Szám: 236-6/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31. napján 17 óra 30
perckor megtartott rendkívüli 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 31.
napján 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli 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 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 nem jelent meg állampolgár.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja,
hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül 4 fő jelen van. Berhidai Péter képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem lehet jelen az ülésen, előzetesen kimentette magát.
Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülést az étkezési térítési díjak megállapításának határideje
miatt kellett összehívni. A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Étkezési térítési díjak módosítása

Kelemen László
jegyző

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 pont megtárgyalását.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló – a két ülés között eltelt rövid idő miatt - nem készült.
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Elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben 2 fő részére állapított meg
rendkívüli települési támogatást.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közfoglalkoztatást területén volt változás, a holnapi naptól van még egy fő munkásunk, aki Bakonyjákói lakos. Eljutott az Önkormányzat oda, hogy a 3 közfoglalkoztatott
munkás közül csak egy németbányai. Legalább az jó, hogy Bakonyjákón van regisztrált munkanélküli, aki ki tudja segíteni Németbánya Község Önkormányzatát. Bízik benne, hogy ez a
csapat hatékonyan tud dolgozni a nyár folyamán, gyakorlatilag a nyár végig majdnem kifut az
alkalmazásuk.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Étkezési térítési díjak módosítása
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a szociális törvény 92. § (1)
bekezdése szerint a fenntartó önkormányzat a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. A
115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat - 2015. január 1. napjától kezdődően a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A térítési díj év közben egyszer még módosítható.
Ezt követően részletesen ismerteti a szociális étkezők szolgáltatási önköltség számítását.
Elmondja, hogy az előző években a térítési díj maximuma a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a
különbözete volt. Ehhez még az önkormányzat is adhatott támogatást. Javasolja a testületnek,
hogy a pénzügyes kolléganő által elkészített önköltség-számítást fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az anyagot, amelynek a lényege, hogy gyakorlatilag egy adag ételért a vállalkozónak bruttó 680,-Ft-ot kell fizetni. A szociális étkezés beinduláskor Heller Jánosnét bakonyjákói szociális gondozónőt kellett megbízni az önkormányzatnak, hiszen neki van olyan végzettsége, ami feladat ellátáshoz
nélkülözhetetlen. Őt részmunkaidőben foglalkoztatják, az éves bérre járulékkal együtt 75 ezer
Ft. Az állami normatíva 221,-Ft. Nehéz előre pontos számot mondani az adagok tekintetében,
mivel még nincs az önkormányzat mögött egy lezárt teljes év. A pénzügyes kolléganő úgy
számolt, hogy éves átlagban 3 fő biztosan igénybe veszi a szociális étkeztetést, heti adaggal
végig futna, így ez 753 adagot jelentene a 2015-ös évre. Az önköltség-számításnál a 680,-Ftot hozzáadjuk a 100,-Ft adagonkénti bérköltséghez, akkor egy adag étel 780,-Ft-ra jön ki. Ehhez 221,-Ft/adag állami normatívát kap az önkormányzat. Jelen pillanatban a térítési díj 495,Ft. Ha ezek a számok nagyságrendileg nem változnának - a vállalkozó is emelheti az ebéd árát
-, az új szociális változások miatt lehet, hogy többen fogják ezt az ellátást igénybe venni. Úgy
gondolja, hogy a jelenlegi 495,-Ft-os étkezési térítési díj elbírható, javasolja, hogy ne emeljenek ezen a díjon, mert vannak olyanok, akiknek nehézséget okoz a10-20,-Ft-os emelés is.
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Ha a díjat nem változtatják, akkor saját erőből 64,-Ft támogatást adnak adagonként, ami éves
szinten gyakorlatilag 48 ezer forintos költséget jelent az önkormányzatnak, ezt kell felvállalni, ez nincs finanszírozva.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy jogszabály szerint egy alkalommal lehet még változtatni a díjat az év során.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a 2014. évben megállapított térítési díj maradjon változatlan. Elmondja, hogy a féléves zárást követően már több mindent fognak látni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
30/2015. (III.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat által biztosított szociális étkezők 2015. évi szolgáltatási önköltség
számítását elfogadja.
A képviselő-testület a szociális étkezők 2014. évi díján nem kíván változtatni.
A szolgáltatási önköltség számítás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzatnak a
képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül, a 2015-2019. éves ciklusának időtartamára Gazdasági Programot kell elfogadnia. A képviselőknek a megkezdett munkát folytatva át kell gondolkodni a fejlesztési elképzeléseket, hogy véglegesíteni tudják a programot,
mert a határidő nagyon közel van már.
Elmondja, hogy a háziorvosi ügyeleti szolgálatot a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása működteti, az Anna téri központtal. Dancs doktor úr jelezte már tavaly a társulás felé, hogy az autó, amit használnak, már nem a legjobb állapotban van. Várhatóan az idei
évben egy új autót fognak beszerezni, nemsokára kiírják a pályázatot. Ezt követően szükség
lesz a társulás önkormányzatainak egybehangzó, támogató döntésére.
Jelzi a megjelenteknek, hogy az önkormányzat adóbevételi kedvezőbben alakulnak a vártnál.
Az önkormányzat legnagyobb adótartozója befizette a milliós adóhátralékát, és az ide év első
félévi építményadóját. Összesen 1.466 ezer forint folyt be a költségvetésbe, ami könnyebbséget jelent a gazdálkodásnál, mivel csak 750 ezer forint bevétellel számoltak, de ennek a pénznek is lesz helye.
Nyári programok előkészítése nehéz feladat lesz, pénteken érkezik Dr. Ősi Attila egyeztetni a
Dinós nyílt napokat. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt a megbeszélésen, vagy ha szívesen jönne, azt jelezze.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy melyik autóról van szó?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy Dacia Daster. Azt gondolja, hogy egy ilyen
autóval nehéz ellátni az ügyeletet, ha rossz műszaki állapotban van. Úgy néz ki, a Tanács ehhez hozzá fog járulni. Az Önkormányzatnak valamilyen mértékű hozzájárulás lesz a pályázati
önrészhez, ami lakosságarányosan fog megjeleni. Pontos összeget nem tud mondani, se azt
hogy milyen autó kerül beszerzésre.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mikor lesz a Dinós megbeszélés?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy péntek délelőtt. Kéri a falugondnokot, hogy ő mindenképp vegyen részt rajta, ha egyéb hivatali tevékenységével összeegyeztethető.
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 18 óra 11 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

