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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26. napján 9 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26. napján
9 órakor 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,
Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető
- Ékesné Gáspár Dóra költs.főea
- Draskovics Balázs falugondnok
- Horváth Andrásné Csend Völgye N.Kft. ügyvez.
A lakosság részéről megjelent: 3 fő.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 jelen van.
Berhidai Péter munkahelyi elfoglaltsága miatt előzetesen kimentette magát.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről beszámoló

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Mobiltelefon előfizetői megállapodás megkötése

Blaskovits Zoltán
polgármester
Blaskovits Zoltán
polgármester

5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény intézményi
térítési díja
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6./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester

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
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

az

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót.
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 41 és 42/2016.(III.31.), 43 és 44/2016.(V.2.) számú, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 2 fő részére rendkívüli települési
támogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatása megszüntetése; 1 fő
méltányossági közgyógyellátási települési támogatása megszüntetése.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a korábbi döntésükkel összhangban elkészült a lélekharang mechanikai
védelme, elhelyezésre került a vasrács. Ez nagyságrendileg 100.000,-Ft-ba került az
Önkormányzatnak, plusz 27.000,-Ft volt a munkadíj. Két célt szolgál, biztonság- és
vagyonvédelmet.
Jelezni szeretné, hogy rendszeresen „zaklatja” a földmérőt, akivel elkezdett pár ügyet intézni.
Van néhány olyan önkormányzati ingatlan, amelynek a jogszerű tovább hasznosításához
szükséges a hivatalos kimérés. Néhány területet megjelölt és reméli, hogy szépen, ütemesen
haladnak vele.
A vízkár elhárítási terv megrendelt módosítása, felülvizsgálata a tervező szerint júniusban el
fog készülni.
A hidak kapcsán a focipályára bevezető híd vált az egyik legégetőbb beruházási kérdéssé. A

tervezővel, statikussal egyeztetett, nem egy egyszerű ennek az egésznek a legális, jogszerű
felújítása, cseréje. Az idei évi költségvetésben van megállapítva erre egy keretösszeg, kétli,
hogy bele fognak ebbe férni.
Újabb NAV vizsgálat bukkant felszínre az Önkormányzatukkal szemben. A feljelentés szerint
a 2010. évi házi segítségnyújtás támogatásának szabálytalan felhasználásával költségvetési
csalás valósult meg. Ezt ki kell vizsgálni. Szeretné jelezni, hogy 2010. évben a házi
segítségnyújtást társulás útján látta el az önkormányzat. Tegnap kapott tájékoztatást, hogy a
társulás beküldte a NAV-nak a kért adatokat, mivel ezek nem az önkormányzatnál vannak, a
testület évente egy társulási beszámolót fogad el a szolgáltatással kapcsolatban.
Időnként kap olyan információkat, amelyek arra utalnak, hogy a falugondnoki szolgálat
ellátása során a falugondnok a munkáltatójától kapott egyéb feladatok miatt esetlegesen nem
tudja prioritásként kezelni a falugondnoki alapellátást. Megkérdezte a falugondnokot, hogy
tud-e olyanról, hogy valami egyéb feladatellátás veszélyezteti a falugondnoki szolgálattal
összefüggő feladatok teljesítését, ami az ő elsődleges, tehát prioritást élvező tevékenysége. A
falugondnok tájékoztatott arról, hogy nem tud ilyenről. Megkérte a falugondnokot, ha bármi
ilyet észlel, akkor azt jelezze felé.
A LEADER pályázatok kiírása valószínűleg csúszni fog, csak ősszel jelennek meg az első
kiírt pályázatok. Jelen pillanatban csak három közfoglalkoztatottal tevékenykedik az
önkormányzat, akik közül egy nyugdíj korhatár közeli asszony, dolgozik egy erősen
csökkentett munkaképességű dolgozó, tehát az önkormányzatnak fizikailag normál mértékben
terhelhető munkása jelenleg egy fő van. Ez nem teszi lehetővé, hogy az eddigi színvonalon
tartsák rendben a települést. Az egyik megoldása ennek, hogy a telekgondozási
szerződésekből kifelé hátrálnak. Jelen pillanatban három élő szerződése van az
önkormányzatnak, ebből kettő a nyáron jár le.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy benyújtásra került a faluház külső felújítására és energetikai
korszerűsítésére megírt pályázat. Azt gyanítja, hogy hiánypótlást fognak kérni, de úgy
gondolja, hogy összességében jól sikerült a pályázat. Egy helyi lakosnak is nagy szerepe volt
az energetikai részben, ezúton köszöni Metz Rezső segítségét.
Közvilágítás kapcsán is úgy néz ki, hogy vannak fejlemények. Hosszú ideje gondolkoznak
azon, hogyan lehetne a közvilágítást fejleszteni. A napelemes rendszerből idén tavasszal kért
be néhány árajánlatot, de persze nem szabad egy vágányra ráállni. A közelmúltban
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat is megkereste, hogy adott esetben szeretnék
ezt a közvilágítás fejlesztést a saját forrásukból is támogatni. Jelezte az elnök asszonynak,
hogy ezt úgy tudja elképzelni, hogy megterveztetik egy utca közvilágítását, és ha független
elemekre bontható, akkor meghatározott elemeit bárki támogathatja. Azóta a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól nem jött újabb megkeresés, de örül annak, hogy megindult
kettőjük között egy ilyen témájú kommunikáció.
Szintén részben a Nemzetiségi Önkormányzathoz kapcsolódóan, rendszeresen felmerül a
focikapuk, játszótér témája. A testületi ülés előtt volt a Nemzetiségi Önkormányzatnak ülése,
ahol jelzést kapott a balesetveszélyre vonatkozóan, és ígéretet tett arra, hogy ezt megszüntetik.
A focikapuk korábban tervezett módon való rögzítésének előkészítéséről van szó. A
költségvetésben van beruházási célokat szolgáló keret megállapítva, több tételben. Ebben
vannak a játszótéri eszközök is, amibe beleértendő a focikapu is. Ennek a súlyozását kell
eldönteni.
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Turisztikai és arculati témákban korábban egyeztettek, ezeket a tájékoztató elemeket
szeretnék elkészíttetni.
Megköszöni mindazoknak, akik az ECHO TV által, Németbányán készített kisfilmben
közreműködtek. Horvát Katalin szerkesztő asszonynak köszönhetően egy a település jó hírét
öregbítő anyag kerülhetett adásba.
Az idei programterveket szeretné szűk két héten belül véglegesíteni. A település virágosítása
megkezdődött, az időjárás miatt előbb nem lehetett elkezdeni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat összetétele változik, Tóth
András képviselő lemondott képviselői megbízatásáról.
A közterület használatok ellenőrzését – lakossági szempontból – folyamatosan el kell végezni
az önkormányzatnak. Az idei évben korábban fog kimenni mindenféle értesítés, levél, mint
eddig bármikor. Korábbra fogják tenni az ingatlanok állapotának az ellenőrzését.
Elnök asszony jelezte, hogy nemsokára foci és egyéb dolgok miatt leül egyeztetni az
önkormányzattal. Ott is kérni fogja, hogy bármi, ami közterület használatot érint, az előzetes
megállapodás alapján történjen. Ennek kapcsán az együttműködéseket is szeretné
felülvizsgálni, szeretné papíron is rendbe tenni. Szeretné kérni, ha bármi önkormányzati
vagyon használatához kapcsolódó tevékenység indulna, akkor annak valami nyoma és
rendezett háttere legyen, most ez még néha hiányos.
Az idén is megrendezésre kerül a Dinoszaurusz nyílt napok, az összeállításában még
gondolkodni kell. Az idei évben is megrendezi az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület az éves
összejövetelüket, a mostani a 10 éves jubileumi lesz. Alpolgármester asszonyon keresztül
megkeresték az önkormányzatot, hogy a találkozót Németbányán szeretnék lebonyolítani. Ezt
egy nagyon jó kezdeményezésnek tartja és támogatja. A tervezett időpont augusztus hatodika.
Ahhoz, hogy méltóképpen legyen lebonyolítva ez a rendezvény, Németbányának nem csak a
helyszínt kellene biztosítani, hanem egy kis hozzájárulást, aktív közreműködést is.
A szennyvíz-pályázat alakulásáról szeretné elmondani, hogy közeledik a határidő, hogy be
kell nyújtani a pályázatot. A lakossági hozzájárulás pontos összegét egyelőre nem tudja
megmondani, nagyságrendileg 200.000,-Ft körül fogalmazták meg.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az összeg több mindentől függ,
például a kedvezmény mértékétől is.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy jól látja a képviselő úr. Nagyságrendileg
körülbelül van kettő-három olyan lakos a faluban, aki nemet mondott a beruházásra. A
faluban van négy-öt fő, akinél ez a kisberendezés már működik, ők a nemek közé számítanak.
Vannak néhányan olyan személyek, akik a pályázat bemeneti feltételeinek nem felelnek meg,
vagy rendkívül összetett, elaprózottak az ingatlan tulajdoni viszonyai. A többi lakos

egyértelműen igennel reagált a megkeresésre. Azt látja, hogy a lakosság elfogadta, hogy ez
lesz a műszaki megoldás, és elfogadta, hogy ez lakossági hozzájárulásba fog kerülni.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy milyen oknál fogva nem felelnek meg egyes
emberek a pályázatnak?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy abban az esetben tudnak
együttműködni, ha az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett ingatlanról van szó, belterületen
van, közművel van ellátva és bejelentett lakója van. Ha ezek közül valamelyik hiányzik, akkor
a pályázatba nem vihető be az adott ingatlan. Amennyiben az épület nincs feltüntetve a
nyilvántartásban, akkor az MVH állásfoglalása szerint azt nem létezőnek kell tekinteni.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Kormány arra ad pénzt, és ez
támogatás, aki megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a polgármester úr felsorolt. De ez
nem zárja ki azt, hogy valaki ne építtessen házi szennyvíztisztítót, vagy ne oldja meg a
problémáját, csak a támogatást nem kapja meg.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy már az is egy hozzájárulás, hogy a faluházért
nem kell bérleti díjat fizetni.
Blaskovits Zoltán polgármester mivel egyéb hozzászólás, észrevétel vagy kérdés nem
merült fel, ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok
megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

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

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2015. évi költségvetési
előirányzatokat az év közben kapott támogatások előirányzataival és a teljesítéseknek
megfelelően módosítani kell. A rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatos rendelet-tervezetet nem
kell előzetesen társadalmi egyeztetésre bocsátani. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. elmondja, hogy a zárszámadás 1. számú melléklete a 2015.
évi bevételeket és kiadásokat tartalmazza. A bevételnél a tervezetthez képest 19.373.000,-Ft a
különbség. Ez egyrészt a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából adódik össze, a
szoc. tűzifa támogatást az önkormányzat már megkapta, ez 249.000 Ft. Azt előre nem tudják
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tervezni, azért is nem látszik az eredeti előirányzatnál. Az egyéb működési célú támogatások
bevételeinél is magasabb a teljesített összeg, volt egy Hungaricumos pályázat, ez 1 millió Ft
bevételt jelentett. Ide van még könyvelve a közfoglalkoztatotti bérek visszaigényléséből
befolyt összeg is. A felhalmozási célú támogatásoknál van 10 millió Ft, ez a falugondnoki
buszra adott támogatása az önkormányzatnak. A közhatalmú bevételeknél is magasabb összeg
teljesült, mint amit beterveztek. Ez részben annak is köszönhető, hogy az adótartozások egy
része sikeresen behajtásra került. A felhalmozási bevételeknél viszont megjelenik egy másik
bevétel, a korábbi falubusz eladásának a bevétele, ez szintén nincs az előirányzatba
betervezve, csakúgy, mint a maradvány igénybevétele, ami 2 millió 28 ezer Ft-ra módosult. A
belföldi díj finanszírozás bevételeinél van még egy nagyobb összegű sor, az államháztartáson
belüli megelőlegezés, ezt nem tudják előre tervezni. A közfoglalkoztatottaknál a Kincstár
előre utalja az Önkormányzatnak a járulékokat, viszont ezt vissza is veszi következő
hónapban. Ez itt látszik a bevételeknél. A többi bevétel a tervezettnek megfelelően teljesült. A
kiadás oldalon, a dologi kiadás nagyobb összegben teljesült az előirányzathoz képest. Ez azért
van, mert a nyertes Hungaricumos pályázati támogatás egy részéből tárgyi eszközt kellett
vásárolni, a másik részéből videó interjúszolgáltatást kellett igénybe venni, és értéktár
hírlevelet kellett készíteni. A beruházásoknál és felújításoknál a falugondnoki busz lett
vásárolva. A Hungaricumos pályázatból lett vásárolva televízió, fényképezőgép, és ami egyéb
tárgyi eszközt vásárolt az önkormányzat, az mind az ötös és hatos mellékletben van
feltüntetve. A belföldi finanszírozás kiadásainál van a közfoglalkoztatottak utáni
megelőlegezések visszafizetése. Véleménye szerint összességében az önkormányzat a 2015.
évben sikeresen és jól gazdálkodott.
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a részletes tájékoztatást. Ő is úgy gondolja,
hogy jól sikerült az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
4/2016.(V.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
végrehajtása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

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

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet előterjesztését
és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatos rendelet-tervezetet nem kell előzetesen társadalmi egyeztetésre
bocsátani. 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, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
5/2016.(V.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai
Rendőrkapitányság idén is megküldte az előző évi, Németbánya településsel kapcsolatos
rendőri intézkedésekről és feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját. Szerencsére
Németbánya nem tartozik a bűncselekményekkel fertőzött területek közé. A tavalyi évben
mindössze egy lopás történt a településen, ha jól emlékszik, ez egy külterületi falopás volt. A
beszámolóból kiderül az is, hogy a település körzeti megbízottja milyen gyakorisággal látható
a településükön. A beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy a testület fogadja el a
beszámolót.
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:
45/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pápai
Rendőrkapitányság Németbánya település közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról
szóló, 2016. február 20. napján kelt, 2015. évi beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Rendőrkapitányság
benyújtotta a tavalyi önkormányzati üzemanyag elszámolását is, melynek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az
elszámolást. Javasolja, hogy a testület fogadja el az elszámolást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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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:
46/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pápai
Rendőrkapitányság Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi üzemanyag
támogatásával kapcsolatos, 2016. február 2. napján kelt pénzügyi elszámolását
elfogadja.
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Mobiltelefon előfizetői megállapodás megkötése
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa a jelenleginél egy sokkal
kedvezőbb keretmegállapodást fogadott el a mobiltelefon szolgáltatást biztosító Magyar
Telekom Nyrt.-vel. 1500 Ft-os alapdíjjal, adatforgalommal, 500 perc lebeszélhetőséggel, és
onnantól kezdve 5 Ft/perc + ÁFA percdíjjal, hívásiránytól függetlenül. Jelzi, ha ezt aláírják,
akkor innentől kezdve bármelyik civil szervezet, amely a településen működik, szintén
csatlakozhat a rendszerhez. A felelősség vállalással azért majd vigyázni kell, mert ha valaki
elmarad a fizetéssel, akkor az önkormányzat kezesként fizet helyette. Két éves előfizetést
kérnek hozzá, és van egy 10 % -os lemondási lehetőség. Ezt követően részletesen ismerteti az
előterjesztést. Javasolja, hogy kössenek mobiltelefon szolgáltatói szerződést a Magyar
Telekom Nyrt-vel, s hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy a mobilinternet csapdájába ne essenek bele, mert az
nem működik Németbányán.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ennél kedvezőbb csomagjuk
nem hiszi, hogy lenne. Egyébként a mobil internetet nem nagyon használná a településen.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

47/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztésnek
megfelelően - mobiltelefon szolgáltatói szerződést köt a Magyar Telekom Nyrtvel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény intézményi
térítési díja
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa már meghozta a határozatát a
Társulás által ellátott Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról, melyet a gesztor, Vaszar
Község Önkormányzat foglal az önkormányzati rendeletébe. Ehhez a rendelethez kérik a
társulásban részt vevő önkormányzatok hozzájárulását. Elmondja, hogy 340,-Ft-os térítési
díjat állapított meg a Társulás, a jogszabályi előírásoknak megfelel az összeg. Ezt követően
részletesen ismerteti az előterjesztést. Az a véleménye, mint a Társulás tagja, más lehetőségük
nincs, mint a hozzájárulás megadása. Javasolja, hogy a testület adja meg a hozzájárulását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy hányan veszik igénybe a házi segítségnyújtást
Németbányán?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy jelen pillanatban két fő, de ez
folyton változik.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszar Község
Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelete
megalkotásához hozzájárul.
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) A Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idei évtől nem
üzemanyag támogatást kér a rendőrség, hanem a Rendőrkapitányság pincéjében, az
öltözőszekrényekre kérik a támogatást. Véleménye szerint úgy kellene ezt a támogatást
biztosítani, hogy a körzeti megbízotthoz jusson és segítse az ő munkáját. Azt fogalmazta meg
javaslatként - és úgy tudja, Bakonyjákó Község Önkormányzata is ennek megfelelően hozta
meg a döntését -, hogy nem szeretnék, ha a Rendőrkapitányság épületének berendezésére
költenék a támogatást, és célzottan a körzeti megbízott személyes használatára kell adni.
Javasolja, hogy 30.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a németbányai körzeti megbízott
személyi felszerelési tárgyaira, infokommunikációs eszközei beszerzésére. A kérelmet a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a
kérelmet.
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:
49/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pápai
Rendőrkapitányság részére – költségvetése terhére -, a németbányai körzeti
megbízott személyi felszerelési tárgyaira, infokommunikációs eszközei
beszerzésére 30.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Bakonyjákói Római Katolikus Plébánia és Egyházközség támogatás kérelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelmet a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet.
Elmondja, hogy plébános atya nem jelölt meg összeget. A szomszédos községek évek óta
támogatják, most Németbánya Község Önkormányzatát is megkereste. Javasolja, hogy

25.000,-Ft támogatást állapítsanak meg az Egyházközség működésére. Javasolja az
önkormányzat forrásátadás rendeletének megfelelően, határozatba foglalni a következőket:
A forrás felhasználásának célja: az Egyházközség működésének támogatása.
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30.
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges
beszámolóval, 2017. január 15-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017.
január 31-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára
visszafizetni.
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:
50/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákói Római
Katolikus Plébánia és Egyházközség részére – költségvetési előirányzata terhére –
25.000,-Ft támogatást állapít meg.
- A forrás felhasználásának célja: az Egyházközség működésének támogatása.
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30.
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és
szöveges beszámolóval, 2017. január 15-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban
vállalt kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a
támogatást 2017. január 31-ig Németbánya Község Önkormányzat
költségvetési számlájára visszafizetni.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) E-ON villamos energia szerződés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a E-ON a jelenlegi
közvilágítási célú energiát további 2 évre ugyanazon az áron tudná biztosítani az
önkormányzatnak. Az előterjesztést és a szerződés-tervezetet a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a
szerződés-tervezetet. Javasolja, hogy a szerződést fogadja el a képviselő-testület, s hatalmazza
fel a polgármestert a szerződés aláírására.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy az oszlopcsere folytatódik a faluban?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igen, de az időpontját még nem
tudják megmondani.
Hozzászólások:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy valamit kellene tenni az önkormányzatnak
annak érdekében, hogy a magánterületekről kikerüljenek a villanyoszlopok.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy valószínű, ha felújítják a hálózatot, akkor már nem
így fogják elhelyezni az oszlopokat, hanem közterületre.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy jelzik feléjük, hogy oda kell erre figyelni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
E-ON
Energiakereskedelmi Kft. 511-VE-201966-S-16 számú, 2016. május 2. napján
kelt, közvilágítási villamos energia adásvételi szerződését elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Közvilágítás fejlesztés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, úgy látja, hogy Németbánya
közvilágítással el nem látott utcáiban nem az E.ON hálózatáról lesz megtáplálva a
közvilágítás. Az a nagy problémája az önkormányzatnak, hogy a hálózatfejlesztés nincs
megterveztetve. Az E.ON általi közvilágítás előkészítése kb. 4,5 millió forintba kerülne, és
akkor még egy kandeláber sem kerülne felállításra. Azt gondolja, hogy a hálózati
igénybejelentőt be kellene nyújtani azért az E.ON-nak, mert akkor tudják meghatározni
később a bekerülési összeget és látják a folyamatot. Ha az önkormányzat beadja az
igénybejelentőt a közvilágítás fejlesztésére, akkor az E.ON vagy beárazza, vagy azt mondja –
és ez a valószínűbb -, hogy erre most nincs kapacitásuk, és ajánlanak néhány olyan
vállalkozót, aki elvégezhetne ilyen tevékenységet. A tervezéssel kezdődik az előkészítési
szakasz. Így viszont úgy tud az önkormányzat árajánlatot kérni, hogy nem kerülne pénzébe,

de ehhez szükséges az igénybejelentő benyújtása. Ezt követően részletesen ismerteti a
közvilágítás fejlesztés igénybejelentése tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy közvilágítás fejlesztése kapcsán egyeztetés
kezdődött az Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal is. Javasolja, hogy az
igénybejelentés benyújtásáról döntsön a képviselő-testület, s hatalmazza fel a polgármestert
annak 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:
52/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzeméhez - Németbánya község Tiszafa
és Boróka utcáinak földkábeles közvilágítási hálózata kiépítésére igénybejelentést nyújt be.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi németbányai szolgáltatásairól tájékoztató
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén még lesz
programelem, ami együttműködésben valósul meg. A közművelődési normatíva összege nem
változott, az önkormányzat részéről ugyanazt tudják produkálni, hozzátenni a könyvtári
munka támogatásához, mint eddig. A tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Javasolja, hogy a
képviselő-testület fogadja el a tájékoztatót.
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:
53/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2015. évi németbányai szolgáltatásairól szóló, 2016. április 20. napján
kelt tájékoztatóját elfogadja.
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A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
f) B3 Takarék tájékoztatója
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatnál
felmerült, hogy keresnek más pénzintézetet a B3 Takarék helyett. Néhány dologban nehezebb
lenne, de sok mindenben meg könnyebb, rugalmasabb és olcsóbb. A pénzintézet-váltás ellen
szól: a kormányzati hírekből úgy értesült, hogy úgyis minden önkormányzat számlavezetését
összevonja a Kormány. Ez a szándék, önálló számlája lesz az önkormányzatnak, de nem itt,
vagy amott, hanem a Magyar Államkincstárnál. Ugyanehhez kapcsolódik az a B3 Takaréktól
kapott tájékoztató levél, amelyben jelzik az egyéni betéti kamatláb az 0,1 százalékról 0,01
százalékra történő csökkentését, tizedét adják betéti kamatként. Nincs túl nagy jelentősége,
eddig sem volt értelmezhető nagyságrend. Volt egy kis fiaskó a B3 Takaréknál az
önkormányzat vonatkozásában. Észlelték, hogy a Németbánya Község Önkormányzat
pénzintézeti számlájához véletlenül hozzáférést biztosítottak olyan személynek vagy
személyeknek, akik arra nem jogosultak. Beszélt ezzel kapcsolatban az ügyvezető asszonnyal,
aki arról tájékoztatta, hogy egy informatikus követte el a hibát, egyéb következménye nem
lett. Draskovics Balázs kapott tévedésből hozzáférést. Nem történt baj, csak ez is
hozzátartozik a mai magyar valósághoz. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót.
Javasolja, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos egyeztetést képviselő-testületi
megbeszélésen folytassák.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
g) Harang mechanikai védelme
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat
gondoskodott a németbányai ravatalozónál elhelyezett lélekharang mechanikai védelméről. A
vasrács anyaga 97.000,-Ft-ba, felszerelésének költsége 28.000,-Ft-ba került. Korábban
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat is kifejezte szándékát, hogy hozzájárul a
költségek fedezéséhez, de az erre vonatkozó határozat visszavonásra került. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy hozzanak határozatot a vasrács felszereléséről.
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:
54/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya
ravatalozónál elhelyezett lélekharang mechanikai védelme céljából vasrács
elkészítését határozta el, melyre - a költségvetése terhére – 125.000,-Ft-ot
biztosított.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
h) Falugondnok 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnok minden
évben beszámol az előző évben végzett munkájáról. Felkéri Draskovics Balázs
falugondnokot, hogy ismertesse beszámolóját.
Draskovics Balázs falugondnok részletesen ismerteti Németbánya Község Falugondnoki
Szolgálata 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a jövőben előre
meghatározott tematika szerint, az év során összeállított részletesebb beszámoló készüljön.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
55/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Draskovics Balázs
falugondnok Németbánya Község Falugondnoki Szolgálata 2015. évi
tevékenységéről szóló, 2016. május 20. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
i) Közbiztonsági referens beszámolója
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Draskovics Balázs
Németbánya és Bakonyjákó közbiztonsági referense, a hivatalhoz tartozó másik két települést
egy másik referens képviseli. A közelmúltban a közbiztonsági referenseknek értekezletet,
fórumot és továbbképzést tartottak, ebből az apropóból felkérte Draskovics Balázs
közbiztonsági referenset, hogy készítsen egy beszámolót, melyben a közbiztonsággal
kapcsolatban tájékoztatja a testületet. Felkéri Draskovics Balázst, hogy ismertesse a
beszámolóját.
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Draskovics Balázs közbiztonsági referens részletesen ismerteti a közbiztonságról szóló
beszámolóját.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
56/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Draskovics Balázs
közbiztonsági referenseknek tartott, 2016. évi értekezletéről, fórumáról és
továbbképzéséről szóló, 2016. május 20. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
j) Törvényességi felhívás és tájékoztató
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatok – így
Németbánya Község Önkormányzata is – közel 10 éve fogadták el a rendezési terveiket.
Azóta jogszabályváltozások, ill. a jogszabályszerkesztésnek való megfelelés miatt felül kell
vizsgálniuk a rendeleteiket. Véleménye szerint a rendezési terv módosítását, felülvizsgálatát korábbi terveikkel összhangban - el tudják kezdeni. Müller Péter képviselő úrral többször
beszéltek erről, hogy a legjobb módszer az lenne, ha először a lakosság felé kommunikálnák,
hiszen a lakosság körében vannak olyan személyek, akár vállalkozások is, akiknek érdeke a
rendezési terv felülvizsgálata. A törvényességi felhívás és tájékoztató másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a felhívást és a
tájékoztatót.
Javasolja, hogy a törvényességi felhívást vitassák meg, a benne foglalt jogszabálysértések
megszüntetéséről 2018. december 31. napjáig gondoskodjanak. A határozatba javasolja
belefoglalni, hogy a képviselő-testület a rendezési terv tervezett felülvizsgálatát és átalakítását
megkezdi. Ennek érdekében javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
szükséges egyeztetéseket folytassa le, és a lakossági igényeket mérje fel.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy ezt a törvényességi felhívást nem csak Németbánya
Község Önkormányzata kapta meg, hanem szinte minden település a megyében.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
57/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/005/1900/2016. szám alatt kiküldött törvényességi felhívást
megvitatta, a benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2018. december
31. napjáig gondoskodik.
A képviselő-testület a rendezési terv tervezett felülvizsgálatát és átalakítását
megkezdi. Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
egyeztetéseket folytassa le, és a lakossági igényeket mérje fel.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

k) Dinamikus honlap kialakítása és üzemeltetése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az utóbbi időben több
alkalommal merült fel Németbánya község honlapja fejlesztésének szükségessége.
Tulajdonképpen jelenleg statikus honlap működik, az önkormányzat vállalkozási szerződéssel
a honlapot működteti. A dinamikus honlap működtetését indokolja, hogy egyszerűbb lesz a
feltöltés, a karbantartás, illetve költséghatékonyabb a statikus honlapnál. Az egyszeri
kialakításnak a költsége legfeljebb másfél-két év fenntartási díjon vissza fog térülni. Javasolja
a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az árajánlatok kérésére és az
árajánlatok alapján a szolgáltatás megrendelésére és az ezzel összefüggő feladatok ellátására.
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:
58/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy Németbánya község dinamikus honlapja
kialakítása munkájára árajánlatokat szerezzen be, s ezek közül, a legkedvezőbb
alapján a szolgáltatást rendelje meg, és az ezzel összefüggő feladatokat lássa el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 10., ill. 2016. augusztus 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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l) Jelentkezés a „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi versenyre
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat minden
évben benevez a „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” versenyre, de még nem nyertek
egyszer sem. Oklevelet minden résztvevő kap, úgy gondolja, hogy ez gesztus értékű.
Javasolja, hogy nevezzenek be idén is a versenyre, egyszer csak eljön valaki Németbányára és
megnézi, adott esetben még szépnek is találja, nem kell különdíjat nyerni. Szerinte az, hogy
az önkormányzat versenyben legyen, már azt jelenti, hogy a testület valami mellett letette a
voksát. Azt tudomásul kell venni, hogy a nagyságrendekkel több iparűzési bevételekkel
rendelkező Balaton-parti településekkel ilyen kis községek nem vehetik fel a versenyt. Ezt
követően részletesen ismerteti a megyei jegyző tájékoztatóját és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága
versenyfelhívását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem a győzelem, hanem a
részvétel a fontos. Támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
59/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzata jelentkezik a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági
Bizottsága „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi
versenyfelhívására. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről
értesítsék, s a jelentkezési lap elküldéséről határidőben gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
m) Kényszerbetelepítés
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szita Károly úr, a Megyei
Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal kereste meg a települési önkormányzatokat, hogy a
kényszerbetelepítéssel kapcsolatban még a népszavazást megelőzően a települési
önkormányzatok is foglaljanak állást, utasítsák el a kényszerbetelepítést. Ezt a határozatot már
több mint ezer települési önkormányzat meghozta. Támogatandónak ítéli meg ezt a
kezdeményezést. Javasolja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően, a képviselő-testület
hozza meg határozatát.
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:
60/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja az Európai
Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan,
értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt,
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

n) Lakókocsi büfé értékesítése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy beszélt az önkormányzat
lakókocsi büféje, az „Üvegtigris” korábbi üzemeltetőjével, megkérdezte tőle, hogy ki tudja-e
használni a lakókocsi büfét. Szerinte az önkormányzatnak és a bérlőnek nincs rá szüksége,
nincs kihasználva, tavaly is csak egy alkalommal volt nyitva, amikor tájfutó napok voltak
Németbányán. Javasolja, hogy – az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően -jelenlegi
állapotában értékesítsék, így legalább egy kis bevétel származhatna belőle. Különben csak
romlik az állapota a lakókocsinak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a
polgármestert a nyilvános ajánlattételi felhívás közzétételére.
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:
61/2016.(V.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
lakókocsi büfét – jelenlegi állapotában – értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilvános ajánlattételi felhívás közzétételére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 30., ill. 2016. július 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
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Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő a vízkár elhárítási tervvel kapcsolatban elmondja, hogy Boros
Antalék alatti résznél a vízfolyás rendszeresen hozza a vizet. Ennek a karbantartását
mindenképp el kellene végezni. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt előfordulhat nagyobb
mennyiségű víz, ami lezúdulhat. A meder karbantartására van szükség. Az erdészet is tehetne
valamit az erdőben a vízelvezetéssel, ott is van gond.
Megszűntek a fehér befizetési szelvények, melyeken a Takarékba lehetett az önkormányzati
adókat befizetni. Szeretné, ha az adók on-line utalását lehetővé tennék az adózók számára.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy örvendetes, hogy elkészült a temetőben az
emléksírkertnek a díszkapuja. Meg kellene támogatni a megdőlt síremlékeket, kereszteket.
Nemrég hozott a képviselő-testület egy határozatot, hogy a településen élő, 75 év feletti
lakosokat felköszönti az önkormányzat. Jött egy visszajelzés, hogy mi lenne, ha nem csak az
öregeket becsülnénk meg és köszöntenénk fel, hanem a fiatalokat is és az újszülötteket is.
Javasolja, hogy az elmúlt pár évben született gyermekeknek ültessenek fát.
Hellebrandt Jenő Ferencné németbányai lakos véleménye szerint lehetne a 18 év
alattiaknak is fát ültetni.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondja,
hogy a vízkárelhárítási terv módosításánál az említett mederre is ki fognak térni.
Kiss Albertné alpolgármester Hellebrandt Jenő Ferencné németbányai lakos hozzászólására
reagálva elmondja, hogy a síremlékeket helyre fogják állítani, a köszöntésekkel kapcsolatos
javaslatokat pedig előzetesen egyeztetni kell képviselő-testületi megbeszélésen.
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 11 óra 26 perckor bezárja.
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