Szám: 236-17/2015.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 8 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. december 10.
napján 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli 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,
Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Draskovics Balázs falugondnok
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Berhidai Péter képviselő hiányzik, aki távollétét munkahelyi elfoglaltsága miatt előzetesen jelezte.
Elmondja, hogy az ülés összehívását a társulási megállapodás módosítása és a belső ellenőrzési terv elfogadása indokolta.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Pápakörnyéki Önkormányzati Feladatellátó Társulás Megállapodásának módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Belső ellenőrzési terv

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazása

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 97, 98, 99, 100, 101, 102 és 103/2015.(X.29.), 104, 105, 106, 107, 108 és
109/2015.(XI.19.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére lakhatási települési
támogatás megállapítása, egy kérelem elutasítása; 1 fő részére méltányossági
közgyógyellátási települési támogatás megállapítása.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy lezajlott a közmeghallgatás, melyen minden képviselő jelen volt. Megköszöni az Adventi programsorozat megrendezésében Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Már 2 gyertyagyújtáson
vannak túl. A harmadik gyertyagyújtás után pedig a KELLA együttes fog az önkormányzat
meghívására, a kápolnában hangversenyt adni. Arra kéri a falugondnokot, hogy azokat, akik
nincsenek fent a levelezőlistán, még a mai napon értesítse. Egy ünnepi adventi ajándék lesz a
településen élők részére, hogy december 22-én, egy Karácsonyi hangversen lesz a kápolnában. Úgy gondolja, ez lesz a záró est az idei évben, utána csak szilveszterezni kell. A nemzetiségi önkormányzat jelezte, hogy programot tervezne. Volt szó róla, hogy zenészek költségei
fedezésébe a települési önkormányzat tudna segíteni - a közművelődési normatíva terhére -,
de egyelőre ez még nem megoldott.
Szociális tűzifa kapcsán, a mai napon elindul a kérelem kiosztása, úgy ahogy az eddigi években is, segítünk ebben. Jelzi, hogy bizonyos keret van még a szociális normatívából, amelyből
várhatóan 5-6 fő rendkívüli települési támogatásban fog részesülni.
Az ügyrendi bizottság elnökével történt egyeztetés alapján, januártól testületi ülések lebonyolításának előkészítése változni fog. A testületi anyagokat a hivatal igyekszik még korábban
eljuttatni a képviselőkhöz, és visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy testületi ülések előtt
megbeszélést tartanak. Így minden napirendi pont elő lesz készítve, át lesz beszélve, nem
lesznek váratlan dolgok, és a képviselők is elmondhatják a véleményüket. Jó ötleteket és javaslatokat halott a képviselőktől.
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A Tégy Egy Mosolyért Egyesületnek biztosították a faluházat, és falubuszt. Azt hiszi, hogy
egy jól sikerült rendezvény zajlott le. Örül annak, hogy Németbányán kapott helyet egy új civil szervezet.
A Németbánya Kossuth utcai önkormányzati ingatlannal kapcsolatban megkapta a földmérőtől a helyszínrajzot, amiben leírta a jelenlegi állapotot. Ezt követően módja volt a helyszínen
egyeztetni Horváth Ferenc úrral, aki a vízkárelhárítási tervet is készítette. Ő megküldte a
szakértői véleményét az önkormányzatnak a csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan, melynek
másolatát a képviselők is megkapták. Ezt követően volt egy helyszíni bejárásuk az ingatlan
tulajdonossal. Úgy vélték, hogy úgy tudnának előre lépni, ha ott a helyszínen átbeszélik a lehetőségeket. Az ingatlan tulajdonos Horváth Ferenc vízügyi szakember által adott javaslat
elől elzárkózott. Nem kíván az ingatlana igénybevételével hozzájárulni a probléma megoldásához. A polgármester minden oldalról végig kívánja járni a témát, hogy az önkormányzatot a
jogszabály mire kötelezi, az azon felüli rész az önkormányzaton múlik. Egy úthoz milyen
mértékben lehetne hozzányúlni egy árok kialakítása miatt. Az út nagy része el lenne foglalva,
ezt nem hiszi, hogy megtehetik, ez nem lenne az önkormányzat és a szomszéd ingatlantulajdonosok érdeke. Jelezte az ingatlan tulajdonosnak, hogy közös megoldást kell találni, de
ha az önkormányzat tesz javaslatokat, akkor vissza kell menni a probléma gyökereihez, hogy
honnan folyik az a víz, ami gondot okoz. Egyelőre csak a tervező által tett javaslatot ismerik,
ezért mondta azt, hogy nem igényel testületi döntést egyelőre. Úgy gondolja, de ezt az ingatlan tulajdonosnak is elmondta, ha vesz egy ingatlant, akkor egy állapotot is vesz vele együtt.
Az önkormányzatnak ugyanakkor az az érdeke, hogy minden települési ingatlan rendben legyen, semmi ne veszélyeztesse őket. Erre törekszik. A vízrendezés állami-önkormányzati feladatkörbe tartozik. Amíg nem látnak tisztán, hogy a törvény az önkormányzatot mire kötelezi, addig nem is tudnak tovább lépni, mert olyan dolgot nem fognak megtenni egy magánszemély kérésére, ami az önkormányzati feladatkörbe nem tartozik bele, mert az hűtlen kezelés
lenne, ha így költenék az önkormányzat pénzét. Egy hivatalos, jegyzőkönyvezett megbeszélés
után tudunk majd továbblépni. Kéri a jogszabályi-törvényességi szempontból a jegyző úr közreműködését és szakmai támogatását.
Kéri a megjelenteket, mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnök
asszonya végzett itt egy felmérést, amiben ő is, és a többi lakos is közreműködött. Arra kerestek választ, hogy melyek azok a prioritások településen, amelyeket szeretnének, hogy az önkormányzat megoldjon. Az ingatlan tulajdonosnak van egy problémája, a többinek is van egy
problémája, de egy prioritási sort kellene felállítani. Meg kellene nézni azt, hogy a költségvetésbe mit tudnak biztosítani, vagy akár pályázati pénzből. Ezt figyelembe véve kellene meghatározni azt, hogy az ingatlan tulajdonosnak a problémáját hogyan tudják orvosolni. Ilyen
problémával több németbányai polgár tudna az önkormányzathoz jelentkezni.
Nem vitatja az önkormányzat feladatait, nagyon jól tudja, mit kellene megvalósítani, de ha az
Államtól nem kapnak rá előirányzatot, és pályázaton sem tudnak nyerni, akkor nem fogják
tudni megoldani, s nincs miről beszélni. Attól meg óva inti az önkormányzatot, hogy egy tulajdonos magántelkén bármilyen egyezséget kössön a tulajdonossal, mert akkor mindenki jöhetne, hogy ő mit szeretne, pl. egy utat, vagy egy járdát a telkén belül. Ő így látja a legegyszerűbbnek a helyzetet, több lakónak van itt problémája, a problémák megoldására fel kell állítani egy prioritási sorrendet.
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Blaskovits Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy ebbe mélyebben ne menjenek bele,
nyilván ez nem egy teljes felmérés volt. Azt, amit a képviselő úr mondott, és amit ő mondott,
össze kell fésülni, ki kellene deríteni, hogy jogszabályi tekintetben a lehetőségeik meddig terjednek, ugyanígy az útra viszonyítva is. A vízkárelhárítási tervet kidolgozó szakember javaslata nem felel meg az ingatlan-tulajdonosnak, ezért kell keresni egy másik megoldást, ha erre
az önkormányzatot kötelezik a jogszabályok, ha nem, akkor meg kell nézni, hogyan tudnának
segíteni. Az önkormányzatnak érdeke, hogy minden lakosnak megadja a támogatást, ameddig
a lehetőségeik terjednek.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő véleménye szerint az említett ügy eddig is pénzeket emésztett fel,
amit a költségvetésből szívott ki. Azt javasolja az ingatlan-tulajdonosnak, hogy indítson polgári peres eljárást az önkormányzat ellen. Ha netán elveszítenék a pert, akkor fizetik a perköltséget. Akkor is indítsa el, ha úgy érzi, hogy vele nem kellőképpen foglakozik az önkormányzat, de úgy érzi, hogy ez nem így van.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nyilvánvalóan nem ingyen dolgozott a
földmérő, sem a szakember, de ha valaki panasszal fordul az önkormányzat felé az az önkormányzatnak pénzbe kerül. De nem csak ez kerül pénzbe. Ha valaki szól, hogy Pestre orvoshoz
kell menni, vagy nem tiszta a csatornája, az is az önkormányzat költségét jelenti, de van egy
határ, amíg ezt az önkormányzat biztosítani tudja. Ismernek egy problémát és egy javaslatot.
Ha lesz olyan megoldás, ami beárazható, akkor már lesz miről beszélniük. Tisztázni kell,
hogy a kötelezettség meddig terjed.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő véleménye szerint egy magántelken az építési problémát, nem az önkormányzatnak kell megoldani, a segítség is csak egy bizonyos szintig terjed.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ez így van, de a vízrendezés az önkormányzati feladatkörbe tartozik, meg kell védeni a lakosságot. Ebből is látszik, hogy a
vízkárelhárítási terv felülvizsgálatra szorul, hiszen ez a probléma nem szerepel benne.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy itt jön be a prioritás, amit említett, és lehet, hogy
olyan problémát kell előre venni, amivel egyszerre több problémát lehet megoldani. Sorrend
felállításnál az anyagi dolgokat is figyelembe lehetne venni. Mindenki sok mindent szeretne,
de ha nincs rá keret, akkor nem fogják tudni megoldani. Ő megérti a problémát, de akkor másokkal se szúrjanak ki, mert lehet neki nagyobb a problémája. Ha valaki erőszakosabb, vagy
rámenősebb, ne az ő problémája legyen előbb megoldva, hanem a prioritási sorrendben oldják
meg a problémákat.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, más is tudna hasonló ingatlan tulajdonost megnevezni, akinél nagyobb a probléma. Olyan is van, aki adományozott az önkormányzatnak, és
nem helyreállítást kér.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy neki, mint képviselőnek, kötelessége a többi németbányai érdekeit is képviselni. Annak az érdekét még képviselni sem tudja, aki ezt nem jelzi
feléje.
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy erre lesz nagyon jó, ha ismét visszatérnek a
testületi megbeszélések.
Gépkocsi beállóról beszéltek már, de döntést nem született. Az előző falubusszal szemben, a
mostani pályázati kiírásban, sem a szerződésben nem talált olyan kikötést, hogy zárt helyen
kell tartani. A falugondnok udvarán történő elhelyezés egy ilyen hallgatólagos megegyezés
alapján működik, ha nem oldják meg a kérdést, vagy nem találnak valahol helyet, ahol teljesen legálisan tudják tárolni, akár bérleti jogviszony keretében, akkor ki fogja rakatni a főtéri
parkolóba a kamera elé. Szeretné jelezni, hogy ez még mindig nem megoldott, egy munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy az udvarában tárolja a buszt, hiába van az ingatlanon belül, ha
valami történik a busszal, nem biztos, hogy a biztosítás szempontjából rendben lennének. Úgy
gondolja, hogy ez így nem fenntartható, kéri, hogy ezen gondolkodjanak, mi lehet a megoldás. A falugondnokot jele pillanatban semmi nem kötelezi arra, hogy a falubuszt önszorgalomból a saját ingatlanán tárolja.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok
megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz készített előterjesztést
és a Társulási Megállapodás módosítást a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és a Társulási
megállapodás módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ma lesz tanácsülés, a testületi döntést meg kell hozni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1.
és 2. melléklet szerinti tartalommal – hagyja jóvá.
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:
111/2015.(XII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklet
szerinti tartalommal – jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. december 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési terv
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által kiküldött előterjesztést és a belső ellenőrzési vezető által készített, 2016. évi belső ellenőrzési tervet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a korábbi években a társulás felmérte az önkormányzatok körében, hogy a belső ellenőrzés mire terjedjen ki. Az ellenőrzési terv az önkormányzatok igénye figyelembe vételével lett összeállítva, a kevésbé átlátható területeket ellenőrzik,
hogy az elkövetett hibákat ki tudják javítani az önkormányzatok. Javasolja, hogy Németbánya
településre vonatkozóan a 2016. évi belső ellenőrzési tervet fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja,
hogy a címzettek közül Németbánya kimaradt, de továbbra is a társulás keretein belül látja el
az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatát.
Válasz:
Kelemen László jegyző a képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy csak a közös
önkormányzati hivatalok jegyzői szerepelnek a címzésben, nincsenek felsorolva a hivatalokat
fenntartó önkormányzatok, csak a székhely.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
112/2015.(XII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat 2015. november 10. napján kelt, 2016. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
A Belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. december 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ügyvezető jogszabályoknak megfelelő díjazásáról az év elején döntött a képviselő-testület. Jelképesnek tartja az
összeget, de az ügyvezető asszony jelezte, amíg nincs nagyobb volumenű tevékenysége a Kft-
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nek, addig nincsenek nagyobb igényei. Döntöttek arról a költségvetés elfogadásánál, hogy a
díjazás fedezetét önkormányzat átadja a Kft. részére, csak ehhez kell egy határozat, hogy ez
megtörténhessen. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elnök asszony díjazására a 2015.
évi 240 ezer Ft pénzeszköz átadásáról döntsenek.
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:
113/2015.(XII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye
Nonprofit Kft. részére – költségvetése terhére, az ügyvezető díjazásának
fedezetére – 240.000,-Ft támogatást biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. december 25.
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) Polgármesteri tájékoztató
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megérkezett a beszámoló
az ökumenikus segélyszervezettől, ahova átadták 30 ezer Ft támogatást a kárpátaljai magyarok megsegítése érdekében. Szeptember 19-én célba ért a támogatás. Ezt követően részletesen
ismerteti a tájékoztatót.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy falubusz pályázat lezárásra került, a támogatás megérkezett
az önkormányzat számlájára. A finanszírozó bank a napokban fogja leemelni az általa kölcsönzött összeget. A pályázati elszámolást csak egy hiánypótlás követte, gyakorlatilag napokon belül megkapta az önkormányzat a pályázati támogatást.
Elmondja, hogy részt vett a Dino park Kft. ülésén. Végelszámolását kezdeményezték a Kft.nek, de ettől nem kell kétségbe esni, ez egy tervszerű folyamat részre. Ugyanis nem az volt a
cél, hogy egy Kft-hez jusson az önkormányzat, vagy a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány, hanem az, hogy a területek önkormányzati és szakmai tulajdonban maradjanak. A Kft. ugyanakkor sok terhet visel, ami nem pénzügyi jellegű. Az egyetlen pénzügyi terhet a 2020. évig szóló, erdőgazdálkodóval kötött szerződésben, a rekultivált területekre vonatkozó kötelezettség
jelentette, melyet sikerült rendezni, pénzügyi teljesítést már nem igényel. A legnagyobb terhet az jelenti, hogy az utolsó bányászatra jogosult szervezet viszi magával a bányaterületekre
vonatkozó kötelezettségeket is. Ha megcsúszik egy partfal, akkor annak van felelőssége, akinek a helyreállítási munkákat el kell végeztetni. Azért, hogy ez a teher a Kft-n keresztül ne az
önkormányzatok és a Dinoszaurusz Alapítvány vállát nyomja, a végelszámolás mellett dön-
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töttek, amely fél-egyéves folyamat lesz. Az eredménye az lesz, hogy nem lesz jogutód, a bányajogok visszaszállnak az államra, a terület tulajdonosai viszont a jelenlegi tagok maradnak.
Ez a megcélzott állapot. Jelezte a taggyűlésen – a tagok támogatólag álltak hozzá -, hogy nem
szeretne az önkormányzat a tulajdonrészét értékesíteni, az a cél, hogy az ingatlanok az önkormányzat tulajdonában maradjanak.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közel egy hete megjelent a „Bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa” című kiadvány.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy hol lehet ezt a könyvet megkapni?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nála is megvásárolhatják az érdeklődők, 3.000,-Ft-os áron. A tévedések elkerülése végett elmondja, hogy nem részesül az
eladásból származó jutalékban.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bakonyjákói iskola épület bérbeadásával kapcsolatban lesz még egy megbeszélése a két érintett polgármester aszszonnyal. A megbízói közvetítői szerződés tervezeten dolgoznak, már közel vannak a végleges szerződéshez. Nehéz volt a megszövegezése, mert a másik két önkormányzattal ellentétben Bakonyjákó Község Önkormányzat nem akarja értékesíteni az ingatlant. Az értékesítésnek meg kell felelni az önkormányzatok vagyonrendeleteinek is, ami tovább bonyolítja a
helyzetet. H a szerződés aláírásra kerül a közvetítőkkel, tájékoztatja a testületet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
A tájékoztatóhoz több hozzászólás nem volt.
b) Németbánya Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Blaskovits Zoltán polgármester felkéri Kiss Albertné alpolgármester asszonyt, a Települési
Értéktár Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kiss Albertné alpolgármester részletesen ismerteti Németbánya Települési Értéktár
Bizottság beszámolóját a 2015. évi működéséről. Kéri a testületet, hogy beszámolóját fogadja
el. Kérdezi, hogyan lehet új tagokat, és alelnököt választani?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy bizottság tagjait a képviselőtestület kéri fel.
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy hasonlóan történik, mint az értéktár létrehozásánál. Jelölni kell valakinek új tagokat, akiket a képviselő-testület választ meg értéktári
tagnak. A bizottság a tagjai közül választja meg az alelnököt.
Hozzászólás:
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Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az alelnököt nyílt, vagy titkos szavazással kell
választani?
Válasz:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy erre nincs kötöttség, a bizottság dönti el a szavazás
módját.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy jelenleg hány tagú a TÉB?
Válasz:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy 6 tagú, miután hatan lemondtak. Jelenleg
Berhidai Edina, Hellebrandt Jenőné, Kiss Albertné, Patyi Györgyné, Ruppert Béláné és
Schmidt Attiláné a tagok.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a TÉB működőképes. Ha az új tagokra érkezik javaslat, akkor azt a képviselő-testület meg tudja tárgyalni. A TÉB költségvetését a következő év folyamán tudjuk meghatározni. Addig is zajlik az élet, ha valami igény van, azt
kéri jelezni az önkormányzat felé.
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy felkéri Cseke Pált, az Iharkúti Emlékbizottság elnökének a vőjét - aki minden rendezvényen videózott -, mivel ez az
Iharkúti javaslat a megyére is tovább fog kerülni, hogy a videóra vett anyagot bocsássa a TÉB
rendelkezésére. Így olyan anyagot tudnának mellékelni a javaslathoz, ami még vonzóbbá tenné azt, de ez biztos pénzbe kerül majd.
Blaskovits Zoltán polgármester nem tudja elképzelni, hogy a videó anyag átadásáért pénzt
kérjenek.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy Tölgyesi József négy kötetes monográfiáját
már felajánlotta.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
114/2015.(XII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Albertné,
Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnökének Németbánya Települési
Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról szóló, 2015. december 10. napján kelt
beszámolóját elfogadja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. december 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
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Kelemen László jegyző
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, megköszöni a képviselőknek az egész éves munkáját, kellemes ünnepeket kíván mindenkinek, s a nyílt testületi ülést 9 óra 37 perckor bezárja.
Kmf.
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polgármester
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