Szám: 236-4/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor
megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján
7óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester,
Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
- Horváth Andrásné Csend V.E. elnöke
A lakosság részéről nem jelent meg polgár.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
hogy a mai rendkívüli ülés összehívását a költségvetési és települési támogatási
határideje indokolja. Elmondja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő
jelen van. Müller Péter képviselő családi okok miatt nem jelent meg, előzetesen
magát.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

Elmondja,
rendeletek
közül 4 fő
kimentette

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet

Kelemen László
jegyző

3./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester

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 két testületi ülés között
eltelt rövid idő miatt lejárt határidejű határozatok nincsenek, ezért nem készülhetett róluk beszámoló.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére önkormányzati segély megállapítása. Elmondja, hogy a házi segítségnyújtásban részesült két személy kapta a 3.000 - 3.000,-Ft/hó értékű, 6 hónap időtartamra szóló támogatást annak érdekében, hogy az ellátás részükről finanszírozható legyen.
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 2015. évi költségvetése
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetését a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig
nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetést a képviselő-testület előzetesen részletesen
megtárgyalta, ezt követően készült el a tervezet. Ezt követően ismerteti a rendelet
előterjesztését és a rendelet-tervezetet.
Elmondja, hogy az excell táblába újonnan beszúrt sorok miatt a költségvetés összesített
adataiban számolási hibát találtak, amit javítani kellett. A végösszeg a bevételi és a kiadási
oldalon nem változott, inkább a belső struktúrája. Nagyjából 1.700.000,-Ft-ot kellett
újraosztani a sorok között. Azt gondolja, hogy bár igen feszített, de tartható és stabilnak
tekinthető a költségvetés-tervezet. Nyilvánvalóan figyelni kell az időbeli ütemezésre a
teljesítések során, gondol olyanra, hogy például a közművelődési normatíva hiába emelkedett
meg, ennek a beosztása, kifizetése havi bontásban történik. Hiába van 1.200.000,-Ft ezen a
soron, az infrastrukturális beruházás részét nyilván nem tudják már holnap után elkezdeni.
Nincs túl nagy mozgástér a költségvetésben. Tavalyról áthúzódó tételeket idén ki kellett
fizetni, s 2014. évben nem jött be az a kivetett és várt adó, amire számítottak, tehát hiába
voltak tartalékok, a sorokban át kellett hozni a kifizetéseket. Összességében azokhoz a
sorokhoz és tételekhez, amelyek a biztos működést garantálják, nem kellett nagyságrendileg
hozzányúlni. A Csend Völgye Nonprofit Kft-nél bent hagyták a tervezett tőkeemelést, már
csak azért is, mert nyilván a Kft-nek működnie kell, 2016. március 15-e a határidő a
tőkeemelésre.
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletét nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani. Javasolja a költségvetési rendelet 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:

2/2015.(III.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ N a p i r e n d : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet
E l ő a d ó : Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez
készített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. A 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelethez nem érkezett
vélemény. Elmondja, hogy a települési támogatási rendeletek vonatkozásában nagyon nagy a
zűrzavar. Egyrészt azért, mert nagy késéssel jelent meg a végrehajtási rendelet, másrészt
azért, mert a jogszabályok nem fogalmaznak egyértelműen. Pl.: A havi rendszerességgel
nyújtott települési támogatás jogcímenként nem haladhatja meg az ÖNYLÖ összegét. Pápai
szakmai értekezleten felhívták a figyelmet arra, hogy az önkormányzatoknak lebontott
szociális normatívával a zárszámadás keretében el kell majd számolni, s elszámolásra csak a
rendszeres települési támogatás alkalmas. Azok az önkormányzatok, melyek nem állapítanak
meg rendszeres települési támogatásokat, nem fognak tudni elszámolni a címzett szociális
normatívával - melyben szerepel az adóerő képesség függvényében nyújtott kiegészítő
normatíva is -, s a Kincstári ellenőrzést követően kamatostól vissza kell azt fizetni. A
következő évben a már így csökkentett normatívát kaphatja csak meg az önkormányzat. Ezek
az információk az eredeti rendelet-tervezet megalkotásakor nem álltak rendelkezésre, s a
Kincstár sem tudott a normatíva felhasználásával kapcsolatos kérdésekre válaszolni. A
szakmai értekezleten elhangzottak ismeretében át kellett dolgozni a rendelet-tervezetet:
1./ A méltányossági közgyógyellátási és a lakhatási települési támogatást rendszeres
ellátásra kellett átalakítani.
2./ A települési támogatások megállapításának, megszüntetésének, határnapjainak az
eljárási rendelkezései bővültek.
3./ A támogatások benyújtásához kérelem formanyomtatványok kerültek a rendelettervezet mellékleteibe.
Néhány hónap elteltét követően meg kell vizsgálni, hogy az ellátásokat milyen mértékben
tudják igénybe venni a polgárok, s ennek előre láthatólag lesz-e költségvetési fedezete.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy egy kiegészítést szeretne
még hozzáfűzni: ha ezt az évet elrontják, akkor a következő évet is. Olyan jellegű normatív
támogatásról van szó, ami az előző év teljesítését veszi figyelembe, tehát nem szabad rontani.
Elkerülhetetlen, hogy év közben felülvizsgálják az ellátások igénybevételét.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy felmérték-e, hogy a faluban kik lesznek majd
jogosultak ezekre a települési támogatásokra?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy gyakorlatilag az előéletből lehet
erre következtetni, konkrét felmérés nem volt. Azt, hogy ma hányan kapnak önkormányzati

segélyt, tudják. Ezek a számok bizonyos mértékben megváltoznak. Amely támogatás elbírálásának hatásköre átkerül a Járási Hivatalhoz, azt nem tudják a jövőben, hogy a jelenleg jogosult továbbra is jogosult lesz-e. A feltételeket nem látják tisztán. Tulajdonképpen Németbányán nincsen nagy létszámról szó, mindössze 2 fő. Innentől kezdve az a kérdés, hogyan tudják a támogatásokat nyújtani, félévkor ez már tisztán látható lesz. A rendszer is változik, nem
tudnak egy ilyen folyamatot pontosabban előre tervezni.
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a jövedelmi viszonyok változását sem
lehet előre látni, aminek szintén függvénye az ellátás megállapítása. Jelenleg 7 fő kap lakásfenntartási támogatást, 1 fő rendszeres szociális segélyt.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
3/2015.(II.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről
és házi segítségnyújtásról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazása
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a nonprofit kft. 100 %-os önkormányzati
tulajdonban van. 2015. évben emelkedett a minimálbér, az ügyvezető díjazását is ehhez kell
igazítani. Az ügyvezető heti 6 órában van bejelentve, ezt meg kellett tenni, a NAV-tól jelzést
kapott az önkormányzat. Amikor bejelentették figyelembe vették, hogy a minimálbér összege
alapján mennyire jön ki a díjazás. A minimálbér évente változik. Azt javasolja, hogy egyrészt
állapítsák meg január 1-i dátummal - a minimálbér alapján visszaosztottak szerint - a havi
díjazás összegét, 18.300,-Ft-ot, ami mintegy 600,-Ft emelést jelent. Másrészt úgy állapítsák
meg, hogy a megbízatás visszavonásáig, illetve az ügyvezető esetleges lemondásáig, a
mindenkori garantált bérminimum értékéhez kell igazítani. Ezt a lekövetést ne kelljen mindig
testületi döntéssel megerősíteni.
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:
18/2015. (II.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye
Németbánya Non-profit Kft. ügyvezetőjének – a heti 6 órás munkavégzést és a
minimálbér 2015. évi változását figyelembe véve – 2015. január 1-jei hatállyal
18.300,-Ft/hó díjazást állapít meg.
Az ügyvezető díjazását a megbízatás visszavonásáig, illetve az ügyvezető
lemondásáig a mindenkori garantált bérminimum mértékéhez kell igazítani.

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Pápai rendőrkapitányság üzemanyag támogatás kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság küldött egy
levelet a támogatási szerződés megújítására, mivel 2014. december 31-el lejárt a szerződés
hatálya. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet. Elmondja, hogy a nehéz finanszírozási
körülményekre tekintettel nem kérnek fix összeget, az önkormányzatok a lehetőségüknek
megfelelően nyújthatnak támogatást. Előző években Németbánya Önkormányzata 30.000,-Fttal támogatta a Rendőrkapitányságot, a támogatásról minden évben tételes elszámolás kerül
benyújtásra az Önkormányzathoz. Azon a soron, amiből ezt a támogatást lehet fizetni, az
előző évhez képest nincs változás a költségvetésben. Azt javasolja, hogy ne változtassanak
ezen az összegen, amíg elbírja a költségvetés. A kevés lakosságszámú településükhöz képest a
támogatás jelentősnek nevezhető. Érzi a visszacsatolást is a rendőrség részéről. Javasolja,
hogy a tavalyi támogatással egyenlő, 30.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a Pápai
Rendőrkapitányságnak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő javasolja, lehetne kérni, hogy az új sebességmérő eszközt itt teszteljék egy pár hétig.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nyilván a támogatás feltételeként nem szabhat ilyen feltételt az önkormányzat, de ha bármilyen kérés merülne fel, továbbítják a Rendőrkapitányság felé.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
19/2015. (II.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pápai
Rendőrkapitányság részére – a 2015. évi költségvetési előirányzata terhére –, a
kapitányság körzeti megbízottai által használt szolgálati gépjárművek
üzemanyagának beszerzéséhez 30.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

c) Honlap üzemeltetés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg van egy
szerződése az önkormányzatnak a Madwebőr Bt-vel a németbányai honlap üzemeltetésére.
Ennek a felülvizsgálata több okból is felmerül, az egyik Berhidai Péter képviselő közvetett
érintettsége. Tény, hogy az a Bt, aki a szolgáltatást végzi, családi vonalon kötődik egyik
önkormányzati képviselőhöz. A másik, hogy a jelenlegi vállalkozó is jelezte, hogy szeretné
más módon, más feltételekkel, - részletesebben meghatározva a feladatokat - ellátni ezt a
szolgáltatást. Minden szempont azt indokolta, hogy felbontsák a vállalkozói szerződést.
Amennyiben elsején kiírják a pályázatot, akkor két hét alatt látják, hogy ki kíván az
önkormányzattal együttműködni. Március 15-ig lehetne beadni a pályázatokat, a 16-i héten
pedig hozhatnának egy határozatot, április elsejével pedig az új vállalkozó végezhetné a
honlap üzemeltetését és a kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat. Az elbírálás
szempontjából két dolgot kell figyelembe venni, a vállalkozói díj mértékét és a műszaki
tartalmat.
Ezt követően részletesen ismerteti Németbánya Község Önkormányzat weboldal
üzemeltetésére és a kapcsolódó informatikai szolgáltatásokra vonatkozó, nyilvános
ajánlattételi felhívást. Javasolja a felhívás elfogadását. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a
felhívás Németbánya község honlapján és az önkormányzati levelező listáján
megjelentethesse.
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:
20/2015. (II.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya weboldal
üzemeltetésére és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások vállalkozói szerződés
keretében történő ellátására készített Nyilvános ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
A felhívás a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás Németbánya
honlapján és az önkormányzat levelező listáján történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy volt-e már beszélgetés a polgármester úr és a
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke között, a harang beszerzés támogatásával és az elnök asszony részére megküldött levelével kapcsolatban?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ezzel kapcsolatban még nem
volt minden kérdésre kiterjedő megbeszélés közöttük. Az operatív része megtörtént, hiszen a
Plébános úr megkereste őt és Elnök asszonyt is egy levélben. Volt közöttük egy megbeszélés.
Azt az eEnök asszony felé letisztázta, hogy a testületük miért nem döntött a támogatásról. Egy
olyan folyamatban, ami kiegészíti a harangra való, saját erőre épülő gyűjtést, nem nagyon tudja, hogy lehet elvárni egy fix összegű testületi támogató döntést, amíg nem ismert, hogy
mennyi a hiányzó összeg. Amíg nem tudja, hogy mekkora a rés, amit az önkormányzatnak ki
kell egészíteni, addig ne várja el senki tőle az előterjesztést, amibe be tudná írni a bizonyos
összeget. Összefoglalva: volt kommunikáció, volt beszélgetésük, vannak még további feloldandó kérdések, amiket ebben a levélben megfogalmazott, sort fognak rá keríteni.
A függőben lévő együttműködési megállapodások kapcsán javasolja, hogy a testület rendes
ülés keretében tárgyalja azokat.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 8 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

