Szám: 8-20/2014.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18.
napján 8 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
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
- Baksa Gizella jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 2 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 rendkívüli ülés összehívását a meghívóban szereplő napirendi pontok indokolják, melyet
javasol „Nemzeti értékek és hungarikumok pályázat benyújtása” napirendi ponttal kiegészíteni.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Iparűzési adó túlfizetés visszatérítése

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Németbánya Község Önkormányzat ÁFA hatálya alól történő kijelentkezése

Kelemen László
jegyző

3./ Iskolai körzethatárok megállapítása

Kelemen László
jegyző

4./ Nemzeti értékek és hungarikumok pályázat benyújtása

Blaskovits Zoltán
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 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 lejárt határidejű határozatok – a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt – nincsenek, így végrehajtásukról sem
készülhetett beszámoló. Ugyanilyen okból a testületi ülések között, átruházott hatáskörben
sem született polgármesteri döntés.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Iparűzési adó túlfizetés visszatérítése
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község
Önkormányzata nyilvántartott 2001. évtől egy több mint hat millió forintos iparűzési adó
túlfizetést a Bakonyi Bauxit Bánya Kft. részéről. Előző testületi ülésen tájékoztatta a
képviselőket, a belügyminiszter úr támogatásban részesítette Németbánya Község
Önkormányzatát, 6.319.000 forintot kaptak a benyújtott pályázatra. Ez a túlfizetéssel
kapcsolatosan a jelenlegi tőketartozást fedi le. A felszámolóval felvette a kapcsolatot, és ma
reggeltől kezében van a megállapodás-tervezet, melyet ezt követően részletesen ismertet. Első
pontban megállapítják, hogy a 2001. évtől keletkezett túlfizetés fennáll, amelynek 6.319.000
forint a tőke összege. Megállapítják a második pontban, hogy jelen pillanatban a túlfizetés
változatlan összegben fennáll. A harmadik pontban az szerepel, hogy a tervezet aláírását
követően, az önkormányzat 2 napon belül az visszafizeti a Bakonyi Bauxit Bánya Kft „f.a.”
részére az adó túlfizetést. A negyedik pontban felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen
megállapodás teljesítésén túl, egymással szemben, helyi iparűzési adó jogcímen semmilyen
igényt, követelést nem támasztanak, egymásnak nem tartoznak. A megállapodást még nem
tanulmányozták át, a jegyző úrral meg kell beszélnie. Az átutalási időpontot mindenképpen
módosítani kell, de a túlfizetés visszafizetését ebben az évben meg kell oldani. Javasolja,
hogy a testület a fennálló, 6.319 ezer Ft helyi iparűzési adó – a működőképesség megőrzését
szolgáló központi költségvetési támogatás terhére történő - túlfizetése visszafizetését rendelje
el, s hatalmazza fel a megállapodás aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy ki a felszámoló?
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy pályázni kellett erre az összegre?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Schmidt Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. részéről Veres-Bocskay Katalin a
felszámolóbiztos.

4
Kiss Albertné alpolgármester kérdésére igennel válaszol. A Belügyminisztérium pályázati
kiírására nyújtották be a pályázatot, a hivatal segítségével.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
114/2014.(XII.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya
Község Önkormányzatánál fennálló, Bakonyi Bauxit Bánya Kft. “f.a.”
6.319.000,-Ft helyi iparűzési adó – a működőképesség megőrzését szolgáló
központi költségvetési támogatás terhére történő - túlfizetése visszafizetését
rendeli el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iparűzési adó túlfizetés visszafizetési
feltételeit szabályozó megállapodást aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat ÁFA hatálya alól történő kijelentkezése
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti Ékesné Gáspár Dóra, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója napirendi ponthoz készített előterjesztését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy a pályázatoknál az ÁFA-t az önkormányzatnak kell
finanszírozni?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az ÁFA-t mindig ki kell fizetni
az önkormányzatnak. ÁFA-t visszaigényelni csak a bevételek arányában lehetett, az elmúlt
időszakban nem tudott visszaigényelni semmit az önkormányzat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
115/2014.(XII.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2015. január 1. napjától az ÁFA körből kilép.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a NAV és a Magyar Államkincstár felé a
szükséges bevallások benyújtásáról gondoskodjanak.

5
Határidő: 2014. december 20., ill. 2015. január 8.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Iskolai körzethatárok megállapítása
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója tárgyban kiküldött megkeresését, Németbánya településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezetét, melyről a testület döntését meg kell küldeni a VM. Kormányhivatal Oktatási Főosztályának. Javasolja, hogy értsenek egyet a tervezettel.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a kérelem csak most
érkezett meg a hivatalhoz. Nem a hivatal, vagy az önkormányzat mulasztása, hogy most tud a
testület dönteni. Támogatja a javaslatot.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
116/2014.(XII.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya
település kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára tervezetével
egyetért.
A tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Nemzeti értékek és hungarikumok pályázat benyújtása
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A
pályázati kiírás szerint 500.000,-Ft és 1.500.000,-Ft közötti összegre lehet pályázni, három
támogatási céllal. Ami Németbánya Község Önkormányzatát érintheti, az a “Helyi települési
és tájegységi értéktárak létrehozásának elősegítése, helyi értékek felkutatása és dokumentálása”. Várhatóan az ünnepek alatt, vagy azt követően ki fog menni az a felhívás, amiben az önkormányzat keres majd közreműködőket, lelkes németbányai lakosokat, valamint civil szervezeteket a munkában, illetve a Települési Értéktár Bizottságban való közreműködésre. Azt
gondolja, hogy az Értéktár Bizottság 2015. január hónapjában fel tud állni, tulajdonképpen
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ezeknek az Értéktár Bizottságoknak a munkáját támogatandóan került kiírásra ez a pályázat.
Összesen 250.000.000,-Ft van ebben a keretben, nem kell csodákat várni. Nem egy bonyolult
pályázat, remélhetőleg nem kell pályázatírót bevonni. Január 5-én indítaná, ha sikerül összeállítani. A képviselőtársak közül lesz, akit szeretne ebbe a munkába bevonni. Javasolja, hogy a
Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt nyílt pályázatát pályázza meg. Hatalmazza fel a polgármestert a
pályázat határidőben történő benyújtására.
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:
117/2014.(XII.18.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt nyílt pályázatát megpályázza.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. január 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester jelzi, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökétől kapott levelet, ami a Szilveszterre vonatkozik. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezi a szilveszteri eseményt, ami a Faluházban lesz majd megtartva. Az elnök asszony
jelezte, hogy a németbányaiak számára ingyenes. Tájékoztatni fogja az Elnök asszonyt, hogy
akkor adható térítésmentesen használatba a Faluház, ha az adott programhoz nem kapcsolódik
bevétel, ha nem szednek belépőt.
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
kérdése, vagy bejelentése?
Horváth Andrásné Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a Kft. várhatóan, szintén ki fog lépni az ÁFA körből.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 8 óra 22 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

