Szám: 236-13/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 9 órakor
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. október 29.
napján 9 órakor 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,
Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
- Draskovics Balázs falugondnok
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja,
hogy a rendkívüli ülés összehívását a tűzifa rendelet-tervezet tárgyalása és az iskolai körzethatárral kapcsolatos vélemény kialakítása indokolja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő közül 4 fő jelen van. Müller Péter képviselő előzetesen kimentette magát, családi okok miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született
polgármesteri döntések: 3 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Együttműködési megállapodás

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
azt 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 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 és 96/2015.(IX.24.) számú, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a
megjelenteket, hogy megérkezett az új falubusz Németbányára. Euro 5-ös motorral működik.
2015. november 6-ára kérte az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának vezetője az új
falubusz használatát. A Városlődi Művelődési Házba, a Pegazus színház előadására vinnék az
óvodásokat. A kialakult gyakorlatnak megfelelően, azonnal engedélyezte a falubusz
igénybevételét, de a döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja, hogy tudjanak róla. A régi
busznak a bérbe adása nem volt lehetséges, és ezúton jelzi, hogy ez az új falubuszra nézve is
igaz. A falubusz fedett kocsi beállójára is kért ajánlatot, de az még nem érkezett meg.
A települési és nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek megbeszélése lezajlott, azt
eredményesnek ítéli meg.
A jegyző úrral elővették a házszámozás rendbetételének kérdését, mert korábban ígéretet tett
arra, hogy ez év végéig a házszámozás ügye le lesz zárva. Jelen pillanatban a Hivatal dolgozói
a KCR rendszerhez nem férnek hozzá, ez most oktató rendszerre van állítva. Ezt követően
részletesen ismerteti a jegyző központi címregiszterrel kapcsolatos tájékoztatóját. Amíg ezzel
a rendszerrel nem tudnak dolgozni, addig a házszámozás kérdése sem lesz megoldva.
November végéig leteszi a hivatalnak a végleges házszámozási döntését, de hogy mikor lesz
rögzítve, ez a rendszer állapotán fog múlni.
Németbánya, Kossuth utca 2-es ingatlan új tulajdonosa telekhatár kérdéseket vetett fel a
Németbánya 170 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kapcsán. Megtörtént a két ingatlan kimérése,
amely a szokásos eredményt hozta, Németbányán semmi nem ott van, ahol lennie kellene. A
földmérőtől még a hivatalos kitűzési vázrajzot nem kapta meg, de az látszik, hogy további
tennivalója lesz az önkormányzatnak ebben a kérdésben. Megkereste a település
vízkárelhárítási tervét kidolgozó szakembert, és jelezte neki, hogy a közeljövőben, a kitűzési
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vázrajz birtokában szeretné megmutatni a kérdéses területet, hogy a víz elvezetésére tegyen
javaslatot.
A hidakkal kapcsolatosan tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hidak felújítására kapott
szóbeli ajánlat nagyon magas, főleg a focipályánál lévő híd az, ami nagyon költségigényes
lenne. Megpróbálja ezt pályázati forrásból finanszíroztatni, ami viszont nagyon sürgős, az a
Boros Antalék előtti gyaloghíd, ami 2010-es keletkezésű, s nagyon rossz állapotban van. 2 db,
5 méteres keményfa gerenda szükséges a felújításhoz, a járófelület akácpallóit az
önkormányzat dolgozói elkészítették, favédő szerrel lekezelték. A két gerendát már a
vállalkozó leszállította volna, de nem vette át, mert nem volt jó minőségű.
Közérdekű bejelentés érkezett Németbánya Faluház szennyvíztárolójával kapcsolatban. Ez
egyrészt egy építési hatósági eljárást, másrészt egy katasztrófavédelmi kérdést vet fel. Az
egyik vonala már lezárult, az építési hatóság elutasította a bejelentést. A környezetvédelmi
vonalon a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalból áttette - a helyi rendelettel és magasabb
rendű jogszabályokkal összhangban - jegyzői hatáskörbe a kérdést. Erről, amennyiben majd
fejlemény lesz, a jegyző úr majd tájékoztatja a képviselő-testületet. A Bitva patak Faluház
előtti és utáni pontjában mikrobiológiai vizsgálatokat rendelt meg. A vizsgálat eredménye azt
mutatja, hogy a Faluház fölött a Bitva kis mértékben szennyezettebb, mint alatta. Próbálja azt
kideríteni, hogy mennyire pillanatnyi állapotot tükröz az eredmény, az ÁNTSZ munkatársával
egyeztetettek alapján szeretné összevetni az adatokat a környezetvédelmi hatóság
rendelkezésére álló monitoring-adatsorokkal. Tekintettel arra, hogy a patak szennyezettsége
nem utal egyértelműen humán szennyező forrásra, tehát lehet állattartásból adódó is, nyilván
valóan folytatni kell majd a megkezdett vizsgálatot. Az eredmény szöveges értékelése még
nem áll a Hivatal rendelkezésére.
Egy másik közérdekű bejelentés két képviselőtársát érintette, jogosulatlan, vagy nem
megfelelő közterület használattal kapcsolatban. Kormánymegbízott urat tájékoztatta a
fejleményekről, az elvégzett vizsgálatról. Jegyző úr saját hatáskörében eljárva, lezárta a
kérdést, közterület használati díj befizetésére kötelezte az érintett két képviselő urat. A szóbeli
figyelmeztetés mellett, a jövőben a képviselő-társakat nagyobb körültekintésre kéri.
Szeretné jelezni, hogy a HEP és a Környezetvédelmi program felülvizsgálatra szorul. A
Csalán Egyesület elnökével egyeztettek a környezetvédelmi programmal kapcsolatban. A
közeljövőben le fognak ülni, átbeszélik a módosítási javaslatokat, amelyről előzetesen
megküldi a tájékoztatót a képviselő társaknak.
Előkészítés alatt áll a németbányai Márton-napi rendezvény, még a héten egyeztetni kíván a
testületi és külsős tagokkal, s együtt összeállítják a programot.
A Faluházban a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár helyisége helyet cserélt. Ennek indoka
az volt, hogy a könyvtár kinőtte a pici helyiséget, a könyveket nem lehetett átláthatóan
rendszerezni. Az új könyvtár helyiségben két munkaállomás található. A helyiséget a
könyvtáros, a könyvtárlátogatók, a falugondnok és Németbánya Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete is használhatja. A polgármesteri hivatalban végezheti a
munkáját a Nonprofit Kft. mellett az NMI munkatársa is.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok
megtárgyalására.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter által
meghirdetett pályázaton Németbánya Község Önkormányzata 248.920,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyhez 17.780,-Ft önrészt kell biztosítania. Az önrésszel növelt támogatás 14 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzését teszi lehetővé. A tűzifát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától kell beszerezni. A fuvarköltséget is az önkormányzatnak kell átvállalnia, valamint azt a feltételt is teljesíteni kell, hogy a támogatottaktól
nem kér ellenszolgáltatást. A tűzifa támogatás helyi szabályairól rendeletet kell alkotnia a
képviselő-testületnek. A rendeletnek legkésőbb a tűzifavásárlást követő 10. napon hatályba
kell lépnie. A tűzifa kiosztásáról 2016. február 15. napjáig gondoskodni kell. A rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az 5. §-t annyiban javasolja módosítani, hogy a belügyminiszter neve maradjon ki a tervezetből, mivel a jogszabályok
nem szoktak neveket tartalmazni. Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által készített
előterjesztést és rendelet-tervezetet. A tervezetben szereplő, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200 %-os jövedelemkorlátját 400 %-ra javasolja megemelni, hogy minél többen be tudják nyújtani a kérelmüket. A 2 erdei m3 –es maximális támogatási mértéket javasolja 5 erdei m3-re felemelni, hogy a döntésnél nagyobb mozgástere legyen a képviselőtestületnek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy tűzifa támogatási igény érkezett-e már be a
hivatalhoz ?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igény még nem érkezett be a
hivatalhoz. Kérelem jogszerűen csak a rendelet hatályba lépését követően, a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon érkezhet be.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy hét fő kapott eddig lakásfenntartási támogatást, az ő révükön kapott ennyi m3 tűzifát az önkormányzat.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy nem törvényszerű, hogy csak ők adják be a
kérelmüket, s az is lehet, hogy be sem nyújtja mind a hét, lakásfenntartási települési
támogatásban részesülő személy a kérelmét.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a lakásfenntartási települési támogatásban
részesülő kérelmezők előnyt élveznek a többi kérelmezővel szemben.
Javasolja, hogy a „Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól” szóló rendelet-tervezetet
bocsássa a testület 15 napos társadalmi egyeztetésre.
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Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogyan értesülnek a lakosok a tűzifa támogatás
igénylésének lehetőségéről és módjáról?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy többek között ezért ül itt a falugondnok, a képviselők és az idősgondozó is átadják az érintetteknek az információt, és a
honlapon is olvasható lesz.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
97/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól” szóló rendelet-tervezetet 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Veszprém Megyei
Kormányhivatal főigazgatója levelét. Elmondja, hogy a Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a kötelező felvételt a németbányai általános iskolás
diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatártervezettel.
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:
98/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya település
teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt
biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
(8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

7

3./ N a p i r e n d : Együttműködési megállapodás
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt ülésen döntött a
képviselő-testület, hogy a „Németbányai örökségünk” című, Németbánya Német Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett programsorozatra térítésmentesen biztosítja a Németbánya
Faluház tanácstermét. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a tárgyban, a Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kötendő együttműködési megállapodást aláírja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megállapodás-tervezet elkészült, azt Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta. A megállapodás-tervezetet a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodás-tervezetet.
Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a testület, s hatalmazza fel a polgármestert a
megállapodás aláírására.
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:
99/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, a „Németbányai örökségünk” című programsorozatra, a faluház térítésmentes biztosítására kötendő, 2015. október 30. napján kelt
együttműködési megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) PRIMAGÁZ szerződés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen
meghatározta a testület a szolgáltatóval kötendő szerződés paramétereit, s ennek megfelelően,
elkészült a szolgáltatási és kereskedelmi szerződés. Elmondja, hogy amit korábban felajánlottak, azt fogadták el, tehát nincs tartály bérleti díj. Évente 515 kg gázfogyasztást vállaltak be,
amit nyilván nem muszáj elfogyasztani az önkormányzatnak, de akkor kötbérrel terhel a szolgáltató. Véleménye szerint a korábbi előnytelen szolgáltatói szerződésekhez képest ez a szerződés sokkal kedvezőbb az önkormányzatnak, viselhető terhet jelent. Ha nem lenne elég ez a
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gázmennyiség, akkor rendelhet még az önkormányzat. A tartály bérleti díj 220 ezer Ft/év öszszegben lett megállapítva, és kilónként 128 Ft-ban van megállapítva az elszámolási átalány. A
gázfűtést azért biztosítja az önkormányzat, hogy a faluház kihasználtsága minél jobb legyen.
Hétvégén sok program zajlik az épületben, s a fűtésről akkor is gondoskodni kell. A fűtést
végző falugondnoknak is biztosítani kell a pihenést, amit a szabályozható, automatikus gázfűtés lehetővé tesz.
Ezt követően részletesen ismerteti a szerződés-tervezetet. Javasolja, hogy a szerződést fogadja
el a képviselő-testület, s hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására, s a szükséges
gázmennyiség megrendelésére.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy az 515 kg/év gázmennyiség elenyésző egy
faluházhoz képest.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
100/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PRIMAGÁZ szolgáltatóval kötendő szolgáltatási és kereskedelmi szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, s a szükséges
gázmennyiség megrendelésére.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Közmeghallgatás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előzetesen egyeztetettekkel összhangban az önkormányzat 2015. november 19. napján tartja a közmeghallgatását
a faluház nagytermében, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A meghívó a levelező listán
és a honlapon is olvasható lesz. Kérdezi, hogy hány órára tegyék a közmeghallgatást?
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Berhidai Péter képviselő javasolja, hogy 18:00-kor kezdődjön a közmeghallgatás.
Hellebrandt Jenőné németbányai polgár a 16:00 órát javasolja, mert már korán sötétedik.
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy 16:00 órakor sokan még nincsenek itthon,
ezért a képviselő úr javaslatát támogatja. Elmondja, hogy igény estén az időseket a falubusz a
közmeghallgatásra elszállítja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
101/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbányán a 2015. évi
közmeghallgatást a faluházban, 2015. november 19. napján, 18 órakor tartja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Mátrix Közhasznú Alapítvány együttműködési ajánlata
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Belügyminisztériumtól érkezett ajánlatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület segítő célú programok megvalósítása érdekében – közös forrásteremtés céljából – működjön együtt a Mátrix Közhasznú
Alapítvánnyal.
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:
102/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete segítő célú programok
megvalósítása érdekében – közös forrásteremtés céljából – együtt kíván működni
a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. november 13.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Háziorvos adókedvezménye
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Orvosi
Kamara levelét. Mielőtt majd dönt a képviselő-testület, úgy tervezi, hogy leül Dr. Léka Tibor
háziorvossal ezt a kérelmet megbeszélni. Nem híve az olyan előnyök, kedvezmények adásának, amit az érintett csoport szakmai érdekvédelmi szervezete kezdeményez, de szociális
szempontok nem indokolják. Javasolja, hogy erről a képviselők gondolkodjanak, s a következő ülések valamelyikén visszatérnek erre.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Hellebrandt Jenőné németbányai polgár kérdezi, hogy a három érintett önkormányzat polgármesterének ezt nem együtt kellene megbeszélni?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem, mert az önkormányzatok
önálló költségvetéssel rendelkeznek, és a vállalkozó háziorvos településenként fizeti az iparűzési adót.
e) Magyarországi Cikta Juh Tartók és Tenyésztők Egyesülete székhely hozzájárulási
kérelme
Blaskovits Zoltán, a Magyarországi Cikta Juh Tartók és Tenyésztők Egyesülete elnöke
előterjesztésében részletesen ismerteti az egyesület székhely hozzájárulási kérelmét,
egyidejűleg bejelenti az ügyben való érintettségét. Elmondja, hogy ez ugyanaz a kérelem,
mint amivel korábban megkereste a képviselő-testületet, azzal az eltéréssel, hogy egy szóban
eltér az egyesület neve. A cégbírósági bejegyzés gyorsítása céljából az ügyintézésbe bevont
jogi képviselő kérése az volt, hogy ne próbálják meg a bírósági hiánypótlásban újra és újra
gyúrni az alapszabályt, inkább egy egyszerűsített, bíróság által elfogadott formát használva
gyorsítsák meg az egyesület cégbírósági bejegyeztetését. Ennek értelmében visszavonta a
bejegyzési kérelmet, és újból megalakult a Cikta Egyesület. Felkéri a jegyzőt, hogy a
napirendi pont tárgyalását vezesse le.
Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati
képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester érintettsége miatt javasolja a polgármester úr kizárását a szavazásból.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarországi Cikta
Juh Tartók és Tenyésztők Egyesülete” székhely hozzájárulási kérelme elbírálásánál Blaskovits Zoltán polgármestert a szavazásból kizárja.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester javasolja, hogy támogassa a testület az egyesület kérelmét.

11
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
103/2015.(X.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarországi Cikta
Juh Tartók és Tenyésztők Egyesülete” (8581 Németbánya, Fő tér 3.) részére, az
önkormányzat tulajdonában lévő, Németbánya 74/2 hrsz-ú, Németbánya Fő tér 3.
szám alatti ingatlanon – szívességi használat jogcímén - székhely létesítését
engedélyezi.
Az ingatlant az egyesület székhely céljára, határozatlan időre használhatja. A
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ezúton szeretné megköszönni a falugondnoknak, az alpolgármester asszonynak és Schmidt Attila képviselő úrnak, hogy a héten közbiztonsági szempontból aktivizálták magukat. Egy időben két rendezvény zajlott, a közbiztonsági referenseknek Pápán volt egy szakmai program, a polgármestereknek pedig Csopakon.
Ez utóbbin nem tudott részt venni, s megkérte az alpolgármester asszonyt és a képviselő urat,
hogy vegyenek részt a fórumon. Kéri a programokon résztvevőket, hogy röviden foglalják
össze, hogy mi zajlott ezeken a rendezvényeken.
Hozzászólások:
Draskovics Balázs falugondnok elmondja, hogy terveznek erőgépekkel kapcsolatos
felméréseket, a különböző gyakorlatok lebonyolítását már szervezik, szimulációs
gyakorlatokkal egybe kötve.
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a rendezvényen ismertették a
főbb statisztikai számokat, jogszabályváltozásokat, a fontosabb tudnivalókat. Az
önkormányzati támogatásokat megköszönték.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy érdekes volt a szimulált elfogási gyakorlat, és
a fegyverek bemutatása.
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy volt már szó arról, hogy elkülönít az önkormányzat egy kisebb összeget a Települési Értéktár Bizottság működésére. Az
értéktárral kapcsolatban végzett tevékenység utazási- és telefonköltséggel jár, s a bizottság
bélyegzőt is szeretne csináltatni. Meg kellene ezt az összeget határozni.

12
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a 2015. évi költségvetésben
nincs ilyen költség tervezve, hiszen csak az idei esztendőben alakult a TÉB. Jövőre a költségek előirányzatát a 2016. évi költségvetésbe tudják beállítani. Amennyiben idén az említett
költségek felmerülnek, a számlákat természetesen kifizeti az önkormányzat. A következő évben egyszerűbb lesz az önkormányzat dolga, mert már látni fogják, hogy hozzávetőlegesen,
mekkora összeggel fog gazdálkodni a TÉB.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy beszélt a postással, aki emlékeztette egy korábbi önkormányzati ígéretre, mely szerint vesznek majd a biciklijére egy szerkezetet, tehát
elektromos kerékpárrá alakítanák át a kerékpárját. Közben a postás elment nyugdíjba, de most
visszajött dolgozni. Most érdeklődik, hogy tartja-e még az ígéretet az önkormányzat?
Válasz:
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy szerinte nem számon kérhető az önkormányzat,
mert részben ez nem a testület, hanem a kézbesítő munkáltatójának feladata lenne, másrészt a
testület támogatólag állt a megoldás mellé, mielőtt a postán személyi változások meg nem állították a kezdeményezést.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nem ígéret volt, és technikailag más megoldás volt megfogalmazva, de annak idején személy szerint is az ügy mellé állt, egyeztetéseket
folytatott, hiszen maga is méltatlannak tartja, ahogyan a kézbesítőnek feladatát el kell látnia.
Az idei költségvetésben a költség nincs tervezve. A jövő évi költségvetés tervezésekor térjenek vissza a kérelemre, ha addig nem lesz újabb változás. Fontosnak tartja azonban hangsúlyozni, hogy a probléma nem elsősorban az önkormányzat feladata és hatásköre.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 10 óra 23 perckor bezárja.
Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

