Szám: 236-5/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19. napján 08.00 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. március 19.
napján 08.00 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,
Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Draskovics Balázs falugondnok
- Horváth Andrásné ügyvezető, Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft.
A lakosság részéről megjelent: 2 fő.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja,
hogy a mai ülés összehívását többek között Németbánya weboldal üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálási határideje tette szükségessé. Elmondja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5
képviselő közül 4 fő jelen van. Müller Péter képviselő családi okok miatt nem jelent meg,
előzetesen kimentette magát.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő bejelenti, hogy második napirendi pontban érintett, így tartózkodni
fog a szavazástól.
NAPIREND:
Tárgy:
1./ Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati
rendelet

Előadó:
Kelemen László
jegyző

2./ Németbánya weboldal üzemeltetésére és a kapcsolódó informatikai
szolgáltatások ellátására kiírt pályázat elbírálása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Ebösszeírás Németbánya községben

Blaskovits Zoltán
polgármester

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 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17/2015.(II.12.), 18, 19 és 20/2015.(II.27.) számú,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben 1 fő részére állapított meg rendkívüli települési támogatást.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy most már hivatalos, amit a még csak informálisan közöl a testülettel az elmúlt testületi ülésen, hogy az Iharkúti emlékhelyes pályázatot nem Németbánya Község Önkormányzata nyerte meg. Egyben lett a terület értékesítve, az adásvételi szerződés aláírása megtörtént
az új tulajdonossal, akivel az egyeztetések már folynak. A tulajdonos felvette vele a kapcsolatot, továbbra is tartja azt, hogy az önkormányzat részére az emlékhelyet át szeretné adni, csak
még a módját kell kitalálni, mert gazdasági társaság nem ajándékozhat.
A képviselő társak tudják, hogy a területen van olyan adózó, akinek jelentős adótartozása van
az önkormányzat felé, jelen pillanatban bejegyzésre került a tavalyi tartozásra a jelzálogjog az
ingatlan nyilvántartásba, és az idei első félévesre is, amely esedékessé vált, széljegyzetben
már rákerült. Szükségesnek látták ezt meglépni, nehogy még a minimális önkormányzati adóbevétel se teljesüljön.
Március 15-i rendezvény lezajlott, köszöni mindenkinek a részvételt. Külön köszönetét fejezi
ki Narancsik Imrének, aki felejthetetlenné tette az ünnepet. Kapcsolódtak a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezéséhez, illetve a Világfa Programhoz, a Csalán Egyesülettel együttműködve.
Egyeztettek Takács Attilával, az Üvegtigris bérlőjével. Folyamatban van egy olyan tárgyalás,
hogy amíg nem tudják a két éve megtervezett objektumot elhelyezni és megépíteni a fő téren,
addig egy olyan átmeneti megoldás szükséges, amelyben a vállalkozó is nagyobb szerepet
vállalna. Ezt nyílván segíti az is, hogy az idei évben lesznek olyan nagyobb önkormányzati
rendezvények, amin nagyobb lesz a vendégszám és egy vállalkozó számára elgondolkodtató,
hogy esetleg a fejlesztésben részt szeretne-e vállalni.
Egyeztetett a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség elnökével, most már biztos, hogy 2015.
július 17-19. napokon Pannon Tájfutó Napok lesznek Németbányán. Ez 250-300 versenyző-
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vel szokott lebonyolódni. Pénteki napon Pápán lesznek, várhatóan az esti órákban érkeznek
meg Németbányára.
A Dino Park Kft. taggyűlésén képviselte az önkormányzatot. Három alkalommal nyílt nap
lesz megrendezve Németbánya közigazgatási területén, Bakonyjákóval együttműködve, de
inkább Németbányát fogja közvetlenül érinteni. A főszervező a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány.
Jelzi, hogy VMKH a mai napon végzi a szokásos ellenőrzését a falugondnoki szolgálat és a
szociális étkezés kapcsán.
A bakonyjákói volt iskola épület ügyében egyeztetett a másik két polgármesterrel, a vegyes
ügyekben erre vissza fog térni.
Elmondja, hogy a gazdasági program kidolgozását megkezdték, az már körvonalazódik. Ezt
szeretné egy hónapon belül befejezni. Akinek ezzel kapcsolatban van további javaslata, a testületi megbeszélés keretein belül nyugodtan tegye meg. Áprilisban szeretné, ha a testület ezt
elfogadná. Azt látja, hogy ez amiatt is fontos, mert a településen élők részéről is érkeznek
időként jelzések, ezeket bele kell építeni a programba. Már most látszik, nem jó, ha ők nem
látják, hogy a Képviselő-testület mit tart fontosnak.
Müller képviselő társuk részéről, illetve a lakosság részéről is érkezett bejelentés, hogy megemelkedett az erdőgazdálkodói tevékenységhez kapcsolódó, 3,5 t össztömeget meghaladó
gépjárműveknek a forgalma, amelyet nem annyira tud célforgalomnak tekinteni. Egyeztetett
az erdészet egyik képviselőjével, és megnézte, hogy mennyi faanyag van még. Szokásos magyarázat az, csak erre lehet megoldani, és gondoljon bele, hogy hány embernek ad munkát az
erdészet Németbányán. Ez az érvelés régen jól hangzott, ma azonban már nincs túl sok valóságalapja. Egy következő szintet el kell érni. Ő a gazdálkodót meg fogja keresni. Szabályokról és technikai kérdésekről szól ez az ügy. Vannak szabályok, amik azért vannak, hogy az
utat megvédjék. Nem volna semmi probléma, ha az erdőgazdálkodó és a közútkezelő egy
személy volna, de ez sajnos nincs így. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati
rendelet
Előadó:
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. Elmondja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban előzetesen törvényességi
kontrollt kért, melynek alapján, a képviselőknek kiadott tervezet 4. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„(3) Külterületen lábon álló növényzet és tarló égetését – az Országos Tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 226. §-a szerint - a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.”
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy az ő álláspontját már ismeri a testület, az égetést
abszolút nem tartja helyesnek, környezetvédelmi okokból. A Levegő Munkacsoport készített
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egy tájékoztatót, melyet kinyomtatott a képviselőknek, akit érdekel, olvassa el, hogy milyen
káros anyagok kerülnek bele a levegőbe ilyenkor.
Schmidt Attila képviselő elmondja, ha nem égetik el a gallyakat, akkor ellepik falut.
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy itt nem a gallyakról van szó, hanem egyéb másról,
amit lehetne komposztálni.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy a diófalevelet nem lehet komposztálni.
Havai László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, az avart és a kerti hulladékot
lehet komposztálni. Vannak olyanok, amiket természetesen a komposztba nem lehet beletenni, de nem tudja, mennyire megoldható ezek összegyűjtése, esetleg elszállítása egy égetőműbe, mert ott hamarabb el tud égni. Ha a lakosság önerőből nem tudja elszállítani, akkor esetleg
ebben lehet segítséget adni. Ő is azon az állásponton van, hogy miden egyéb, ami nem fertőző, azt komposztálni kell. Egyébként a diófa levél is 3-4 év múlva lebomlik.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy igen, de az abból kiváló csersav tönkreteszi azt a
komposztot, amiben van.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy a komposztot néha át szokta költöztetni
egyik helyről a másikra. Egy jó komposzt az első időkben 75 fokosra felmelegszik, és nagyon
sok minden lebomlik benne.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy kicsi a telke, így nem tud annyi komposztládát elhelyezni.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy a régi telke neki sem volt nagy, ott 3 ládája
volt, de olyan jó minőségű lett a komposzt, hogy onnan hordja le a mostani telkére. Úgy gondolja, hogy a komposztálás irányába kellene elmozdulni a falunak, de mondjuk valamennyit
lehetne égetni is.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy ez egy jó ötlet. Tavasszal például leveleket
meg hasonló hulladékokat lehetne égetni.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy levél is mehet a ládába.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy igen, de van két ládája, és ha abba a levelet
belerakja, akkor az meg is telik.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy az tömörödik, de zsalulécekből is lehet
készíteni ládát.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ő a rendelet-tervezetben is változtatna egy
két dolgot. Azt gondolja, hogy valahol össze kell hangolni azt, amit megcéloznak a múlttal, és
a realitással. Nem biztos, hogy ez a rendelet-tervezet ezt tükrözi. A komposztálás előmozdítására valamilyen formájú képzés lesz, erre rövid időn belül sort kerítenek. Egy együttműködés
keretén belül elég sok komposztláda került a faluba két évvel ezelőtt. Az sem mindegy, hogy
mennyire helytakarékosan lehet komposztálni. Németbánya az elmúlt évek tevékenysége mi-
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att felvállalhat egy ilyen irányt, de azt javasolja, hogy kell egy átmenet, de ez nem azt jelenti,
hogy a hét miden napján füstölhet a falu. Nem tartja életszerűnek azt, hogy az önkormányzat
összegyűjti, és elszállítja az égetőműbe a hulladékot. Ezt akkor lehet megtenni, ha költségvetésbe tervezik, mert nem a szomszédban van az égetőmű. A fertőzött anyagokat a rendelet
sem tekinti annak, amit komposztálni kell. Azt gondolja, hogy ezt a rendeletet el kell tolni egy
ilyen irányba, és ha nagyjából 3 ponton belenyúlnak, akkor meg lehet tenni. Rendeleteket lehet módosítani. Van a településen olyan ember, aki miután végzett az égetéssel, jön kérni egy
kis komposztföldet az Önkormányzattól! Lépjenek ennek az irányába, de ebben a közösségben, ahol mindenki égetett, nem biztos, hogy meg tudják azt tenni, hogy akkor holnaptól nincs
égetés. Azt javasolja, hogy olyan változásokat tegyenek bele, mint az időbeni korlát, ami a
szükségességet veszi figyelembe. A jegyző úr segített ebben, és a katasztrófa védelem is. Ma
is lehet grill partit rendezni. Kell egy visszatartó erő, ami az időkorlát lehet. A környezet tudatosságunkat fel kell vállalni. Javaslatot kér az időbeli korlátozásra. Véleménye szerint jó megoldás nem fog születni.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy eljön az idő, amikor árammal fognak fűteni, mert
jelzi, hogy itt szinte mindenki fával fűt.
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy de az nem ugyanaz.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy ez száraz növényi melléktermék.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy sosem lesz száraz, egy kazánban máshogy
ég el.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy ő elhiszi, hogy ez mennyire fontos, de ezt úgy örökölték.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy nála is az alsó kert nagyon agyagos, ha
nem csinálna tudatosan dolgokat, még jobban kiszipolyozná a földet.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy lakossági fórumon kell ezeket a szakmai
beszélgetéseket lefolytatni, most rendeletet kell alkotni. Mond két javaslatot: az 1. § a) pontjába kerüljön bele a „kéreg” megfogalmazás, a 2. § (1) bekezdésébe a „hasznosítása javasolt”
kerüljön bele. A „tároló edényben kell gyűjteni” nem jó, komposztálni, hasznosítani edényzet
nélkül is lehet.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy fertőzött dolgokat is lehet egy erősebb
műanyag zsákban tárolni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy 3. § első bekezdésében úgy kell meghatározni az égetés időpontját, hogy a szándékot a lakosság megértse, ne pallosként sújtson le. Az
időbeni korlátot úgy kell alakítani, hogy legyen üzenet, és visszatartó ereje is.
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy legyen egy időpont? Akkor legyen hajnali egytől.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy ezt úgy mondja a képviselőtársa, mintha nem szokott volna az udvarba tüzet rakni.
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Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy a telke mellett rendszeresen égetnek, és nem lehet
kimenni az udvarra.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy akkor legközelebb a kutyaugatásról is beszélhetnének.
Draskovics Balázs falugondnok javasolja, hogy egyik nap legyen a szombat, mert van, aki
hétköznap dolgozik, és nem ér rá.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy pont a hétvége nem jó.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy vasárnap amúgy sem lehetett volna, Balázs
javasolta a szombatot. Aki helyi terméket értékesít, vagy szállást, akkor neki e miatt nem lesz
jó. Csütörtök és szombat, vagy péntek. 2-2 óra vagy 3-3?
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy 3-3 óra, bár ő nem tüzel.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy hosszabb napi időszakot javasol megállapítani.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy csütörtök és szombat 17-20 óráig és külterületen is ugyanezen a napokon. Ma már nem divat a tarlóégetés. Kérdezi, hogy a közterületen
való égetés tilalma jogszabályból ered?
Válasz:
Kelemen László jegyző nemmel válaszol a kérdésre.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy vegyék ki a tervezetből a közterületen való
égetés tilalmát, mert az állampolgár amúgy sem kezdhet el égetni a közterületen, ahhoz az
önkormányzat engedélye kell.
Havai László németbányai lakos elmondja, ha az önkormányzat támogatja a komposztálást,
azt lehet pénzügyi segítség nélkül is. Lehet egy oktatást is elvégezni. Szívesen segít ő is.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy sokan kaptak ilyen képzést, amikor Bakonyjákón volt ilyen előadás. Akkor két komposztládát kaptak. Ez egy szakmai előadás volt, és
sokan használják azóta is a ládákat.
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy ilyen ládákat pár száz forintból lehet csinálni.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, az elhangzott módosításokkal a rendelet-tervezet
társadalmi egyeztetésre bocsátását. Már látja, hogy lesz belőle gond, mert mi van, ha esik az
eső. De valamit fel kell vállalni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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21/2015. (III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015.március 20.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Németbánya weboldal üzemeltetésére és a kapcsolódó informatikai
szolgáltatások ellátására kiírt pályázat elbírálása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázati felhívásra 4 db pályázat érkezett. Az ajánlattételei felhívást mindenki ismeri. Ár és műszaki tartalom az elbírálási szempontjai. Elmondja, hogy a 4 pályázatból 3 megfelel a formai
feltételeknek. Ezt követően felbontja a pályázatokat tartalmazó borítékokat, s részletesen ismerteti a pályázatokat. Van a teremben két szakértő, aki ért az ajánlatok műszaki tartalmának
megítéléséhez. Kérdezi tőlük, hogy műszakilag egyeznek-e a pályázatok?
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy ő dinamikus weblapra nem adott ajánlatot,
csak statikusra.
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy műszaki tartalmi szempontból statikus szinten
összehasonlíthatóak a pályázatok?
Válasz:
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy az egyik pályázatban szereplő 15 Gb levelezési tárhely szerinte kevés.
Berhidai Péter képviselő egyetért az előtte szólóval.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy egyéb különbség feltűnt-e?
Válasz:
Havai László németbányai lakos elmondja, hogy dinamikussá később akarják átalakítani és
erre nincs árajánlat.
Hozzászólás:
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Blaskovits Zoltán polgármester köszöni a benyújtott ajánlatokat, különbség nagyon nincs
műszakilag közöttük. A MadWebŐr Bt. nyújtotta be a legkedvezőbb árú árajánlatot, ezért javasolja a testületnek, hogy a MadWebŐr Bt.-t nyilvánítsa a pályázat nyertesének, s kéri a felhatalmazást szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
22/2015. (III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MadWebŐr Bt. (8581
Németbánya, Kossuth Lajos u. 32.)-t hirdeti ki a Németbánya weboldal üzemeltetésére és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások ellátására kiírt pályázata nyertesének.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval megkötendő szerződést
aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Ebösszeírás Németbánya községben
E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez. A törvény 42/B. § (3) bekezdése alapján a települési
önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Több település elvégezte már e feladatot, de nincs lépéskényszer. A németbányai lakosoktól
érkezett már erre vonatkozó kérdés. Különböző módszereket lehet az ebösszeírásra
alkalmazni. Javasolja, hogy önbevallás legyen, de természetesen lesz az önkormányzatnál
olyan személy, aki ezt felügyeli, hogy az összes eb adatlapja beérkezzen. Javasolja, hogy az
ebösszeírást foglalják határozatba.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
23/2015. (III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. év áprilisában Németbánya község közigazgatási területén ebösszeírást végez. Módszere: önbevallás, melyhez az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal formanyomtatványt
biztosít.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

4./ Vegyes ügyek
a) Németbánya Faluház és Könyvtár nyitva tartása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár igazgatójától kapott egy levelet, egy megkeresést, amelyben szakmai segítséget kívánt nyújtani az idei évtől változott közművelődési normatíva felhasználásával, illetve elszámolásával kapcsolatban. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet. Nagy része már ismert
volt, ami nem, az ma sem ismert. Az önkormányzat mozgó könyvtárosa jelen pillanatban is az
igazgatónővel egyeztet. Technikai jellegű kérdéseik vannak, két olyan pont van, ami bizonytalan. Kiadványra is kellett volna költeni ebből a pénzből. Ami testületi döntést igényel, a faluház használata és a könyvtár nyitva tartása. A könyvtár jelen pillanatban szombatonként van
nyitva 18-20 óráig. Hivatalosan a Faluháznak hétvégén egy nap 21 óráig nyitva kell tartani.
Javasolja, hogy a Faluház 2015. április 1. napjától szombaton 21 óráig legyen nyitva, és ehhez
igazodjon a könyvtár nyitva tartása is. A technikai részleteket és a programokat át kell még
beszélni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy egy nap lenne nyitva egy héten?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
24/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Faluház
hétvégi nyitva tartását 2015. április 1-től a következő szerint határozza meg:
szombat:
18.00 – 21.00 óráig.
A könyvtári nyitva tartás igazodik a Faluház nyitvatartási rendjéhez.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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b) Önkormányzati megállapodások
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásokról már volt szó, úgy döntöttek, hogy
rendes ülés keretein belül szülessen meg a döntés. Felhatalmazást kér a megállapodások megkötésére. Elmondja, hogy annak semmi akadálya, hogy a Németbányai honlapon is megjelenjenek a német nemzetiségi események, határozatok, jegyzőkönyvek. A frissítési gyakoriságot
kell összefésülni.
Hivatalos zászló a faluház bejáratánál, illetve a rendezvényeken történő elhelyezése. Ez nem
engedély, de megállapodásba foglalható.
A német nyelvű falunévtábla már kihelyezésre került.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia elnök: Mióta van kinn a tábla, mert egy hónapja még nem látta.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy legutóbb 2-3 napja jött ott be és
tábla ott van. De ha mégsem, akkor megkötik a megállapodást. A tábla nem az önkormányzaté, hanem a Közúti Igazgatóságé.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
25/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Németbánya község honlapján való megjelenéssel, Magyarországi Német
Nemzetiség hivatalos zászlójának Németbánya faluházon történő
elhelyezésével és a németbányai német nemzetiségi rendezvényeken történő
kihelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodásokat elkészítse és
aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Bakonyjákói Iskola épületének hasznosítása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester
kollégákkal volt egy megbeszélésük, jelen pillanatban az iskolaépület hasznosítatlan. Arra
jutottak, hogy megpróbálják bérbe adni, vagy értékesíteni. Németbánya Község
Önkormányzata 1/12, Farkasgyepű Község Önkormányzata 2/12 tulajdonrésszel rendelkezik.
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Bakonyjákói polgármester asszony mindig iskolaként emlegeti, ők épületként, nyilvánvalóan
Bakonyjákónál a kötödés más. Iskolaként nem működik, várhatóan később sem fog. Felmérve
azt, hogy 112 millió Ft a becsült értéke, nem tehetik meg, hogy egy ilyen ingatlan
hasznosítatlan maradjon. Tulajdonos társként a felmerülő költségeket fizetve, nem várhatnak
arra, hogy egyszer csak nullszaldós lesz. Erről már többször volt szó. A megbeszélésen arra
jutottak, hogy az épületet meghirdetik. Ez csak úgy lehetséges, ha a tulajdonos testületek
egybehangzóan így döntenek. Ezt kéri határozatba foglalni, s felhatalmazást kér a szükséges
intézkedések megtételére.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy tegnap beszélt valakivel, aki azt nehezményezte, hogy már nincs iskola, és hogy volt-e, vagy lesz-e olyan felmérés, amiből a gyereklétszám ki tud derülni a jövőre nézve. Öt év múlva mennyi gyerek lenne, van e remény esetleg
az újra indulásra?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az óvodához kapcsolódóan vannak ilyen adatok. Ez azért bonyolult, mert Farkasgyepű nem ide hozza a gyerekeket, őket nem
lehet ide számítani. Sok alternatíva felmerült anno, de ezt érzelemmentesen el kell választani
az ingatlantól. Egy volt iskolaépület, ami üresen áll, aminek a költsége nem kevés. Ha netán a
NATO iskolát nyitna, vagy családok költöznének Bakonyjákóra, az önkormányzatot ez akkor
sem befolyásolná. Ez egy holt vagyontömeg, ezt a kettőt el kell választani. Testületeknek
ugyanúgy kell döntenie, hogy legyen bérbeadás, vagy értékesítés. Erről szól ez most.
Mivel több hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
26/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
Bakonyjákói Iskola épületének bérbeadását, vagy értékesítését.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérbeadás, vagy értékesítés tárgyában
intézkedjen, a meghirdetéshez szükséges intézkedéseket megtegye.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Ajándékozás
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya, Kossuth utca
2. számú ingatlan tulajdonosai jelezték, hogy elajándékoznák az önkormányzatnak az ingatlant. Folyamatban vannak az egyeztetések, illetve azon tulajdonostárs megkeresése, akivel a
családnak nincs kapcsolata. Ez azért lenne szükséges, hogy minél nagyobb ingatlanrésze le-
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gyen az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy tudjanak lépni. 7, vagy 8/12 tulajdoni hányad elég lenne. Ezt az épületet hosszú távon nem fogják tudni fenntartani. Az épület állapota
ismert, összeomlani remélhetőleg nem akar rövidtávon. Ha elfogadják az épületet, nem kell
rohanni, mert nem áll módjukban most lebontani. A területet kell rendben tartani, és hasznosítási irányt kell keresni, amíg nem kapnak bontási engedélyt. Azt látja, hogy ez olyan ingatlan,
ami értékkel bír, és a tulajdonosoknak ez teher. Javasolja, hogy a felajánlott ingatlanrészeket
fogadja el a testület, s felhatalmazást kér az ajándékozási szerződés aláírására.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy az ajándékozásnak milyen költségei vannak.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat illetékmentes.
A szerződéskötés ügyvédi díja és a földhivatali bejegyzés a költsége az ajándékozásnak.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
27/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya,
Kossuth utca 2. számú, belterület 1-es hrsz-ú házas ingatlan tulajdonosok által
felajánlott ingatlanrészeit ajándékul elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozás tárgyában intézkedjen, s
az ajándékozási szerződést aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Pannon Tájfutó Napok
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, jelezte korábban, hogy Pannon
Tájfutó Napok lesznek 2015. július 17-19. napokon. Javasolja, hogy a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetséggel a szükséges megállapodás megkötésére adjon a testület felhatalmazást.
Részletes programot már ismertette.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy falunap is akkor lesz?
Válasz:
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Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
28/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
Németbányán, 2015. július 17-19. napokon a Pannon Tájfutó Napok
megrendezését.
Felhatalmazza a polgármestert a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetséggel a
szükséges megállapodás megkötésére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
f) Magyar Dinoszaurusz Alapítvány nyílt napok szervezése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Dinoszaurusz
Alapítvánnyal az idei évben, július 25. és augusztus 8. között rendezendő nyílt napok szervezéséhez és lebonyolításához kéri a testület felhatalmazását.
Kéri a megjelenteket, 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:
29/2015.(III.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Dinoszaurusz Alapítvány 2015. július 25. és augusztus 8. napjai között,
Németbányán rendezendő nyílt napok szervezését támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílt napok szervezése és lebonyolítása
ügyében intézkedjen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
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Hozzászólások:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy az örökös vesszőparipája, hogy az Iharkút
tábla mikor fog visszakerülni a helyére. Erre kéri egy időpont meghatározását.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy vasárnap fel fogja helyezni.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 43 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

