapítvány székhelyéül az
önkormányzat tulajdonában álló, Németbánya Fő tér 3. sz. alatti épületet jelölje
meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Adventi ünnepi koncert megszervezése
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Advent utolsó vasárnapján, 2014. december
21-én adventi „Csodavárás” címmel, a németbányai Szent Márton kápolnában adventi koncert
szervezését kezdeményezte Németh-Vékes Erzsébet zongoraművész, a Flagellum Dei
Alapítvány alapítója. Az adventi koncert csak az önkormányzat szervezésében jönne létre, de
Németh-Vétkes Erzsébet a szervezésben és lebonyolításban is részt vesz, ő lesz egyik fellépő
is. Amennyiben addigra bejegyzésre kerül az alapítvány, köszönthetjük, mint alapítót is. A
koncerttel kapcsolatban az önkormányzatnak nagyobb költsége nem merül fel. Egyeztetni kell
Rudi Péter plébános úrral is. A koncert más programokat nem fogja akadályozni, azt
gondolja, hogy fél öt – öt körül kezdőzhetne a koncert. Javasolja, hogy az adventi ünnepi
koncert megszervezéséről döntsön a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
104/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködve
Németh-Vékes Erzsébet kezdeményezővel 2014. december 21. napján, „Adventi
Csodavárás” címmel, a németbányai Szent Márton kápolnában adventi koncert
szervezését határozza el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a koncert megszervezése ügyében
intézkedjen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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e)

Németbánya település honlapja

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Németbánya település honlapját jelenleg
olyan cég működteti, melynek egyik kültagja a képviselő-testület tagja. Jelezte az üzemeltető
felé, hogy szeretne a honlapon változtatást eszközölni, s tájékoztatták, hogy ez díjemeléssel is
járna. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel arra, hogy a határozatlan idejű
szerződést bontsa fel és árajánlatokat kérjen be január 1-jével. Ez tudna egy tiszta helyzetet
teremteni. A nyertes nyilván az lenne, aki megfelelő műszaki tartalom mellett elfogadható
árat tud ajánlani. A legkedvezőbb ajánlatot fogják majd választani, s 2015. január 1. napjától
új szerződést fognak kötni. Nem tiltja semmi, ha esetleg a jelenlegi szolgáltató adja a
legkedvezőbb ajánlatot, akkor ő működtetné tovább a település honlapját. Azt szeretné, ha ez
le lenne tisztázva. A képviselők át tudják azt is gondolni, min kellene változtatni.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy a szerződésbontás jár-e valamilyen kötelezettséggel?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 30 napos felmondási
határidővel, ez kitart december 31-ig, az új meg érvénybe tud lépni. A fenntartást biztosítani
kell.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
105/2014.(XI.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Blaskovits Zoltán polgármestert Németbánya község honlapja működtetésének
határozatlan idejű szerződése felbontására, s új árajánlatok beszerzésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Draskovics Balázs kérdezi, hogy sikerült-e a hótolásról szerződést kötni? Az utcaneveket és
a házszámozást rendbe kellene tenni.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a hótolás szerződéskötése
folyamatban van, már kért árajánlatokat, egyiket ma kapta még kézhez. Az utca házszámozás
az ő hatásköre, az utcanév változás javaslattétel hiánya miatt akadt el. A kérdést lehetőleg az
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idén szeretné lerendezni. Egy egyeztetést kell a földhivatallal lefolytatni, az a kérdés, hogy a
Kossuth utca meddig tart. Az utcanév változtatása képviselő-testületi hatáskörben van. A
probléma az, hogy faluháztól hátrafelé az utca Hátsó utca néven van bejegyezve a
földhivatalnál, ekkor viszont nem tudják Kossuth utcaként elnevezni. A kettőnek szinkronban
kell lennie. Megpróbálja ezt a kört lejárni, hogy ez a kérdés tisztázódjon. Tud olyan
személyről, akinek az ingatlana a földhivatalnál Hátsó utca néven szerepel, de lakcím
kártyájára Kossuth utca van nyomtatva.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy ez mikori eset?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ez most aktuális, de nem tudja,
hogy mikor keletkezett. Földhivatali bejegyzésben ez van. Amíg ez nincs tisztázva, addig nem
tud továbblépni. Elmondja, hogy a javaslat hiánya a legnagyobb probléma. Ha bárkinek
javaslata van, azt tegye meg, mert az utcanév magától nem fog átneveződni. Lehet javaslattevő egy képviselő is. A nemzetiségi önkormányzat is szeretne német nyelvű táblákat. Le kell
futni a kötelező köröket a megfelelő helyeken, a földhivatalnál, okmányirodánál.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s az ülést 10 óra 31 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

