Szám: 39-4/2016.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 10. napján 17 óra 30
perckor 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 2016. március 10.
napján 17 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester,
Berhidai Péter, Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. Vezető
- Draskovics Balázs falugondnok
- Horváth Andrásné Csend V.N.Kft. elnöke
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 minden képviselő jelen van.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Gördülő Fejlesztési Terv

Kelemen László
jegyző

5./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 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 5 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 és 28/2016.(II.15.) számú, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére lakhatási települési
támogatás megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok
megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi
segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

1./ N a p i r e n d :

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet társadalmi
egyeztetésre lett bocsátva, a 15 napos határidő lejárt. Ezen időszak alatt nem érkezett lakosság
részéről észrevétel. A képviselő-testület most már nem tudja módosítani a rendelet. A
pénzügyes kolléganővel átbeszélték a szociális normatíva összegének várható lefedettségét, és
elég jól le fogják tudni fedni teljesítéssel az előirányzatot. A tavalyi évben elég sok támogatási
formát állapítottak meg, de ezek nem egész évesek voltak, lejárnak, és ha meghosszabbításra
kerülnek, akkor maximum egy hónap fog kiesni az ellátásból. Annyi előirányzat
rendelkezésre fog állni, hogy a rendkívüli települési támogatások igényét ki tudják elégíteni.
Ha év vége felé úgy látják, hogy nem tudják felhasználni a kötött előirányzatot, akkor a
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beiskolázási támogatás összegén is tudnak változtatni. Az előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2016.(III.11.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról,
szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.28.)
rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

2./ N a p i r e n d :

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az SZMSZ rendelet
társadalmi egyeztetésre lett bocsátva, a 15 napos határidő lejárt. Ezen időszak alatt nem
érkezett lakosság részéről észrevétel. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
2/2016.(III.11.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének
önkormányzati
rendelete,
Németbánya
Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetés-tervezetet
minden képviselő megkapta rendeleti formában és egy táblázatban összefoglalva is. A
költségvetés átbeszélték a képviselőtársakkal, a tavalyi évben megismert változásokat, és a
bizonytalansági tényezőket is. A költségvetést majd az élet alakítja, igyekezni fognak tartani
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magunkat hozzá, de sosem lehet tudni mi az, ami esetleg közbejön. Gondol itt arra, amikor
tavaly másfélszeresére nőtt az önkormányzat költségvetése a falubuszos pályázati támogatás
miatt. Azt is elmondta, hogy nagyon sok olyan tétel merülhet fel ebben az évben, ami nem
kalkulálható. Pl. ha pályáznak, akkor van önerő, vagy nincs, milyen hatósági eljárási díjakat
kell kifizetni majd. Ha egy tevékenységhez köthető, akkor elfér a sorok között, viszont ha
nem díjmentes adatszolgáltatást kell igénybe venni (pl.: tulajdoni lapok beszerzésére), akkor
módosítani kell majd a költségvetést. A megalkotott költségvetés megvalósítása során
óvatosságra inti a képviselő-testületet. Vannak olyan beruházási sorok, melyek belső
átcsoportosítások csupán, ami a költségvetés 10 %-át fedi csak le. Ezt osztották le olyan
beruházásokra, mint a harang védelemre, kerékpár tároló és gépkocsi beálló kialakítása, fedett
színpad befejezése, stb. amit már tudtak tervezni. Ezt követően részletesen ismerteti a
rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az értéktárnak működésére elkülönítésre kerülte a szükséges előirányzat?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a költségvetésben a TÉB a kiküldetés
előirányzatnál konkrétan szerepel. Amilyen szükséges működési költségét jelezték felé, az
beépítésre került a költségvetésbe, az összeg jóvá lett hagyva. A pénzügyi ügyintéző nem
tudja, hogy mondjuk a vásárolt élelmezésen belül mi hova, és mire ment el. Schmidt Attila
képviselő jelezte, hogy a tiszteletdíját fel kívánja venni, és más célra szeretné fordítani, de
nagyobb változások nem történek. Azt gondolja, finoman el lehet kezdeni a költségvetést
megvalósítani, de nem szabad a tartalékokat felhasználni. A közművelődési normatívát is havi
bontásban kapják meg, a programokat is ehhez igazítva kell megvalósítani. Okosan, kell
gazdálkodni és meg kell ezeket a dolgokat előlegezni. Ugyanez vonatkozik a pályázatokra is.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
3/2016.(III.11.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének
önkormányzati
rendelete,
Németbánya
Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó:
Kelemen László jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tájékoztatóját a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót.
Javasolja, hogy az előterjesztésben ismertetett határozati javaslatot fogadja el a képviselőtestület.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy volt arról szó, hogy
polgármesternek kell javaslatot tenni, ha van valami olyan, ami nincs megoldva, mint a
Tiszafa utcában az ivóvíz ellátás.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terv elfogadása nem
azt jelenti, hogy ez lezárult, s nem lehet módosítani. Ha év közben más javaslat születik,
akkor azt célként kell hozzátenni.
Müller Péter képviselő azt kéri, hogy tegyenek lépéseket ez ügyben, ne legyen elfelejtve.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy szolgáltató feladata ez a fejlesztés.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
29/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 10. sorszámú, 1110409-1-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező, Németbánya ivóvízellátó
víziközmű-rendszer ellátásért felelőse megtárgyalta a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti, Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el, és a Vksztv., valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. Rendelet
által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, és a jóváhagyásra irányuló eljárásban
képviselje az Önkormányzatot.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli és szóbeli előterjesztés)
a) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatás kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy érkezett egy támogatási
kérelem a falugondnokok egyesületétől. Némi kapcsolat a falugondnokon keresztül van az
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egyesülettel. A kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy támogassák az egyesületet
5.000,-Ft-tal, nem baj, ha van egy ilyen szakmai szerv, akihez - ha bármi gond van - tudnak
fordulni. A határozatba – a forrásátadásra vonatkozó rendeletüknek megfelelően – foglalják
bele a következőket:
 A forrás felhasználásának célja: az egyesület működésének támogatása.
 A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
 A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
 A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
 A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges
beszámolóval, 2016. december 31-ig.
 A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017.
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára
visszafizetni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester a javaslatot támogatja. Javasolja, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármester urat a megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
30/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesülete részére 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
- A forrás felhasználásának célja: az egyesület működésének támogatása.
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
- A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges
beszámolóval, 2016. december 31-ig.
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017.
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára
visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülettel kötendő megállapodást
aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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b) „Tégy egy mosolyért” Egyesület támogatás kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy érkezett az
önkormányzathoz egy támogatási kérelem az egyesülettől. Ez egy nem szokványos kérelem,
mert elsősorban nem pénzt, hanem természetbeni támogatást kérnek. Nemsokára lesz a
nyitórendezvényük, ezzel kapcsolatban kapott támogatói jegyeket, hátha szeretne valaki
vásárolni. Három kérésük van: támogatói jegyek 4 × 5.000,-Ft értékben, a faluház használata,
és a falubusz gyerekek szállítására, ami mögött 300 km-es keret lenne. A kérelemmel
kérdések is felmerülnek. Még a természetbeni támogatásokat is célszerű a döntés-előkészítés
során forintosítani. A falubusz személyszállításhoz való biztosítása pénzbe kerül, a buszt
valakinek vezetni kell. Ha a faluházat adják oda térítésmentesen az egyesület programjához,
az nem jelent feltétlenül bevétel kiesést, hiszen nem egyértelmű, hogy kibérelnék-e.
Mérlegelni kell ezen szempontokat, de úgy érzi, fontos az önkormányzatnak, hogy az
egyesület tevékenysége Németbányán teljesedjen ki. Ezt követően részletesen ismerteti a
kérelmet és a rendezvényi meghívót.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy a támogatói jegyeknek ma el kell kelnie? Azt
gondolták, hogy képviselő-testület tagjai ezt megveszik?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy két lehetőség van: bármelyik képviselő
megveheti, vagy dönthet az önkormányzat úgy, hogy a testület vesz jegyet, és így támogatja
az egyesületet.
Hozzászólás:
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos véleménye szerint a faluház nagytermét is oda lehet
adni az egyesületnek, de úgy kellene visszakapni tőlük, ahogy azt átadták. Takarítsanak ki, s
ne okozzanak anyagi veszteséget.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ez okos gondolat, természetesen azokra is
vonatkozik, akik térítésmentesen használják a faluházat.
Hozzászólások:
Kiss Albertné alpolgármester egyetért azzal, hogy mindenki tegyen rendet maga után.
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ezek a rendezvények hétvégén
vannak, a falugondnokot kell megkérdezni, hogy be tudja-e vállalni, mert rajta kívül csak a
polgármester vezetheti a buszt. Nem csak az illetményét kell fizetni, hanem a hétvégi
munkavégzés miatt további költségek is felmerülhetnek.
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Müller Péter képviselő véleménye szerint a termet egyszerűbben oda tudják adni
használatra. A falubusz ügyét problémásabbnak tartja.
Kiss Albertné alpolgármester szerint a termet fűteni kell, és azt is a falugondnok végzi.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyterem külön van befűtve.
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos elmondja, hogy egyszerűbb lenne támogatást adni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a három kérés közül dönthetnek bármelyik
mellett.
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy Kostajger egyesülettel is van megállapodása az
önkormányzatnak?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ennek az egyesületnek
Németbányán van a székhelye. Egy támogatható programról van szó, amit helyben kellene
tartani. Terem térítésmentes biztosítását teljes mértékben tudja támogatni. A falubusz valóban
nem megy magától, de erről az önkormányzatnak, illetve a polgármesternek kell
gondoskodni. Azt el szeretné mondani, hogy a falugondnok nem végez plusz munkát, ha
mégis, azt lecsúsztatja, ez meg van beszélve, hogy hogyan és mikor. Azt természetesen
megérti, ha felmerül a kérdés, szerencsés-e az a megoldás, hogy Németbánya Község
Önkormányzata szállítja a sérült gyerekeket. Azt is tudja, hogy az Egyesületnek ez komoly
segítség lenne.
A falubusz használatát újra fogják tárgyalni, mert a jelenlegi szabályzat a régi buszra lett
megalkotva, az előző pályázati feltételekre. Másrészt a mai napig tapasztalja, hogy nem
mindenki érti meg, hogy a falubusz nem taxi. Még egy-egy plusz kilométernek is van anyagi
vonzata és kilométer költsége.
Hozzászólás:
Schmidt Attila képviselő kérdezi, hol csap át a falugondnoki szolgálat személyszállításba?
Mert ha személyszállításra van használva a falubusz, akkor PÁV2 kell hozzá, meg magasabb
vizsga.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a rendelkezésére álló
információk szerint itt a falubusz használat nem lépi át azt a határt, amihez PÁV2 kellene.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő véleménye szerint, ha kölcsönadják a falubuszt, akkor az már
személyszállítás és nem falugondnoki szolgálat.
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a városlődi általános
iskolás gyerekek és a bakonyjákói óvodások szállítására a falubusz igénybe vehető, de ott
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intézményi együttműködés és konkrét érintettség áll fent. Külső szervezet esetében
lehetséges, hogy igaza van a Képviselő úrnak.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a jegyző úr mit gondol erről?
Válasz:
Kelemen László jegyző egyetért a polgármester úr véleményével, s a szabályokat rögzíteni
kell az új szabályzatban is.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy a teremhasználat biztosításán kívül adjanak-e
pénzbeli támogatást az egyesületnek? Javasolja a faluház termének térítésmentes biztosítását
és a támogatói jegy vásárlását. Úgy gondolja ez a legjobb és legszabályosabb döntés.
Kiss Albertné alpolgármester véleménye szerint adjanak pénzbeli támogatást. Javasolja,
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat az egyesülettel kötendő megállapodást aláírására.
Válasz:
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy más egyesület is 5.000,-Ft-os támogatást kapott, ők is ennyit kapjanak.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester – a forrásátadásra vonatkozó rendeletük alapján - javasolja a
határozat meghozatalát, a következők szerint:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tégy egy mosolyért” Egyesület
részére
a) 2016. évben, 2 egyesületi rendezvényre, 8-8 óra időtartamban térítésmentesen biztosítja a
németbányai faluház nagytermét,
b) a 2016. április 2. napján, 17 órakor megrendezendő „100.000 lépés Érted és Érte”
mozgalomindító rendezvényére 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
 A forrás felhasználásának célja: az egyesület működésének támogatása.
 A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
 A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
 A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.

A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges
beszámolóval, 2016. december 31-ig.

A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017.
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára
visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülettel kötendő megállapodást aláírja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
31/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tégy egy mosolyért”
Egyesület részére
a) 2016. évben, 2 egyesületi rendezvényre, 8-8 óra időtartamban térítésmentesen
biztosítja a németbányai faluház nagytermét,
b) a 2016. április 2. napján, 17 órakor megrendezendő „100.000 lépés Érted és
Érte” mozgalomindító rendezvényére 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
- A forrás felhasználásának célja: az egyesület működésének támogatása.
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 15.
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
- A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges
beszámolóval, 2016. december 31-ig.
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást
2017. január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési
számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülettel kötendő megállapodást
aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Közbeszerzési terv
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési törvény
előírja az önkormányzatoknak a közbeszerzési tervük elfogadását. Ennek határideje: minden
év március 31-e. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani egyedi szennyvízkezelésre, a
faluház felújítására és turisztikai beruházásra. A pályázati támogatások elnyerése esetén a
beruházások közbeszerzés kötelesek lesznek, a pontos adatok ismeretében majd módosítani
kell az önkormányzat nemleges éves közbeszerzési tervét. Nincs értelme bármilyen összeget
beírni a közbeszerzési tervbe, ha nem fedi a célt, és a megvalósítást. Ezt követően részletesen
ismerteti a közbeszerzési tervet, s javasolja annak elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
32/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 25.
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Időskorúak köszöntése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, Schmidt Attila képviselő úr
javasolta, hogy Németbánya településen már hagyománnyá váló, képviselő-testület által
történő időskorúak köszöntését foglalják határozatba. Javasolja, hogy 2016. évtől kezdődően,
a 75. életévüket betöltő németbányai lakosokat 5 évenként köszöntse a Képviselő-testület. Ez
egy gesztus lenne az idősek felé, összességében sem túl jelentős költségvetési kihatással.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Hellebrandt Jenőné véleménye szerint jó lenne, ha az idős ember pár éve Németbányán
lakna.
Kiss Albertné alpolgármester nem tenne ilyen különbséget az idősek között.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
33/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évtől kezdődően, a
75. életévüket betöltő németbányai lakosokat 5 évenként köszönti.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25., ill. folyamatos.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Értékek nyomában
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Péterváry-Szanyi Brigitta
régész társaságában kirándultak a hétvégén, a település határában található bronzkori
halomsírok helyét beazonosították és mellette nagyon sok hasznos információval látta el a
régésznő a résztvevőket. Ennek kapcsán szeretnének együttműködést kialakítani a pápai Gróf
Eszterházy Károly Múzeummal, és nem hivatalosan, az őket képviselő Brigittával. Maga a
program még nagyon kezdetleges, még csak Gannán és Döbröntén valósult meg.
A projekt célja, hogy az egyes helyi közösségeket megismertesse településük és annak
környékének régészeti emlékeivel, megismertesse mi is az a régészet, milyen módszerei
vannak és a régészeti vizsgálatokba hogyan tudnak a helyiek bekapcsolódni új régészeti
lelőhelyek azonosításával, a nyilvántartott lelőhelyek védelmével és az összegyűjtött
információ feldolgozásával, továbbadásával, melynek részeként helyi és iskolai előadások,
helyi kiállítások is szerepelnek. A menete ennek úgy zajlana, hogy először vetített előadás
keretében megismerkednének az eddig ismert régészeti lelőhelyekkel a település körzetében,
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valamint néhány jelentősebb lelettel. Összegyűjtenék, kinek van helyben ezekhez még további
információja, ki tud esetleg ezeken kívül előkerült leletekről, jelenségekről.
Megismerkednének a lelőhely felderítés régészti módszereivel: mi is az a terepbejárás,
fémkeresőzés, roncsolásmentes mérési módszerek, légi fotózás stb, mik ezek jogi háttere.
A lehetséges új lelőhelyekre, vagy pontosítandó régiekre előre egyeztetett időpontban,
fémkeresősökkel támogatva együtt mennének ki, mely egy napos program lenne. A leleteket a
nap végén a faluházban, egyéb fedett helyen, forró tea mellett átnéznék. Amennyiben jut idő
közösen elmosnák. Újabb időpontban a száraz, csoportosított leleteket együtt átnéznék, és aki
erre vállalkozik, a leletekhez kapcsolódó, valamint a korszakhoz kapcsolódó kutatómunkát,
irodalmat kapna. A legjellegzetesebb leletekről néhány fotót megnéznének, hogyan nézhettek
ki ép állapotban. Végül még egy időpontban mindenki előadhatná, milyen új ismeretanyagot
szerzett kutatásai során, és ezt fognák össze. Az új információk ezután kiselőadás formájában,
iskolai történelemórára kerülhetnének, vagy más közösségek előtt is előadhatók lennének.
Az összegyűjtött tárgyakból helyi helytörténeti időszaki kiállítás állhatna össze a faluházban.
Hosszú távon ez remélhetőleg egy folytatólagos programban teljesedne ki, melynek keretében
minden évben sor kerülne terepbejárásokra, esetleg a későbbiek során ásatásokra.
Az együttműködést Bakonyjákó Község Önkormányzatával közösen szeretnék megvalósítani,
nagy örömmel fogadta a kezdeményezést a polgármester asszony. Március 22-én lenne az
első alkalom, de nem itt, hanem Bakonyjákón, majd ezt követően lenne Németbányán. Ehhez
kéri a képviselő-testület támogatását. Megbeszélik majd, hogy ki legyen a koordinátor,
szeretné, ha a Települési Értéktár Bizottság tagja lenne, a TÉB aktívan részt vehetne ebben a
projektben.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, s a
TÉB szívesen részt vesz a projektben. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a
megállapodás aláírására. Nagyon örül, hogy találkozott a régésznővel, aki hamarosan
Bakonyjákó lakója lesz. Nemrég volt egy előadása a könyvtárban, s a németbányaiaknak pont
jól jött, a bronzkori sírok miatt. A legutóbbi TÉB ülésen az egyik értéktári javaslat a bronzkori
sírok, amihez kellet a segítség, már ki is van dolgozva ez a téma. Tovább lett küldve
Mihalcsik Mártának. Ezen kívül Nagy Sándor festőművész életműve és Iharkút értéktári
javaslata már el lett fogadva, megyeibe is fel fogjuk terjeszteni. Az egyik győri támogatónak
az egyetemen tett egy nyilatkozatot, hogy Iharkút nem csak megyei, hanem az országos
értéktárba való. Az értéktárba szeretnék bevonni a Zuhatag kutat, amit egyik tagjuk Schmidt
Attiláné fedezett fel, aki nagyon lelkes és kitartó. Bronzkori leleteket, az Erdei fürdőt, a
Bitvát, a falusi szállásadókat is előkészítették már. Nézegetette más településeknek javaslatait
is, azt gondolja, nem kell szégyenkezni Németbányának a javaslataik miatt. Hálás Mihalcsik
Mártának, aki nagyon odafigyel a Németbánya TÉB munkájára.
Kérdezi, hogyan áll a honlap, amire az értéktár javaslatai fel tudnának kerülni? Neki
Bakonyjákó honlapján nagyon tetszik az értéktár bemutatása.
Válasz:
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy teljes dinamikus honlapról volt szó, az
önkormányzathoz benyújtottak erre vonatkozóan egy árajánlatot, azt kell megnézni, hogy ez,
megfelel-e.
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Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy majd megbeszélik, melyik lenne a jobb,
kinek mi az igénye, mik az elképzelések.
Kiss Albertné alpolgármester azt kéri, hogy ne legyen elfelejtve. Március 18-án elkészül a
javaslat, szeretné, ha ez felkerülne a honlapra.
Hellebrandt Jenőné németbányai polgár hozzászólásában elmondja, hogy régészeti dolgok
itt lesznek kiállítva.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
34/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó Község
Önkormányzatával és a Pápai Esterházy Károly Múzeummal együttműködve,
2016. március 22. napjától programot indít a települések határában ismert
régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban. A program célja, hogy az egyes helyi
közösségeket megismertesse településük és annak környékének régészeti
emlékeivel, megismertesse mi is az a régészet, milyen módszerei vannak, és a
régészeti vizsgálatokba hogyan tudnak a helyiek bekapcsolódni új régészeti
lelőhelyek azonosításával, a nyilvántartott lelőhelyek védelmével és az
összegyűjtött információ feldolgozásával és továbbadásával, melynek részeként
helyi és iskolai előadások, helyi kiállítások is szerepelnek.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 22.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
f) Csend Völgye Nonprofit Kft.
fa) Javadalmazási szabályzat
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály alapján a
Csend Völgye Nonprofit Kft.-nek rendelkeznie kell a vezető tisztségviselői és felügyelő
bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról szóló szabályzattal.
A szabályzat elkészült, a holnapi napon postára kerül. Nincs benne változás, formába lett
öntve. Ezt követően részletesen ismerteti a szabályzatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
szabályzatot fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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35/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai
javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról szóló, 2016. március 9.
napján kelt szabályzatát elfogadja.
A szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
fb) Bírság visszafizetése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft. taggyűlést tartott,
amit több dolog indokolt. Többek között a Cégbíróság 100 ezer forintos büntetést szabott ki a
Kft-re, az előző határozattal jóváhagyott, hiányzó szabályzat miatt. A szabályzatot letétbe
kellett volna helyezni. Az ügyvezető felelősségét nem csökkenti, hiszen többször felszólította
a cégbíróság a szabályzat benyújtására. Az ügyvezető asszony a felelősségét elismerte, a
bírságot és az eljárással összefüggésben felmerülő, az állam javára megfizetendő
törvényességi felügyeleti illetéket – 2016. áprilisától kezdődően 10 havi részletben – meg
kívánja fizetni a Kft. felé. Az ügyvezető kiemelt faladatként kapta meg, hogy a szabályzatokat
a cég könyvelőjével és szükség esetén a jogi képviselő bevonásával vizsgálja felül, a
hiányzókat pótolja, és biztosítsa a cég jogszerű működését.
A taggyűlés keretében elfogadták azt, hogy az ügyvezető 10 egyenlő részben visszafizeti a
pénzbírság és az illeték összegét. Javasolja, hogy a visszafizetéssel kapcsolatban a Kft.
képviseletében, az ügyvezető asszonnyal kötendő megállapodás aláírására hatalmazza fel a
testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
36/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Blaskovits
Zoltán polgármestert, hogy a Csend Völgye Németbánya Non-profit Kft.-t sújtó,
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által kivetett 100.000,-Ft összegű bírság és
az eljárással összefüggésben felmerülő, az állam javára megfizetendő 100.000,-Ft
összegű törvényességi felügyeleti illeték visszafizetése tárgyában, a Kft.
képviseletében megállapodást kössön Horváth Andrásné ügyvezető asszonnyal,
aki 2016. áprilisától a bírság és illeték összegének havi 20.000,-Ft-os
részletekben, a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft.-nek történő
megtérítését vállalta.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
fc) Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné alpolgármester asszony az önkormányzat által létrehozott Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági elnöki tisztéről lemondott, mert alpolgármesteri tisztsége ezzel
összeférhetetlen. Pótolni kell a kieső tagot. Felkérte Schwarz Endrét a tisztség betöltésére, aki
megbízást vállalta. Ő már Kft. jogelődjének az ügyvezetője volt, és az ő személye senkivel
nem összeférhetetlen. Az ügyvezető gondoskodik a Felügyelő Bizottság összehívásáról,
támogatja a bizottságot a rá háruló feladatok elvégzésében. Kéri a képviselő-testületet, hogy
Schwarz Endre FB tagságát hagyják jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
37/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schwarcz Endre
Németbánya, Kossuth L. u. 36/A. szám alatti lakos Csend Völgye Nonprofit Kft.nél betöltendő Felügyelő Bizottsági tagságát jóváhagyja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
g) Pályázatok
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, fontos, hogy az idén, vagy
jövőre milyen pályázatokat fog benyújtani az önkormányzat. Az Uniós ciklusra jellemző,
hogy nem egyenletes a pályázatok kiosztása, mert az első harmadra súlyoznak. Aki idén nem
pályázik az jövőre csak fele ekkora összegre tud majd, utána pedig szinte semmire sem.
Jönnek VP, TOP, és LEADER-es pályázatok. Jelenleg legalább három olyan pályázati kiírás
van, ami Németbánya Község Önkormányzatát érdekelheti. Az egyedi szennyvízkezelés az
egyik, amire elég régóta várnak, erre mindenképpen pályázniuk kell. Az idő a képviselőtestületet igazolta, mivel maga a kiírás is úgy néz ki, mint a község Települési
Szennyvízkezelési Programja. Gyakorlatilag csak ezt a megoldást, a Németbánya esetében is
javasolt egyedi kisberendezéses technológiát támogatják a pályázat kiírói. A pályázat 85 %-os
támogatási intenzitású, 15 % az önerő. Kiírás nagyon jó, Németbányának megfelelő.
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A másik pályázat 85-90 %-os de inkább 85 %-os támogatási intenzitású. Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés.
A többfunkciós közösségi tér létrehozására
Németbánya nem tud pályázni, de külső felújításra, illetve energetikai korszerűsítésre igen.
Rendbe tudják rakni az faluház épületét. Az épület külső és belső szigetelése, járólap cseréje
lenne a felújítási munka. A pályázat felső határa 50 millió Ft, de nem cél, hogy túlzásokba
essenek.
Harmadik pályázat pedig a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés – ez egy Topos pályázat. 100 %-os intenzitású a pályázat, de nehéz
megnyerni, a megyei önkormányzat által már közel egy éve megy a javaslatgyűjtés. A javaslat
listán szerepel a Dino turizmus fejlesztés is, ami egy jó alap a pályázathoz. A pályázható
minimum összeg az 80 millió Ft. Nagyobb esélye lenne a pályázatnak, ha Konzorciumi
formában pályáznák meg, nem akar senkit sem megbántani, de Iharkút és a Dinók
Németbányához tartoznak. El tudja képzelni, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzatával, a
Geoparkkal és a Dino Alapítvánnyal kössenek egy konzorciumi megállapodást, mert
nagyobbak lennének így az esélyeik. Ifjúsági szálláshely kialakítását nem támogatja a
pályázati kiírás, de tematikus útvonal, vagy turisztikai információs pont kialakítását már
támogatják. Ez utóbbi egy új épület lenne, amibe sok mindent el lehetne helyezni.
Ezekhez kérné a testület felhatalmazását, hogy ezekben el tudjanak indulni. Valószínű, hogy
játszótér kialakításáról is lesz majd később pályázati kiírás. Minden pályázat más. Egy nagyon
jó csapattal ült le, de ők nem rendelkeznek túl nagy tapasztalattal szennyvizes pályázatok
vonatkozásában. A TOP-os pályzatot ők is meg tudják írni, mert az viszonylag egyszerű.
Körbe kell járni a pályázatírókat, több emberel beszélt már, ez pénzbe nem kerül.
Pályázatírókhoz úgyis lesznek majd árajánlatok, melyek közül a képviselő-testület kiválasztja
a legkedvezőbbeket. Szeretné elkezdeni a konzorciumi megállapodások előkészítését is. Az
információkat folyamatosan meg fogja osztani a testülettel. A szennyvizes pályázatnál üres
telekre nem lehet pályázni. Itt berendezésről van szó. Gyakorlatilag az kell, hogy legyen az
ingatlan, amibe bejelentett lakos van, és van használatbavételi engedély.
Javasolja a következő határozat meghozatalát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatokat kíván benyújtani az
alábbi pályázati felhívásokra:
1./ A vidéki térségek falvainak megújítására, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi
szennyvízkezelés
2./ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére,
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
3./ Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben, TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatokat és a
szükséges konzorciumi megállapodásokat előkészítse, a pályázatírókkal a szerződéseket
megkösse.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy beszéltek már korábban a
településrendezési tervről, amit 2018-ig meg kell csinálni a településnek. Kéri, hogy ez se
legyen elfelejtve, gyúrják bele valamelyik pályázatba, ha lehet.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a településrendezési tervről még
nincs ismert anyaga az önkormányzatnak. A következő hírlevélben kimegy majd a kérés a
lakosság felé, hogy mi az, amit a településrendezés vonatkozásában szeretnének változtatni. A
kéréseket a lakosság jelezze az önkormányzat felé, s elő tudják készíteni majd a
településrendezési terv módosítását.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy több témát érint ez, egy összetett
dolog lesz.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
38/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatokat kíván
benyújtani az alábbi pályázati felhívásokra:
1./ A vidéki térségek falvainak megújítására, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi
szennyvízkezelés
2./ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés
3./ Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben, TOP-1.2.1-15 kódszámú,
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.
Felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatokat
és a szükséges konzorciumi megállapodásokat előkészítse, a pályázatírókkal a
szerződéseket megkösse.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
h) Nemzeti ünnepek megemlékezési helyszíne Németbányán
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy felmerült a lehetőség,
hogy kérjék fel Narancsik Imrét, hogy egy rendhagyó történelem óra keretében tartson egy
megemlékezést március 15-én. Ő sajnos idén nem tud részt venni a rendezvényen, más
elfoglaltsága akadt. Úgy gondolja, hogy illő volna, hogy tartsanak egy kis emlékezést, ha mást
nem találnak, ő fog pár szót szólni. Meghívó erre ki fog menni papíron és levelező listán is.
Alpolgármester asszonnyal beszélték, hogy utána egy kis szalonnasütés is beleférne.
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Ugyanakkor rendkívül zavaró, hogy nincs egy hely Németbányán, ahol egy nemzeti ünnepen
meg tudnának emlékezni. Egy nemzeti emlékhelyre lenne szükség, nem a kitelepítési
emlékhelynél, vagy kápolnánál kellene ezeket a rendezvényeket megtartani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a szalonnasütés hozott anyagból történne, vagy
az önkormányzat állná a költségét?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy vesz szalonnát az önkormányzat, de azért
mindenki hozzon magával savanyúságot, kenyeret és hozzávalókat.
Hozzászólások:
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy annak idején, Bakonyjákón a
Svastics Gábor épp ilyen célból faragta ki a kopjafát, mert régen Farkagyepűre kellett
felmenni emlékezni, Petőfi fájához.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy pár éve már próbálkozott a Németbányai Betyárok
Nemzeti Egylete egy kettős kereszt felállításával, de nem jutottak dűlőre, hogy hova.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, szeretné, ha lenne egy önkormányzati határozat,
melybe belefoglalnák: a képviselő-testület elhatározza, hogy a Nemzeti ünnepek
megemlékezési helyszínét kialakítja Németbánya községben. Kéri a testületet, hatalmazzák
fel, hogy a helyszín kialakítása ügyében intézkedjen.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
39/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Nemzeti ünnepek méltó megemlékezési helyszínét kialakítja Németbánya
községben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyszín kialakítása ügyében intézkedjen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
i) Polgármester szabadságának ütemezése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. (199.) törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a
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polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. Ezt követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja a szabadság ütemezés jóváhagyását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
40/2016.(III.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán
polgármester 2016. évi szabadság ütemezését jóváhagyja.
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat szerevezésben indult egy úgynevezett fonó program, ahol a
gyerekek horgolni tanulnak. Az elnök asszony felvetette, hogy Székesfehérváron, április
második felében kerül megrendezésre a Gyapjúfesztivál, jó lenne, ha ezek a gyerekek el
tudnának erre utazni a falubusszal. Nem szeretné ezt a döntést a képviselő-testületre terhelni,
hiszen a falubusz szabályzat értelmében neki kell dönteni. Az ötlet nem rossz, a HEP keret
terhére is mehet ez, már voltak így máshol is kirándulni a gyerekekkel. Ezeket a programokat
így is meg lehet oldani, így más a busz használata is.
Olvashatták a németbányaiak azt is, hogy lesz egy MVH-s fórum a közeli településeken,
melyek nincsenek is olyan közel. Itt is felmerült, hogy a falubusz vihetné az érdeklődőket a
fórumra. Ez egy olyan fórum, ahol a vállalkozókat érdeklő pályázatokról lesz szó, így tudják a
saját vállalkozásukat fejleszteni. Véleménye szerint erre nem a falubusszal kell menni.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a vállalkozásfejlesztést támogató
fórum közvetve a település érdekét is szolgálja, de nem gondolja, hogy oda a falubusznak
kellene szállítani az érdeklődőket.
Kiss Albertné alpolgármester egyetért Müller Péter képviselővel.
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy a feleslegessé vált számítógépek megpályáztatásával
mi a helyzet?
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy van két számítógép, ami nincs
használatban. Volt egy NMI-is munkatársuk is, akinek nincs otthon gépe. Ki lehetne adni
használatra, meg lehetne pályáztatni. Beszélt a könyvtárral, ők egyenlőre nem tanácsolták a
számítógép pályáztatását, használatba adását.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 39 perckor bezárja.
Kmf.

Blaskovits Zoltán

Kelemen László

