Szám: 8-19/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 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. december 4.
napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester,
Müller Péter, Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője
A lakosság részéről megjelent: 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./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

2./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

Kelemen László
jegyző

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodás módosításai

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja megállapítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

5./ Bakonyi Dinó Park Kft. üzletrész adás-vételével kapcsolatos elővásárlási jogról nyilatkozás

Blaskovits Zoltán
polgármester

6./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 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 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 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 és 106/2014.(XI.13.) 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 tájékoztatja a megjelenteket, hogy elindult az adventi időszak. Ezúton is szeretné megköszönni az első gyertyagyújtásnál nyújtott segítséget mind az
állampolgároknak, mind a nemzetiségi önkormányzatnak, aki ezt a programsorozatot megszervezte.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program keret terhére szerveztek egy kirándulást Nagykarácsonyba. Azon 14 év alatti németbányai gyermekeket tudták elvinni Mikulásfalvára, akik erre jelentkeztek. Köszöni Berhidai Edinának a kiránduláson nyújtott segítséget. Aki részt vett rajta,
az igen jól érezte magát.
Berhidai Edina kérte a faluház használatát kézműves foglalkozások céljából, amit polgármesteri hatáskörben engedélyezett, így térítésmentesen tudják használni. Most szombatra is bérbe
van adva a faluház.
Hókotrásra már van egy árajánlata az önkormányzatnak, de vár még egyet. Nagy
valószínűséggel ez nem lesz olcsóbb. Aki már megadta az árajánlatát, már végzett ilyen
munkát Németbányán, ha nem lesz más szolgáltató, akkor idén is vele köt szerződést az
önkormányzat.
A bakonyjákói volt iskolaépület bérlője a napokban kiköltözött. Jelen pillanatban az iskola
épülete megint üresen áll, ha bárkinek van javaslata a hasznosításra, azt szívesen fogadja.
Mivel az önkormányzatnak tulajdonrésze van az ingatlanban, ehhez döntési jog is
kapcsolódik. Úgy gondolja, éppen itt van az ideje, hogy az önkormányzati tulajdonrészét
felajánlják megvételre Bakonyjákó Község Önkormányzat javára, de ezt a döntést nem mai
testületi ülésen fogják meghozni. A képviselő-testület tagjai kellően átbeszélték ezt a dolgot,
közös álláspont körvonalazódik.
Az „Adventi Csodavárás” koncert szervezése folyamatban van.
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Megtörtént az egyeztetés a nemzetiségi önkormányzattal, a lélekharang vásárlásával,
elhelyezésével kapcsolatban. A feltételekről megállapodást fognak aláírni az elnök
asszonnyal.
Temető működtetését ellenőrizték a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal
munkatársai. Azon túl, hogy igen elégedettek voltak a temető működtetésével, természetesen
kisebb hiányosságokat is találtak, amit pótolni kell. Az egyik, hogy a bejárat mellett
információs táblát kell elhelyezni. A másik a temető nyilvántartás, ami igen kemény
jogszabályi háttérhez kötött. Nagy szerencséje az önkormányzatnak, hogy tudták, van egy
ilyen elmaradásuk, így nyáron a diákmunkások már dolgoztak ezen. Egy év van ennek a
tejesítésére.
Mindenki tudja, hogy az önkormányzat feje felett lebegett a pallos, egy iparűzési adó
túlfizetése miatt, ami a Bakonyi Bauxitbánya Kft-hez kapcsolódik, és még Aradi Alajos
polgármester úr idejében keletkezett. A vállalkozás részéről számtalanszor tettek kísérletet
ennek a pénznek a visszaszerzésére, legutóbb az előző évben próbálkoztak. Müller képviselő
úr erről többet tudna mondani. Hivatalos az információ, hogy Németbánya Község
Önkormányzat benyújtott pályázatára a Belügyminisztérium 6 millió 319 ezer Ft támogatást
állapított meg a települési önkormányzat számára, így ezt a tartozást rendezni tudják. Nagy
terhet vesz le ez a döntés az önkormányzatról.
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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselőtestület az előző ülésén megtárgyalta, s 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátotta.
A rendelet-tervezethez a társadalmi egyeztetésre bocsátást követően 3 lakossági vélemény
érkezett, melyeket részletesen ismertet. A hozzászólások véleményezése:
a) Szalay Timea – 1. melléklet 1.2. pontja – „például” szó beszúrása – tervezeten
átvezetve.
b) Pozsgai László
- Lakóházakra nem vonatkozik az 1 x-i ürítés? - 9. § (4) bek. Az üdülőnek is
szükség szerint írnák elő a közszolgáltatás igénybevételét.
- Mi van az egyedi biológiai tisztítókkal? - 9. § (3) bek. b) pontja – mentességet
kapnának ezek az ingatlantulajdonosok.
c) Nagy Gábor – Ellenőrzés, szankció, büntetés mértéke hiányzik a rendeletből.
A hatósági ellenőrzést, szabálysértési szankciókat, büntetés mértékét magasabb szintű
jogszabályok tartalmazzák, azt nem lehet megismételni önkormányzati rendeletben.
Szabálysértési rendelkezések megállapítására az önkormányzatnak nincs törvényi
felhatalmazása.
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és az elhangzott két lakossági javaslat
figyelembe vételével módosított rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
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Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szolgáltatónak is be kell
vállalni azt, hogy többször jön szállítani.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a rendelet hatályba lépését követheti a
szolgáltatóval való szerződéskötés.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
15/2014.(XII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ N a p i r e n d : A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet
a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően elmondja, hogy az önkormányzat a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 7/2011.
(VII.1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése alapján nem javasolja társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendelet-tervezetet, mert annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek
fűződik. A szociális tűzifa kérelmezőknek rövid idő áll rendelkezésére kérelmük benyújtására,
ezt követően a testületnek szintén kevés napja lesz a döntések meghozatalára, s végül február
15-ig ki kell osztani a szociális tűzifát, mert a BM rendelet szerint ez a végső határidő. Ha társadalmi egyeztetés miatt minimum 15 nappal később léphetne hatályba a rendelet, akkor vagy
a kérelmezőktől, vagy a testülettől, vagy a tűzifa kiosztásától kellene elvenni az időt, ami a
pályázati támogatás felhasználását veszélyeztetné. A tavalyi – társadalmi egyeztetésen átesett
- tűzifás rendelet csak a 2. § (3) bekezdésében rögzített HHH-s családok előnye, valamint a 3.
§ (3) bekezdésében az ellenszolgáltatás nemlegessége vonatkozásában módosult, a BM. Rendeletnek megfelelően, s a mellékletben szereplő kérelem formanyomtatvány lett sokkal részletesebb. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester egyetért a jegyző úr véleményével. Elmondja, hogy a rendelet tervezet részletesen rögzíti a szociális tűzifa kiosztásának szabályait és feltételeit, nem
várható módosító javaslat a rendelettel kapcsolatban, s nem lenne szerencsés bármelyik eljárási szakasz lerövidítése.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy ki viszi ki a kérelmeket?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy eddig a falugondnok juttatta el a
rászorulókhoz a kérelmeket, de úgy gondolja, mivel nem olyan sok fáról van szó, a képviselőtestület tagjai is ismerik, ki az aki a szociális tűzifára rászorul. Ezért a testületi tagok is
adhatnak kérelmet azoknak, akik arra rászorultak.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Kelemen László jegyző a javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
16/2014.(XII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodás módosításai
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

3./ N a p i r e n d :

a) A 2014. szeptember 25-i társulási megállapodás módosítás
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést, a Társulási
Megállapodás módosítást és az Egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, melyet
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A képviselő-testület a megállapodás
módosításokat a tegnapi megbeszélésén részletesen áttanulmányozta. A technikai jellegű
változtatásokat át kellett vezetni a Társulási Megállapodáson, melyet a Társulási Tanács
tagjaként már megszavazott. Javasolja, hogy Társulási Megállapodás módosítását és annak
egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
107/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak
megfelelően – elfogadja.
A társulási megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) A 2014. november 20-i társulási megállapodás módosítás
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ezt az anyagot is előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták a képviselők. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a
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Társulási Megállapodás módosítást és az Egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodást. Elmondja, hogy a székhely és a gesztor változott, Vaszar község lett Takácsi
helyett, s Varga Péter polgármester úr lett a társulás elnöke. A társulás tagjait képviselő
polgármesterek neve aktualizálva lett a mellékletben, a helyi önkormányzati választásoknak
megfelelően. Javasolja, hogy Társulási Megállapodás módosítását és annak egységes
szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fogadja el a
testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
108/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak
megfelelően – elfogadja.
A Társulási megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja megállapítása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést, melyet a képviselők
előzetesen megkaptak tanulmányozhattak. Elmondja, hogy Gic község fordult a társuláshoz,
mert a település házi segítségnyújtás ellátottjainak intézményi térítési díjának felét szeretné
önkormányzati támogatásként nyújtani az érintetteknek. A Társulás 260,-Ft önköltségi
normatíva különbözettel számol, melyből Gic Község Önkormányzata 130,-Ft-ot vállal át az
ellátásban részt vevő lakosaitól. Mivel a feladatot a társulás keretei között láttatják el, ezért
szükséges ehhez a társult önkormányzatok hozzájárulása. Úgy gondolja, hogy jövőre
Németbánya Község Önkormányzatának is meg kellene vizsgálni a támogatás lehetőségét.
Javasolja, hogy a társulásban ellátott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló – az
előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelő - rendelet-tervezetéhez adja a
hozzájárulását a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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109/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsi Község
Önkormányzat Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló – az előterjesztés 1.
mellékletében foglaltaknak megfelelő - rendelet-tervezetéhez hozzájárulását adja.
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Bakonyi Dinó Park Kft. üzletrész adás-vételével kapcsolatos elő
vásárlási jogról nyilatkozás
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

5./ N a p i r e n d :

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ATESZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. kereste meg Németbánya Község Önkormányzatát, mert el kívánja
idegeníteni a Bakonyi Dinó Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészét,
melyre az önkormányzatnak - mint résztulajdonosnak – elővásárlási joga van. Ezt követően
részletesen ismerteti a kérelmet és az adásvételi szerződést. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzatnak nem kellene élni az elővásárlási jogával. Ha nem nyilatkozna az
önkormányzat, akkor úgy tekintik, hogy nem kíván ebben részt venni. A Magyar
Dinoszaurusz Alapítvány tulajdonba kerülésével egy szakmai csapat irányíthatná a kft-t,
közvetve Dr. Ősi Attila elnök vezetésével. Javasolja, hogy az önkormányzat mondjon le az
elővásárlási jogáról, ezáltal lehetővé tudják tenni, hogy a Bakonyi Dino Park Kft.-nek új
vezetője legyen, mivel a jelenlegi vezetője lemondott a megbízásáról. Nem hiszi, hogy ez a
döntés az önkormányzat részére hátrányos lenne.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
110/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ATESZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU-9151 Abda, Arany János u. 47.) és Magyar
Dinoszaurusz Alapítvány Németbánya (8551 Fő tér 3.) között létrejött, 2014.
november 14. napján kelt üzletrész-adásvételi szerződéssel kapcsolatban nem
kíván élni az elővásárlási jogával.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
a) Együttműködési megállapodás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Csend völgye
Németbánya Nonprofit Kft. Által elindított két projekt lassan a végére ér, megvalósul. Az
egyik a temető felújítás, a másik pedig eszközbeszerzés. Van még hátra kifizetés, amit fedez
a hitel-szerződés. Közben felmerült Áfa kifizetés és kamatfizetési kötelezettség is, ami gondot
jelent a Kft-nek. Amíg az MVH nem utalja a pályázati támogatást, addig a kamat is
halmozódik. A pénzintézet elkövetett egy technikai hibát: nem kezdte el a kamatot vonni. A
Kft. vezetése úgy gondolta, hogy a kamat majd a végén lesz elszámolva. Nem is lett volna
gond akkor, ha addigra törzstőke emelés végrehajtása lezajlik, de ez nem történt meg. A
hitelintézet a Kft. számlájáról az esedékes kamatot egy összegben levonta, így a számla
mínuszba ment át. Javasolja, hogy vissztérítendő támogatásként 500 ezer forintot adjanak át a
Kft-nek. A visszatérítés határidejének 2016.03.30. napját határozzák meg. Így a Kft. le tudja
zárni a pályázati elszámolásokat. Jövő évben az önkormányzat végrehajtaná a törzstőke
emelést, melyből a Kft. vissza tudná fizetni önkormányzatnak az előleget. Ezt követően
részletesen ismerteti az előleg nyújtása céljából készített együttműködési megállapodástervezetet, melyet javasol elfogadni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
111/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csend völgye
Németbánya Nonprofit Kft.-vel kötendő, a „Kegyeleti tér fejlesztése és közösségi
rendezvényhelyszín kialakítása” pályázatának megvalósulásával kapcsolatos,
2014. december 4. napján kelt együttműködési megállapodás-tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Lap-top vásárlás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előzetes képviselőtestületi megbeszélésen jelezte a képviselők felé, hogy a polgármesteri munka sokszor
megkívánja, hogy helyhez kötöttség nélkül, elektronikusan hozzáférhessen, dolgozhasson az
önkormányzati megállapodás tervezetekben, levelezésekben és egyéb anyagokban. Ezért kérte
és megkapta a hozzájárulását a képviselőknek, hogy lap-topot vásárolhasson. Berhidai Péter
képviselő úr segítségével, bruttó 159.999,-Ft-ért egy Toshiba Satellite tipusú gépet vásárolt.
Javasolja a vásárlás jóváhagyása képviselő-testületi határozatba foglalását.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
112/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán
polgármester –– Toshiba Satellite A660-19P BlackW7 típusú, önkormányzati laptop vásárlását jóváhagyja.
A költségvetési előirányzata terhére, az eszköz megvásárlásához 160.000,-Ft
előirányzatot biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a képviselő-testület döntését.
c) Lélekharang
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte lélekharang beszerzését a németbányai temetőbe.
A képviselő-testülettel megbeszélve arra az álláspontra jutottak, hogy támogatják a
kezdeményezést. Így a nemzetiségi önkormányzat a harang jövő évi beszerzésére már
kötelezettséget tud vállalni. Kéri, hogy hatalmazza fel a lélekharang vásárlásának és
elhelyezésének részletes feltételeit szabályozó, Németbánya Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást elkészítésére és aláírására. A
harangon a következő felirat az lenne: Németbánya és Iharkút lelkeiért.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
113/2014.(XII.4.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezését, hogy a
németbányai temetőben lélekharang legyen elhelyezve.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lélekharang vásárlásának és
elhelyezésének részletes feltételeit szabályozó, Németbánya Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást előkészítse és aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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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 17 óra 48 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

