Szám: 236/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22. 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 2015. január 22. napján
17 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, 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 meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja „Németbánya Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása” napirendi ponttal kiegészíteni, melyet a jogszabályváltozás indokol.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

Kelemen László
jegyző

2./ Pályázat – a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Vegyes ügyek

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 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 5 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 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 és 113/2014.(XII.4.), 114, 115, 116 és
117/2014.(XII.18.) 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 korábban törvényességi
felügyeleti felhívást kapott az önkormányzat, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, a közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
alkotásának elmulasztása miatt. A Veszprém Megyei Kormányhivataltól megérkezett a
hivatalhoz a tájékoztatást arról, hogy lezárták a törvényességi felügyeleti eljárást, hiszen a
mulasztást pótolta Németbánya Község Önkormányzata, a jogszabálysértés 2014. december
1-jén megszűnt.
A Viziközmű vagyon vagyonértékelésével kapcsolatosan kereste meg az önkormányzatot a
Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. Ennek az a lényege, hogy az átáramoltatott víziközmű
vagyon kezelésével az önkormányzatok a Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt-t bízzák meg.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ellátásért felelősök (önkormányzatok) kötelesek
2015. december 31-ig elvégeztetni a vagyonértékelést. Ezzel kapcsolatban meg kell bízni
majd a rendszert működtető Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-t, megállapodást kell kötni
velük. Lesz egy tájékoztató ezzel kapcsolatban február 3-án, amelyen részt kell az
önkormányzatnak venni.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a tavalyi évben 10.000,-Ft
támogatást adott az önkormányzat, ennek felhasználásáról megküldték a részletes elszámolást,
üzemanyagot vásároltak belőle.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya Község Önkormányzatának a 6.319.000,forintos tartozása (iparűzési adó túlfizetés) rendezve lett. A Bakonyi Bauxitbánya Kft.
felszámolója megkapta - a megkötött megállapodásnak megfelelően - az összeget.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d :

Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
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E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és
a rendelet-tervezetetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati rendelettervezetet bocsássa 15 napra, társadalmi egyeztetésre.
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:
1/2015.(I.22) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása önkormányzati
rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Pályázat – a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatására
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a benyújtott pályázatot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A rövid beadási határidő miatt, a megbeszélt pályázat
benyújtásáról utólag kell határozatot hozni. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázatot.
Elmondja, hogy január 5-én nyílt meg az internetes felület, ahol be lehetett nyújtani a
pályázatot. Ezúton is köszöni Szalay Tímea segítségét, aki a Csalán Egyesület részéről
közreműködött a pályázat összeállításában. A pályázatot 5-én feltöltötte és lezárta, 16.-ként az
országban, rá két nappal lezárták a pályázatok fogadását is, mert a forrás kimerülésig lehetett
pályázni. Közel a maximális összeget kérte az önkormányzat a pályázatában. A pályázati
programban értékek gyűjtése, dokumentálása és - egy nagyon fontos szerep - a lakosságnak a
programban való aktivizálása kapott helyet. A pénzügyi része úgy állt össze, hogy
meghatározott százalékban technikai eszközökre lehetett pályázni. Szerepeltettünk a
pályázatban egy LED televíziót, egy fényképezőgépet tartozékaival és GPS készüléket. Az
egyeztető fórumok rendezvényi költségei, magának a gyűjtött anyag feldolgozása, az
adatgyűjtés, 4 alkalommal helyi érték hírlevél, illetve egy videó interjú sorozat, amiből a
végén interjúkként és településre vonatkozóan, egy kisfilm készülne el. Ezek a tételek fedik le
az 1.487.750,-Ft-os költségvetését a pályázatnak. Javasolja a testületnek, hogy az
önkormányzat által benyújtott pályázatot hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy mikor van a pályázat elbírálási ideje?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy körülbelül 60 nap.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
2/2015.(I.22) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2014. pályázati kiírásra Németbánya Község Önkormányzata által benyújtott pályázatot jóváhagyja.
A pályázat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulás kérelme
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti Magyar Természetjáró Szövetség
tulajdonosi hozzájárulás kérelmét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az Országos Kékkör útvonala Németbányát is érinti.
Németbányán egy információs táblát szeretnének kihelyezni a Kossuth Lajos utca – csatorna
és vízmű között, Boros Antal házánál. Kérelmükhöz csatolták Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium államtitkára támogató levelét is. Ehhez kérik az önkormányzat
hozzájárulását, rövid időn belül. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a hozzájárulásukat
adják meg.
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:
3/2015.(I.22) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Kékkör
útvonalán, tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Természetjáró
Szövetség az önkormányzat közigazgatási területén orientációs és információs
táblákat helyezzen el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
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Határidő: 2015. február 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ Vegyes ügyek
a) Bakonyi télűző 2015. program megszervezése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén is meg szeretnék
rendezni a télűző programot, ezt a hagyományt senki nem kívánja megszakítani, még az irányt
sem megfordítani. 2011. óta hagyománnyá vált a rendezvény, az előző évekhez hasonlóan
szeretnék megrendezni. Az önkormányzat a közterületeit, faluházat rendelkezésre bocsátja. A
programban részt vesz Bakonyjákó Község Önkormányzata, a Nyugdíjas Egyesület, a
Németbányai Kostajger Mihály Egyesület, s jelezte a részvételi szándékát a Pápai Huszár
Egyesület is. Ennek megszervezéséhez kéri a testület felhatalmazását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy kedden kellene a Németh Ritával
és a Kostajger Egyesülettel leülni, megbeszélni a rendezvényt. Támogatja a polgármester úr
javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
4/2015.(I.22) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben is
megszervezi a Bakonyi télűző 2015. programot.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megszervezése céljából
intézkedjen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Madárbarát település
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán a Bakony
közelsége miatt nagyon sok madár él, melyekről a lakosok a téli időszakban madáretetők
kihelyezésével, madáreleség biztosításával gondoskodnak. A madarak gondozását jó lenne
szervezett formában végezni. Mint magánember felajánlotta a segítségét a településen élőknek
a madáretetés megkönnyítése érdekében. Pozitív volt számára az érdeklődés volumene. Ezt
egy kicsit tovább gondolta. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát
kert programot működtet. Lehetne Németbánya madárbarát település és természetesen ezt
kinyithatnák egyéb állatcsoportok, illetve általánosságban a természeti értékek felé is. Azt
szeretné, hogy valamilyen formába öntött keretek között képviselhesse Németbánya település
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a környezet megőrzésének fontosságát. Valamilyen formai keretet adhatnának a természeti
értékek szerepének. Elkezd összeállítani egy anyagot, amit majd a testület elé tud terjeszteni.
A fiataloktól és az idősebbektől is ötleteket vár.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
c) Iharkút emlékhely megvásárlása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi Bauxitbánya
Kft. f.a. pályázati kiírása megjelent a Cégközlöny 2014. december 18-i, 55. számában. Ezek a
területek kivett bányatelepek. A 026/11 hrsz-ú 3.734 m2 területű, kivett bányaterület kapcsán
merülhet fel az önkormányzat vételi szándéka, ez a bizonyos Iharkúti Emlékhely. Felvette a
kapcsolatot az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület vezetőjével, jelezte, ha problémát jelent
számukra a megvásárlás, akkor az önkormányzat ebben szívesen vállal szerepet. Az Egyesület
olyan döntést hozott, felkéri az önkormányzatot, hogy vásárolják meg a területet. 2015. január
26-án 12.00 óráig kell a vételi ajánlatot benyújtani. A kikiáltási ár nettó 150.000,-Ft,
bármennyit is kínál az önkormányzat, nincs garancia arra, hogy az övé lesz a terület. Nettó
110.000,-Ft javasol vételárként megajánlani. Holnap elutalnák a 7.500 Ft + ÁFA összegű
bánatpénzt, ami feltétele a pályázat benyújtásának, utána várnák az eredményt. Amennyiben
az önkormányzaté lesz a terület, akkor kezelési tervet kellene készíteni. A bekerített részt
minimum évente egy alkalommal kaszálni kell, de a terület több munkát is érdemel. A
kirándulók, a Dino Parkot látogatók is megpihenhetnek majdan az emlékhelynél. Javasolja,
hogy a testület pályázatot (vételi ajánlatot) nyújtson be, a következők szerint:
- A megvásárolni kívánt ingatlan adatai: Németbánya külterület, 026/11 hrsz., 3734 m2
területű, kivett bányatelep megnevezésű,
- Megajánlott vételár: nettó 110.000,-Ft,
- Bánatpénz: nettó 7.500,-Ft.
Kéri, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a pályázat (vételi ajánlat) benyújtásáról – a
kiírásnak megfelelően, határidőben - gondoskodjon.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a vételi ajánlatban szereplő öszszeg kevesebb, mint a kikiáltási ár? Ez szabályos?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nincs meghatározva minimum,
de van egy bizonyos szint, ami alatt a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati
eljárást. A megajánlani kívánt 110.000,-Ft eléri a pályázati kiírásban szereplő ár 70 %-át, ott
már nem fogják azt mondani, hogy nem adják el.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy mi a helyrajzi szám?
Válasz:
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 026/11 hrsz-ú.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a terület több-e, mint a bekerített rész?
Válasz:
Kiss Albertné alpolgármester igennel válaszol a kérdésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
5/2015.(I.22) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cégközlöny II.
kötetet 55. számában megjelent, Bakonyi Bauxitbánya Kft. „f.a.” nyilvános
pályázati kiírására pályázatot (vételi ajánlatot) nyújt be, az alábbiak szerint:
- A megvásárolni kívánt ingatlan adatai:
Németbánya külterület, 026/11 hrsz., 3734 m2 területű, kivett bányatelep
megnevezésű,
- Megajánlott vételár: nettó 110.000,-Ft,
- Bánatpénz: nettó 7.500,-Ft.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat (vételi ajánlat) benyújtásáról – a
kiírásnak megfelelően, határidőben - gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. január 26. 12.00 óra
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az alpolgármester asszonynak, hogy a napokban két cikk is megjelenik, közülük az egyik a Neue Zeitungban a németbányai értékekről. Ez
újabb mérföldkő Németbánya számára.
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 27 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

