Szám: 39-10/2016.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 1. napján 8 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. szeptember 1.
napján 8 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,
Müller Péter és Schmidt Attila képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 3 fő.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja,
hogy az ülés összehívását a szociális étkezők térítési díjának megállapítása, a tanévkezdési
települési támogatás bevezetése és számos egyéb feladat indokolta.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Berhidai Péter
képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen
lenni a mai ülésen.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Tanévkezdési támogatások megállapítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Együttműködési megállapodások

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Vegyes ügyek

Blaskovits Zoltán
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló
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, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést a 68, 69, 70, 71, 72, 73 és 74/2016.(VII.14.), 75, 76 és 77/2016.(VIII.10.)
számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 4 fő részére családi
települési támogatás megállapítása.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondja, hogy szeretne
rátérni a rövid tájékoztatójára, melynek - rendhagyó módon - kéri majd az elfogadását.
Köszönetét fejezi ki az alpolgármester asszonynak, hogy levezényelte azt a folyamatot,
amelynek eredményeként az épített környezet szakterület kategóriában „Volt egyszer egy
falu, Iharkút” a megyei értéktárba került. További jó munkát kíván a Németbányai Települési
Értéktár Bizottságnak.
Jelen pillanatban 4 benyújtott pályázata van az önkormányzatnak. A legnagyobb volumenű a
szennyvizes pályázat, van egy sportpark pályázat, a faluház energetikai korszerűsítése, és a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat. A sportpark pályázatban 7 eszközös park
kialakítására nyújtották be a pályázatot, előzetesen ez nem igényelt testületi döntést, de
szeretné, ha a testület jelen beszámoló elfogadásával utólag jóváhagyná. A pályázatokról,
amik most futnak, egy tájékoztató anyagot fog összeállítani a lakosság részére, mert ha ez a
válasz kell ahhoz a kommunikáció típushoz, hogy „az önkormányzat nem csinál semmit”,
akkor így mondják el. A szennyvizes pályázat feldolgozás alatt áll, és dolgoznak a
hiánypótláson, mert tudják, hogy rövid lesz a határidő.
Egyre több olyan önkormányzati rendeletükkel találkozott, ami jogszerű, de az életszerűség
talaján nem áll meg. Az őszi időszakban mindenképp át kell majd őket nézni, és a
felülvizsgálatát meg kell ejteni. Írni fog egy előterjesztést a javaslatairól, amit testület
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tagjainak ki fog küldeni véleményezésre, és bele kell számolni a 15 napos társadalmi
egyeztetést is.
Lezajlottak a Németbányai napok programjai, nem volt rossz a program, de az időjárást nem
tudták befolyásolni. Az előzetesen tervezett költségvetésbe belefértek, erről a pénzügyes
kolléga összeállította tájékoztatóját, amit a képviselők megismerhettek.
A Dino Expo eseményei is lezajlottak, köszöni a lakosság közreműködését. Ehhez
kapcsolódóan rendezték meg a szakmai estet, ahol a kutatók találkozhattak a lakossággal. A
rendezvényhez kapcsolódó költség elenyésző a folyamatos jó kapcsolat fenntartása
érdekében.
Ujvári Szilvia és Tóth András németbányai lakosok 8 óra 58 perckor beléptek a terembe.
Blaskovits Zoltán polgármester a közterület használattal kapcsolatban elmondja, hogy egy
2013. évi rendelet szabályozza, akkor már élt társadalmi egyeztetés intézménye, s a rendelettervezethez nem érkezett hozzászólás. Ebben is van olyan, ami átdolgozásra szorul, de ezt
még szeretné társadalmi egyeztetésre bocsájtani. Azt gondolja, hogy a közterületes rendelet
szabályait jól alkalmazzák, és nincs vele nagyobb probléma. Elég kemény vádat kapott a
képviselő-testület, hogy „kettős mérce van a településen”. Szerinte az időbeliséget nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Arról kapott jelzést, hogy tavaly valaki egy rendezvény
keretein belül nem fizetett közterület használat díjat, amit helyi termék esetén nem is kell.
Viszont a kérelmet be kell nyújtani, és arra rá kell tenni az illetékbélyeget. Ez volt, hogy
elmaradt. Jegyző úr látva a rendeletből származó feszültségeket, egyértelműsítette a
szabályokat, amihez tartanunk kell magunkat. Bárki számára megadja a válaszokat, ha
megkeresi.
Közérdekű bejelentés érkezett a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz Müller Péter
képviselő úr ellen, jogosulatlan közterület használatával kapcsolatban. Egy ilyen már volt, de
ezzel összefüggésben megrendelte az érintett területhez kapcsolódóan a földkimérést.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Németbánya község módosított vízkárelhárítási terve is
elkészült. Az anyagot továbbítja a képviselők felé annak érdekében, hogy az intézkedési
tervet ki tudják dolgozni.
A házszámozás kapcsán is sikerült megoldásra jutni. A Hátsó utca telekkönyvileg létezik, utca
és házszám lakcímként azonban Kossuth utca. Mivel a Kossuth utca két részét közterület és
egyéb nem választja el, ezért a földhivataltól kapott tájékoztatás alapján egybe lehet vonni. A
képviselő-testületnek határozatott kell majd hozni róla. A népszavazás után lehet rögzíteni a
címeket, mert a címnyilvántartó rendszert a népszavás miatt blokkolták. A földhivatal kérése
volt, hogy a hátsó utcát szüntessék meg, így ezt a kérdést is végre rendezni tudják.
A falugondnoki gépjárművet baleset érte. A jó hír az, hogy szóltak a szervízből, hogy a
javítása elkészült. Folyamatban lévő ügyről van szó, jegyzőkönyvet vettek fel a balesetről,
melyhez figyelmetlenség is hozzájárult. Véleménye szerint a felelősség megállapításának nem
jött el az ideje egészen addig, amíg nem tudják, hogy milyen volumenű az ügy. Az
önkormányzat Cascoval rendelkezik, de az önrész egy nem tervezett kiadás. A költségvetést
terheli az is, hogy az önkormányzat egy hétre bérelt egy csereautót, melynek kedvezményesen
8.000,-Ft/nap volt költsége. A falugondnoki szolgálat zavartalan működése miatt ez
elkerülhetetlen volt.
A bűncselekmények száma megnőtt a faluban. A feltételezett elkövetőt a rendőrség meg tudta
hallgatni, de valószínű jó úton járnak, mert nem kapott tájékoztatást arról, hogy azóta hasonló
cselekmények történnének.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, azt nem lehetne megoldani, hogy a lakosságot jobban érintő
dolgokról legyen társadalmi egyeztetés, a többi rendelet esetében meg nem.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy jelenleg sem kell társadalmi egyeztetést
tartani a költségvetési és helyi adó rendeletek elfogadása előtt.
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg megalkotják a rendelet,
de még nem fogadják el. Amennyiben a tervezetre érkezik vélemény, akkor át tudják beszélni
és esetleg tudnak rajta módosítani. Társadalmi egyeztetés alatt az önkormányzat már nem tud
a rendelet-tervezeten változtatni.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy majd át kell gondolni,
önkormányzati szinten szükség van-e a társadalmi egyeztetésre.
Blaskovits Zoltán polgármester véleménye szerint ez egy jogi kérdés. Ha nem kötelező,
akkor nem érdemes fenntartani.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy csak magasabb jogalkotási szinten kötelező a
társadalmi egyeztetés. El kell ezen gondolkodni, mert csak a rendelet hatálybalépése idejét
tolja ki.
Előzetesen nem formális társadalmi egyeztetés úgyis megtörténik a lakossággal.
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy akkor első körben a
társadalmi egyeztetésről szóló rendeletüket kell átgondolni. Ha a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény jelenleg hatályos állapota már nem teszi kötelezővé, akár
hatályon kívül is helyezhető a rendelet. Gyakorlati haszna eddig sem sok volt. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy tájékoztatóját fogadják el.
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 Blaskovits Zoltán
polgármester napirend előtti tájékoztatóját elfogadja.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi
pontok megtárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkezők térítési
díja módosítását tartalmazó rendelethez a társadalmi egyeztetés során vélemény nem érkezett.
A rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelettervezetet. Emlékeztetőül elmondja, azért módosították a rendeletet, hogy az önkormányzati
támogatást el tudják számolni a szociális normatívában. Javasolja, hogy a képviselő-testület
fogadja el a rendelet módosítást.
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:
6/2016.(IX.2.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és
az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ N a p i r e n d : Tanévkezdési támogatások megállapítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tanévkezdési települési
támogatással szeretnék bővíteni a szociális rendeletüket. A jegyző elkészítette a rendelettervezetet és annak előterjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelettervezetet. Jelzi, hogy az új támogatási összegek jelentősen felülmúlják az elmúlt években
megállapított támogatás mértékét. Nagyságrendileg 230 e Ft-tal számolnak, a költségvetés
tervezésekor 200 e Ft-t terveztek be erre a célra. A kifizetés szeptemberi-októberi lenne. Ha
az év elején azt látják, hogy a normatíva jelentősen változik, akkor van idő bőven a rendeleten
is változtatni. Bíznak benne hogy ezeket a támogatási összegeket fenn tudják tartani.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet bocsássa 15 napra társadalmi
egyeztetésre.
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:
79/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
alkotott rendelet-tervezetet 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
3./ N a p i r e n d : Együttműködési megállapodások
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Magyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az általa aláírt megállapodást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismer
teti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület.
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:
80/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Dinoszaurusz
Alapítvánnyal – a 2016. július 30. – 2016. augusztus 13. között megrendezett,
Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolítására – kötött, 2016. július 30. napján kelt
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az általa aláírt
megállapodást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a
képviselő-testület.
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:
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81/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósággal – a 2016. július 30. – 2016. augusztus 13. között
megrendezett, Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolítására – kötött, 2016. július 30.
napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az általa aláírt megállapodást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület.
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:
82/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettel – a 2016. július 30. – 2016. augusztus 13. között
megrendezett, Dinoszaurusz Nyílt Napok lebonyolítására – kötött, 2016. július 30.
napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
d) Bakonyi Dino Park Kft-vel
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az általa aláírt
megállapodást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti a megállapodást. Elmondja, hogy a felszámoló fél kérte ezt a
megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület.
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:
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83/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi Dino Park Kftvel – a 2016. július 25. – 2016. augusztus 14. között megrendezett, Dinó Expó
lebonyolítására – kötött, 2016. július 13. napján kelt együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Marsal Kft-vel
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az általa aláírt megállapodást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
ismerteti a megállapodást. Elmondja, hogy kiküldte a hozzá kapcsolódó anyagokat. A Marsall
Trophy egy autós rendezvény. Sokan felkapták fejüket a verseny szóra. A résztvevőknek jellemzően családoknak - 120 km-t kell megtenniük 6 óra alatt, tehát nem egy klasszikus
verseny. Ezt a rendezvényt 6-ik alkalommal rendezik meg. Egy megadott útvonalon kell
végig menniük, érintik azokat a pontokat, amiket a szervezők kitaláltak, és rögzítik a
jelenlétüket. A rendezvény egyik kiemelt célja, hogy Veszprém megye turisztika
nevezeteségeit bemutassa a résztvevők számára. Kettő útvonal érinti Németbányát, 80-90
autót jelent a településen. A dinoszauruszra, és Németbánya adottságaira helyezték a
hangsúlyt és így küldték ki a szóróanyagot. Két rendezvény összefésülését úgy oldották, meg
hogy a résztvevők csak a körforgalomig jutnak el, szakaszosan indítják a versenyt, 3-4 autó
lesz majd csak faluban, megnézi a neki szánt feladatot és megy tovább. Ő magának a
megkeresésnek örült, hiszen a tervezett programnak Németbánya számára egyértelműen
pozitív kicsengése lehet. Az elnök asszonnyal sikerült tisztázni, hogy nincs félnivalója a két
rendezvénynek egymástól. Azt nem tudja, hogy a polgárőrség felé sikerült-e ezt tisztázni.
Miután ő jó hangulatban vált el Marsal Kft. képviselőitől, minden részletet tisztázva, a
németbányai polgárőrségtől valaki megjelent, és igyekezett leállítan, illetve befolyásolni a
tervezett programot. Ezt nem tartotta szerencsés húzásnak a polgárőrség részéről, egy
kialakított partneri viszonyt igyekezett az illető meggyengíteni. Tájékoztatást kér ez ügyben a
polgárőr egyesület vezetőjétől. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, valójában úgy hangzott el, hogy a polgárőrség
nem engedi őket tovább a főtérnél, és ezt a szervezőkkel való beszélgetés során tudta meg.
Azon lepődtek meg hogy nem folyt kommunikáció, és ezt a polgármester úrnak is jelezte
levélben, hogy lesz egy rendezvény. Semmi pontos tájékoztatást nem kapott meg, mint ahogy
az alpolgármester asszonyt tájékoztatta, ezt ő is szívesen vette volna. A csúsztatásokat szépen
fel lehet vezetni, azt gondolja, hogy van egy rendezvény, ami már régebben el van döntve,
hogy mikor lesz, és ebbe becsatlakozik egy másik, akkor úgy illett volna, hogy a Nemzetiségi
Önkormányzattal is meg kellett volna beszélni, és csak utána rábólintani a rendezvényre.
Attól függetlenül, hogy csak a Fő térig jönnek az autók. Neki erről ez a véleménye.
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester úgy gondolja, ez nem az hely, ahol ezt a vonalat végig kell
vinni. Azt gondolja, visszaüt Németbánya közhangulatára, hogy a kommunikáció ilyen
szinten van, ebben egyetért az elnök asszonnyal. A település polgármestere, amikor egy ilyen
rendezvényen részt vesz, vagy előkészít, a Facebookon található információkból táplálkozik.
Ennyit arról, hogy ki-kivel, hogyan kommunikál. Jó lenne ezt egy egészséges szintre
beállítani, csak ehhez két fél kell. Azt végképp nem tudja értelmezni, miért avatkozott az
ügybe az említett módon a polgárőrség.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
84/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marsal Kft-vel – a
2016. szeptember 3. napján megrendezett, VI. Marsal’ Trophy rendezvény
lebonyolítására – kötött, 2016. szeptember 1. napján kelt együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
f) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az együttműködési
megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az eredeti
elképzeléshez képest annyi változás van, hogy csak egyes hangtechnikai eszközöket
használna a Nemzetiségi Önkormányzat. Kérdezi az elnök asszonyt, hogy így elfogadható-e a
megállapodás?
Válasz:
Ujvári Szilvia németbányai lakos igennel válaszol a polgármester úr kérdésére.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy a nemzetiségi napon árusok fognak
érkezni, és az a felvetés, hogy a nemzetiségi önkormányzat vállalja át az ezzel járó
költségeket, mivel az ilyen árusoknak sajnos nincs annyi bevételük, hogy az illetéket és a
közterület-használati díjat is meg tudják fizetni. Kérdezi, hogy kell-e ebben az esetben
területfoglalási engedélyt kérni, vagy magában az együttműködési megállapodás keretein
belül végezhetik az árusítást.
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy együttműködési megállapodás
keretein belül eddig is csak akkor tették lehetővé az árusítást, ha nonprofit civil, illetve
közcélú szervezetről volt szó. Azt is kell tudni, hogy milyen jellegű lesz maga az árusítás.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy a Dákai Szociális Otthonból jönnek
árusítani, nem tudja, ők minek számítanak, Doma Kálmánnak az unokája is árusítana,
valószínű ő profit termelő tevékenységet folytat. Ezen kívül a Szarvaskör Egyesület lesz még.
Válasz:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a véleménye szerint a kérelmet mindenképpen be
kell nyújtani.
Hozzászólás:
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, lehetséges az, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat
kéri meg a közterülethasználati engedélyt, de az árusítást más végzi?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy lehetséges.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy illetékmentes a kérelem?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az illetéknek utána kell néznie az
illetéktörvényben. Úgy emlékszik, hogy a nemzetiségi önkormányzat illetékmentes, mivel
költségvetési szerv, de ennek pontosan utána fog nézni, s tájékoztatja az érintetteket.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia elnök elmondja, hogy logikáját nem érti. Ha a nemzetiségi önkormányzat
megkapja a terület használatát a megállapodás keretin belül, akkor miért kell kérniük?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy mivel árusításhoz kapcsolódó közterület
használatról van szó, az önkormányzat rendeletét kell alkalmazni, így kérelem mindenképpen
kell.
Hozzászólások:
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a közterület helyfoglalás az előkészített
megállapodást nem érinti, ez csak most merült fel. Arra kéri az elnök asszonyt, hogy
legközelebb előre egyeztessenek.
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy ez nem most merült fel, erről a
Nemzetiségi Önkormányzat már döntött. Azért jött most be, mert jegyző urat most éri el, s
tisztázhatják a közterület használatot.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nem tartaná jónak, hogy az együttműködési
megállapodás alá bevonnák a község közigazgatási területén történő árusítást. Azt kell az
együttműködési megállapodásban rögzíteni, ami közösségi célt szolgál, és nonprofit jellegű
tevékenységről szól.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
85/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzattal - 2016. szeptember 3. napján, Németbányán
megrendezett, Német Nemzetiségi Fesztivál rendezvény lebonyolítására – kötött,
2016. szeptember 1. napján kelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Pályázat – 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter által
meghirdetett, az ebr42 rendszeren és a MÁK-hoz papír alapon benyújtandó pályázat
határideje 2016. szeptember 30-a, ill. október 3. napja. Az 5000 fő lakosság számot meg nem
haladó települések esetében van újra lehetőség szociális tűzifavásárlásra. Ugyan úgy, mint
tavaly, megvan azoknak a köre, akik előnyt élveznek. A mennyiség meghatározásnak a módja
változott az előző évekhez képest, eddig lakásfenntartásihoz mérték, most az önkormányzat a
2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 80 év feletti korcsoportos
adatának együttes száma alapján 14 m3 kemény lombos fafajta beszerzésére jogosult. A
viszonyítási alap változása sajnos nem jó Németbányának, de az igényelhető mennyiség nem
változott. Mivel a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet mellékletében szereplő, jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések között Németbánya nem szerepel, ezért 1.000,-Ft/erdei
m3 + áfa önerőt kell biztosítani. A támogatás 14.000,-Ft/erdei m3 + áfa összegű lesz, tehát
15.000,-Ft/erdei m3 + áfa összegből kell beszerezni a fát a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságától. A fuvarköltséget is az önkormányzatnak kell átvállalnia, valamint
azt a feltételt is teljesíteni kell, hogy a támogatottaktól nem kér ellenszolgáltatást. A tűzifa
támogatás helyi szabályairól majd rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek. A tűzifa
kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodni kell. Javasolja a testületnek, hogy
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nyújtsák be igényüket a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra, vállalják az önrészt és a pályázati feltételeket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, ha megkapná teljes mértékben az önkormányzat az igényelt
tüzelőanyag mennyiséget, akkor az ehhez szükséges önerő van tervezve a költségvetésben?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy van, az önrész 17.060,-Ft lenne,
és ehhez járul még a fuvarköltség, ami nincs nevesítve a költségvetésben.
Hozzászólás:
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi, hogy fa fűrészelése az nincs benne a
pályázatban?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nincs benne. A szállítás érinti
csak az önkormányzatot.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
86/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belügyminiszter által
meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 14 erdei m3 maximálisan igényelhető
mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 17.780,-Ft
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
b) Hátsó utca névváltozása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán a Kossuth
utca a falu elején kezdődik, s a Fő tért követően folytatódik. A földhivatali térképek is ezt a
helyes állapotot rögzítik, ugyanakkor a tér utáni utca neve – helytelenül – „Hátsó” utcaként
került a földhivatalnál bejegyzésre, s ez szerepel egyes ott lakók lakcímnyilvántartó
igazolványában is. Az önkormányzat rendelete alapján a képviselő-testület hatásköre az
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utcanevek megváltoztatása. Jelen pillanatban a KSZR rendszeren – a népszavazás miatt – nem
lehet a névváltozást átvezetni, de a döntést meg lehet hozni. Ennek alapján jegyzi be majd a
földhivatal. A földhivatali térképen Kossuth utca van, míg telekkönyvileg pedig Hátsó utca.
Van egy-két ingatlan, ahol a lakcímet is érinti. Eddig nem érkezett javaslat arra, hogy más
nevet adjon neki az önkormányzat. Tehát a Kossuth utca fog folytatódni, hátsó utca cím
törlésre kerül, termesztésen helyrajzi számra lebontva. Javasolja a testületnek, hogy a Hátsó
utca elnevezését Kossuth utcára változtassa meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy azoknak, akinek hátsó utca van az okmányaiban, tudott
szólni a polgármester úr?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem vette még fel a kapcsolatot
az érintettekkel, mert csak az utca házszámozással együtt tudják az átvezetést megcsináltatni,
ez egy, vagy két személyt érint. Az sokkal nagyobb változás lenne, ha új utcanevet adnak
neki. Tóth Andrást kérdezi, hogy nekik Kossuth utca szerepel a dokumentumaikban?
Tóth András képviselő igennel válaszol a polgármester úr kérdésére.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a régieknek lehet más lakcímük.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy semmilyen logikát nem találtak benne,
hogy ez miért történt így.
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy meg kellene azt is szüntetni,
hogy több ingatlannak ugyanaz a házszáma, mert ez így zavaró. Volt már arról szó, hogy
lehetne perezni a számozást.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat meghozza a
határozatát, és a címnyilvántartó rendszer újra használható lesz, az említett változás is
elvégezhető. A házszámozás polgármesteri hatáskörben van, ez már elő van készítve. Az
utcanév változását követően tudja a házszám kiosztást kiadni.
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az üres telkek is számozást kapnak?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az beépíthető ingatlanok is
házszámot kapnak, de erről testületi megbeszélésen beszélnek még.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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87/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Hátsó
utca elnevezését Kossuth utcára változtatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
névváltozás átvezetéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2016. szeptember 16., ill. 2016. december 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
c) Németbánya Német Nemzetiségi Fesztivál támogatása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán 2016.
szeptember 3. napján lesz a nemzetiségi fesztivál, amely nagy esemény a település életében.
A hagyományoknak megfelelően, a települési önkormányzat is együttműködik a nemzetiségi
önkormányzattal a rendezvény megszervezése érdekében. Javasolja, hogy 50.000,-Ft
támogatást állapítsanak meg a nemzetiségi önkormányzat részére, a nemzetiségi nap
költségeire. Megismerve a programot, elmondható, hogy ez egy nagyon színvonalas
rendezvénynek ígérkezik, véleményét az elnök asszonynak is elmondta, és azt gondolja, ha a
testület támogatja rendezvényt, annak kettős a hatása: egyrészt segíti a rendezvény
megvalósulását, másrészt visszamutat arra, hogy milyen volt a kapcsolat a két önkormányzat
között. Akármi is történt, együtt lélegzett és működött. A környékbeli településeken ez nem
jelent gondot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy álljanak a program mellé. Egyeztetett az
elnök asszonnyal, aki megbeszélte a testülettel, és visszajelzett, hogy köszönettel elfogadják a
támogatást.
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:
88/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzat részére, Németbánya Német Nemzetiségi Fesztivál
megrendezésére – költségvetése terhére - 50.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
e) Focipálya és játszótér felújítás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy mindenki előtt ismert a
játszótér állapota. Nem ismert a kiírásra került pályázat, amiből játszótéri eszközöket lehet
beszerezni. Testületi megbeszélésen többször volt szó a játszótér helyzetéről, és kaptunk
állampolgári bejelentést is. Terveztek eszközvásárlást, de azt javasolja, hogy a meglévő
eszközök karbantartási munkálatain felül, addig hagyják függőben az eszközbeszerzést, amíg
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nincs visszajelzés a pályázatról. Fél millió forintos nagyságrendű beszerzésekről van szó, de
lehet magasabb összegű is. Befolyásolja, hogy a sportpark pályázat milyen eredménnyel
zárul. A decemberi pályázatot nem javasolja megvárni, mert azt addig a költségvetésben nem
tudják megvalósítani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy arra gondol a polgármester úr,
hogy mit kellene csinálni addig, amíg eldől, hogy nyer-e a pályázat. Egy évvel ezelőtt
felvette, hogy a társadalmi munka ugyan „kihalt”, s neki már nagyok a gyerekei, unokája még
nincs, de nagyon szívesen elmenne a gyerekes apukákkal, és segítene rendbe tenni a
játszóteret. Ne mástól várják a szájukba repülő sült galambot, hanem oldják meg a
problémákat, mert azért vannak. Össze kellene fogni azoknak, akiknek legjobban jár a szájuk.
Az önkormányzat tud még saját területéről faanyagot beszerezni, vannak deszkái, de szívesen
fel is ajánlja, és meg kell fogni a munka végét, nem a szájukat jártatni.
Müller Péter képviselő elmondja, ha a lakosság csinálja, nem hívhatják játszótérnek.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy kaptak már felajánlást homokra, ha a
faanyagot említjük, akkor száraz fa kell, 6-8 cm átmérőjű, 80 cm hosszú kérgezett akácból 8-9
db-ot szívesen fogadnak.
Schmidt Attila képviselő felajánlja, hogy szívesen megveszi.
Blaskovits Zoltán polgármester nem javasolja a beülő hintákat barkács módon cserélni,
ezek folyamatban vannak.
Elmondja, hogy a focipályát az elmúlt években kezdik kihasználni. Itt a legnagyobb akadály a
korlát, erre is kaptak jelzést. Elmondja, sokkal célszerűbb élőszóban elmondani valamit, még
akkor is, ha felveszik az adott beszélgetést. Ha balesetveszélyre való figyelmeztetés hangzik
el, és írásban megkapja, egyféle képpen tud reagálni. A testület tagjaihoz is érkezett hasonló
jelzés. Meg kellet keresnie egy munka- és balesetvédelmi szakembert, hogy mondja meg, mik
az előírások. Véleményezze, hogy mit lehet csinálni, de ha balesetveszélyes, akkor be kellene
zárni. Nyilván senkinek nem célja, hogy bezárják, és az sem, hogy a testületnek elő legyen
írva, mit hogyan tegyen meg. Javaslatot lehet tenni. Úgy nézi, hogy megoldódik a helyzet, a
hétvégi rendezvényen is lesz használva, a fennmaradó idő végleges megoldásra nem lesz elég,
a belesetveszélyesnek ítélet elemeket védelemmel el tudják látni. A korlát teljes cseréjét
javasolja, ennek legyártása és felszerelése nem okoz megterhelést a költségvetésnek, illetve a
korláttartó oszlopokat kell védelemmel ellátni. Egy polifoamos megoldás lenne a
legegyszerűbb. A korláttól 3 m-re kellene a pályát kijelölni, de ezt majd meg kell beszélni az
aktívan játszókkal. Ha kell, akkor felhúzzák a fehér csíkot. Így lehetne megoldani. Ha testület
hozzájárul, akkor az említett elemeket megvennék, játszótérrel kapcsolatos javaslatnak örül,
van más is, aki jönne segíteni, ezt meg kell beszélni, hogy mikor és hogyan.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy azért nem az egyesület nevében teszi a felajánlást,
mert múltkor is csak egy kisfiú volt, aki jött segíteni, pedig bőven van tagja az egyesületnek.
Nem ő maga az egyesület, de csak a maga nevében tud felajánlani.
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Blaskovits Zoltán polgármester köszöni szépen a felajánlást. Kéri a felhatalmazást
beavatkozás elvégzéséhez.
Müller Péter képviselő véleménye szerint, ha ki van jelölve a focipályán a korlát, akkor
feleslegesnek tartja a vasat bevonni polifoammal.
Blaskovits Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy annak ott a helye, és filléres dolog,
semmi nem múlik ezen. Javaslom elfogadásra.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
89/2016.(IX.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai
játszótér és labdarúgó pálya karbantartási, balesetveszély megszüntetési
munkáinak koordinálásával felhatalmazza a polgármestert.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
f) Belterületi utak rendezése
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belterületi utak
felújítására az önkormányzat kért árajánlatot, melyet ezt követően részletesen ismertet.
Elmondja, hiába ilyen jó az ajánlat, nem kéri a képviselő-testület felhatalmazását a szerződés
aláírására, mert addig ezt a munkát nem lehet megrendelni, amíg nem látják, hogy vibrációs
tömörítés is van benne.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a tömörítés miért nincs benne az árajánlatban?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy alapvetően azért, mert a vállalkozónak
nincs megfelelő munkagépe hozzá. Nem az a testület faladata, hogy olyan vállalkozókat
keressenek, aki csak a munka egy részét tudja majd elvégezni, hanem olyan kivitelező kell,
aki egyben el tudja végezni. Ebben a formában nem szeretné elfogadni, csak abban az
esetben, ha ezt a vállalkozó kiegészíti. A Közútkezelőtől kapott egy vállalkozói
telefonszámot. Ez a vállalkozó elvileg a teljes gépparkkal rendelkezik, mert a vibrációs
henger nem található meg mindenhol. Ennek amúgy is jelentős lesz a költsége.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy útfelújításásra kistérségi pályázatot nem írtak ki?
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Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy azokat a pályázatokat
információi szerint jövőre írják ki, Németbánya Község Önkormányzatának pedig az idén
még meg kellene csinálni.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő véleménye szerint nem mindegy, hogy a karbantartásra ráköltenek
500 ezer Ft-ot, de esetleg jövőre is fel tudják újítani.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ha kiírják a pályázatot nyilvánvaló, hogy
meg fogják nézni, ezt már az elmúlt években nem egyszer ki lett írva, de sajnos nem
Németbányára, nem területileg, hanem tartalmilag nem felel meg az önkormányzatnak. Jelzi,
hogy ebben tovább kell majd lépniük egy rendkívüli ülésen.
g) Utcanév táblák
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az utcanév táblákra
kapott árajánlatot. Elmondja, hogy a háttéranyagot a képviselők előzetesen megkapták.
Korábban több fajta tábláról volt szó, minimális különbség volt a táblák között. Úgy is lehetne
fogalmazni, hogy nincs két azonos műszaki tartalom. Kérdezi a jelenlévőket, hogy a
megismert árajánlatot elfogadhatónak tartják-e?
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, szerinte tartóoszlopokon vannak rajta a
táblák, semmi akadályát nem látja a megvalósításnak. Nagyon jók a kihelyezett táblák is, de
ezek felújítása és karbantartása nagyon költséges.
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos elmondja, hogy egy baj van vele, hogy rontja
Németbánya varázsát.
Tóth András németbányai lakos elmondja, hogy nem mindegy, milyen céllal készül, és ha
kétévente át van festve, akkor rendben lesz. Nem támogatja az ilyen anyagokat, szerinte
maradjanak a fánál. A faluba bejáratánál lévő táblák 2007-be lettek lefestve. Azóta görbülnek
és sajnos kopnak is.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy ezzel már sok kört futottak, annak idején fából is
kértek árajánlatot. Véleménye szerint ezt a modernebb táblát is fel lehet dobni virággal,
máshol is van ilyen.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy közterületi információs táblákat kell
kihelyezni, az utcanevekre kell koncentrálni. Minden egyéb megvalósulhat fából. Az is
fontos, hogy aki egyszer megcsinálja, az utána elérhető legyen. Azt gondolja, hogy ebben az
árajánlatban megismert táblák kulturáltak, nem hiszi, hogy Németbánya hangulatát
tönkreteszi, egyértelműen eligazítja az ide érkezőket. Akár látogató, akár mentőszolgálatról
van szó.
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Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy a tájékozódást nagyban megkönnyítené, különös
tekintettel a fényvisszaverő felületekre, amelyeket fa táblák esetén nem tudnának kialakítani.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, nagyon komolyan szóvá tette az ügyeleti
szolgálat, hogy nehéz Németbányán az utcákat beazonosítani. Javasolja az árajánlat
elfogadását, és kéri a testület felhatalmazását, hogy aláírhassa a kft-vel a szerződést.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
90/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Plakett
Fémtáblakészítő és Forgalmazó Kft. utcanévtáblákra vonatkozó árajánlatát
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy szeretne kérdést feltenni a jegyző úr, illetve a polgármester úr felé, de munkába kell mennie, és nem tudja megvárni a testületi ülés
végét, ahol kérdését feltehetné.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy természetesen semmi akadálya a kérdése
feltevésének.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy a kérdés a közterülethasználati díjakkal
kapcsolatos lenne. Elmondja, hogy Németbánya egy mezőgazdasági terület, egy falu, ahol
elég sokan foglalkoznak állattartással, illetve növénytermesztéssel, nem városi környezetben
élnek. Az is érdekes számára, hogy közterület használati díjjal kapcsolatban kérdezte a
polgármester urat, hogy rajta kívül más őstermelő helyi termék árusításért fizetett-e illetéket, s
azt a választ kapta, hogy nem volt ilyen kérelem. Történt az az eset a Boróka utca tetején, a
volt „Litkey telek” tulajdonosa engedélyezte, hogy a szénát a területéről összegyűjtsék, és
felbáláztassák. Ezeket a bálákat a traktoros - mivel sajnos elég sok eső esett júliusban - kirakta
a terület szélére, a közterületre, hogy az autó ne süllyedjen meg. Ezek után érkezett Müller
Péter úrtól Draskovics Balázs falugondnok felé a kérdés, hogy kié ez a bála, amennyire tudja,
ez közterületen helyezkedik el. Ezek után jelezte a falugondnoknak, hogy hozzájuk tartoznak
a bálák. Felhívta a polgármester urat, aki azt mondta, hogy a közterület használati kérelmet
kell benyújtania. Ennek az illetéke 3.000,-Ft, és majd magának a közterület használatnak lesz
díja. Meg is kapta a határozatot, hogy engedélyezi a közterület használatát 7 db bála, 1db bála
1.44 m2, egy hét 3 alkalom, amire 30.240 Ft-ot kell fizetnie. Kérdezi, hogy volt-e már ilyen
Németbányán, hogy egyéb közterület használatért fizetni kellett?
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Válasz:
Müller Péter képviselő igennel válaszol a kérdésre. Ő fizetett a Schmidt Attilával
képviselőtársával együtt.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hajlandók-e az urak elmondani, hogy mennyit
fizettek?
Válasz:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy nem mondják meg, hogy mennyit, nézzen utána a
kérdező, ha ehhez joga van.
Hozzászólások:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy utánanézett volna, de a jegyző úr az
adatvédelemre hivatkozva, nem tájékoztatta az ügyről. Szerinte az urak nem maguktól
fizettek, hanem figyelmeztették őket, hogy közterületet használnak.
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy valaki elhatározta, hogy amíg engem el nem
kerget, nem nyugszik. És jött a feljelentés. Semmi gond, bevallást kellet benyújtania.
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, addig nem fog nyugodni, amíg a végére nem jár
az ügynek. Kérdezi, hogy az urak dolgai mennyi ideig voltak közterületen, mert szerinte
milliós tételnek kellett volna ebből a költségvetésbe befolynia. Ez megtörtént-e? Mert ha nem,
az állítólagos kettős mérce mégiscsak létezik Németbányán. Ugyanis neki 30 e Ft-ot
kiszámlázott egy hétért az Önkormányzat. Az ilyen fajta támadásokkal, hogy őstermelőként,
helyi termék után egyedül neki kell fizetni, neki kell egyedül bevallani a közterület
használatot, nincs semmi probléma. Elhiszi, hogy jogszabály ezt írja le, de akkor más is tartsa
be a jogszabályt. Más is tart kint sódert, tart kint gumit, mindenféle dolgot, és másnak nincsen
szólva, hogy jelentse be, hogy a közterületet használja, és utána fizesse be. Ezt nem érti, nem
az a típus, aki folyamatosan feljelentget, sem levelező listára író. Szemtől szembe szokta az
ügyeket rendezni. Arra vonatkozik a kérdése, hogy akik Németbányán közterületet foglalnak,
azoknak ugyanúgy felhívják-e figyelmét arra, hogy közterület használatot kell fizetniük? Azt
szeretné megtudni, hogy a büntetés összege, és az ő közterület helyfoglalási díja arányban álle egymással.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, nem tudja, mivel, ki hívta fel adott
esetben a kérdező figyelmét. Úgy tudja, hogy a falugondnok más esetben is megteszi ezt, ha
jogosulatlan közterület használattal találkozik. Polgármesterként sem ő, sem a képviselőtestület tagjai nem szólították fel a falugondnokot, hogy hívja fel a figyelmet, hogy tárol más
is sódert, targoncát, egyéb tárgyakat a közterületen. Azt gondolja, elmennek a dolgok mellett,
melyeket nem vesznek észre, vagy nem tűnik fel, hogy az valamelyik rendelettel ellentétben
áll. Azt kéri, ha a kettős mércével újfent és újfent vádolni szeretné az önkormányzatot, vagy a
képviselő-testületet, egyetlen egy esetben tudják ezt feloldani, ha összemérhető dolgokat
tesznek mérlegre. Erre mondta, valószínűleg sérelmezi, csúsztatásként éli meg, amikor a
rendeletnek egy évvel ezelőtti alkalmazását összemérik a mostani alkalmazásával. Akkor
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lehet még adott esetben hibáról is beszélni, de nem lehet kettős mércéről beszélni. Ha
mostantól kezdve kétféleképpen ítél a hivatal, az önkormányzat, azt tessék neki jelezni. Azt,
hogy felhívták erre a figyelmét, maga a kérdező mondta, vállalta, ő jelentette be a közterület
használatot. Feltételezhetően más is így járt volna el, de ez esetben sem jelentették fel a
kérdezőt. Ha jogszerűen kívánt eljárni, annak ez az útja, és a rendeletben meghatározott
költségekkel jár.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy a polgármester úr mondta, hogy jelentse
be. Azt mondta, meg se próbálja elfedni.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, nem érti a kérdező felháborodását.
Amikor megkérte a közterület használati engedélyt, nyilván megnézte a rendeletet, mert
megkapta, amiben le volt írva, hogy mire kéri, mennyi időre és hogyan. Ő is meglepődött,
amikor a határozatban meglátta az összeget, amit a hivatal munkatársai kiszámoltak. De
ellenőrizte és megállapította, hogy a rendeletnek megfelelően került a díj meghatározásra.
Ugyan így járnának el minden esetben.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy sok olyat hozott fel a polgármester úr,
amire szeretne reagálni. A polgármester úr szokta azt mondani a falugondnoknak, hogy
minden olyan dolgot osszon meg a falu érintettjeivel, amit bármelyik képviselője kér tőle, és a
polgármester úr volt az, aki falugondnokkal szemben fegyelmi eljárást indított azért, mert
szabadság alatt Rupertné Marikánál nem szólt, hogy tüzel.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy olyan dolgokat állít a kérdező,
ami nem valós. Soha nem indított fegyelmi eljárást a falugondnok ellen. Ebben a stílusban
nem lehet kommunikálni, és bocsánat, de ez egy képviselő-testületi ülés, nem egy vitafórum.
Intézze hozzá a kérdést, és ő válaszolni fog rá.. Az elsőt már megválaszolta, a másikra meg
mindjárt megpróbál válaszolni. Ha a válaszokat nem fogadja el a kérdező, akkor írásban fog
válaszolni neki.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos kérdezi, hogy van-e lehetősége a határozatot
megfellebbezni?
Válasz:
Kellemen László jegyző elmondja, hogy termesztésen, a kézhezvételtől 15 napon belül.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy nem tudja a kérdéseit megfelelően
megkérdezni, mert mennie kell. Fel fogja tenni írásban, a címzéshez a jegyző urat is
becsatolja. Kéri, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön be pontosan a kérdése. Fenntartja a
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véleményét, hogy hibaként minősül, vagy másfajta díjszabás vonatkozik az eddigiekig, és
innentől kezdve, hogyha jól értette.
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem jól értette.
Hozzászólások:
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy nem értette pontosan, hogy mit mondott a
polgármester úr. Az a kérdése, hogy a képviselő uraknak a büntetési díjtétele, arányban áll-e
az időszakhoz képest, amennyit ők használták a közterületet, azzal a díjtétellel, amelyet ő
kapott a határozatban. Erre szeretne írásban választ kapni. Köszöni szépen.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ha jól érti, a másik kérdés az, hogy az
önkormányzat felhívja-e a jogosulatlan közterület használók figyelmét?
Ujvári Szilvia németbányai lakos elmondja, hogy a második kérdést meg fogja írásban
fogalmazni.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy akkor a válasz nem a testületi ülésen
hangzik el, hanem írásban kapja meg.
Ujvári Szilvia és Tóth András németbányai lakosok 10 óra 25 perckor elhagyják a termet.
h) Fedett színpad átalakítása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lassan végéhez ér a fedett
színpad átalakításának folyamata, és szeretné jóváhagyatni a testülettel az eddig elvégzett
munkákat, ennek keretében a legutóbbi, hidegburkoláshoz kapcsolódó tevékenységet.
Egyúttal felhatalmazást kér a munkák befejezésre, itt a villamosítási dolgokra gondol. Ami itt
még vissza van: a belépő szint rendezése. Erre magas ajánlatokat kapott, saját kivitelezésben
az önkormányzat fillérekért megcsináltatja, ahogy a munkák jó részét is. Akkor elvileg a
Szent Mihály naphoz kapcsolódóan fel is tudnák avatni. A vállalkozási szerződést a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt kövezően részletesen ismerteti a
szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület, s hatalmazza fel a
befejező munkák megszervezésére.
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:
91/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pozsgai László
építési vállalkozóval (Németbánya, Kossuth Lajos u. 33.) kötött - a Németbánya,
Fő tér 3. sz. alatti fedett színpad hidegburkolására vonatkozó – 2016. július 4.
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napján kelt vállalkozási szerződést és a fedett színpadhoz kapcsolódóan eddig
elvégzett munkálatokat jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a fedett színpad hátra lévő átalakítási munkáinak
megszervezésére és lebonyolítására.
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
i) Szent Mihály Nap
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy leszervezték október 1-re,
mert szeptember 29-e Szent Mihály napja, s a médiákból kiderült, hogy országosan
szeptember 24-én lesz a „Szeretlek Magyarország” rendezvénnyel. Azt javasolja, hogy
szeptember 24-én csináljanak őrtűz gyújtást, főzzenek egy jót, dolgozzanak esetleg a
játszótéren. Szent Mihály napját meg megtartják október 1-én, és nem kell minden szervezést
visszamondani. A Senki Földje zenekar fog zenélni, sztárszakács lesz, és várhatóan a
Madártani Egyesület is jön.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy előírás van rá, hogy mikor kell ezt tartani?
Válasz:
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nincs rá semmilyen előírás,
azért tette az előző javaslatot. Lehet, hogy szeptember 24-én az önkormányzat is csatlakozik a
programhoz, de a nagyobb rendezvény az október 1-én lesz, és másnap reggelre jöhet a népszavazás, ezt majd még meg kell oldani.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, ha minden le van szervezve, akkor
maradjon úgy, ahogy a polgármester úr mondta.
Kiss Albertné alpolgármester is támogatja a polgármester úr javaslatát. Túl sok mindent
kellene átszervezni, sok befektetett munka veszne el.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
92/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbányán 2016.
október 1. napján megrendezi a Szent Mihály Napot.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
j) Szent Márton ünnepe
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2016. november 12-re
alakul a programm. Operett lesz a műsor fő attrakciója. Javasolja, hogy a képviselő-testület –
figyelembe véve atelepülés 1700 éve született védőszentjének jubileumát – rendezze meg
2016. november 12. napján Németbányán a Szent Márton ünnepet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy a Pápai Pegazus színháznak is nagyon jó az
operett előadása. Támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
93/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbányán 2016.
november 12. napján megrendezi a Szent Márton Napot.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
k)

Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai
csoportok száma

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet.
Elmondja, hogy a kiküldött anyagot mindenki megkapta. Az óvoda nyitva tartását minden
évben szokták tárgyalni. Egy kis változás van benne: reggel 7-től délután fél 5-ig van nyitva,
és ami pár éve még aggodalomra adott okot, az most változott, ugyanis emelkedett a gyerekek
létszáma. Németbányára is költöznek be óvodás gyermekes családok, úgy hogy mi is töltjük
az ovit. Javasolja, hogy a kérelemnek megfelelően, hozza meg a határozatát a képviselőtestület.
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:
94/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban
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kapott jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának
nyitva tartási idejét és a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát a következők szerint határozza meg:
Heti nyitva tartás:
Éves nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00 - 16.30
7.00 - 16.30
7.00 - 16.30
7.00 - 16.30
7.00 - 16.30

2016.09.01. – 2017.07.07.
2017.08.07. – 2017.08.31.

Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.
A képviselő-testület a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését
engedélyezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
l) Pályázat-sportpark
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat benyújtásához
nem kellett képviselő-testületi határozat, de javasolja, hogy utólag a testület hagyja jóvá a
pályázatot. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázatot.
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:
95/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat benyújtott „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program”pályázatát jóváhagyja.
A pályázat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
m) Dinamikus Weboldal
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az SW Systems-től
érkezett kedvező ajánlat Németbánya Község Önkormányzat honlapja kialakítására. Ez egy
dinamikus weboldal lenne. A mostani szerződést megszüntetik, és újat kötnek október 1-től,
az árajánlat alapján. Volt egy olyan kérdés hogy levlista, és levelező szolgáltatást nem
vallálnak-e, de ezt is csinálják az önkormányzatnak. Egyelőre elég lenne 1 GB tárhely, de
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ezen szolgáltatások kapcsolása miatt ezt még felül kell vizsgálni. A szerződés-tervezetet és az
árajánlatot a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
ismerteti a szerződés-tervezetet és az árajánlatot. Javasolja elfogadásukat, s kéri arra a
felhatalmazást, hogy a szerződést aláírhassa.
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:
96/2016.(IX.01.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az SW SYSTEMS
(Pápa, Celli út 65.) Németbánya Község Önkormányzat dinamikus honlapja
kialakítására vonatkozó árajánlatot és szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az árajánlat és szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása,
kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy van olyan ingatlan, ahol a tulajdonos nem nyírja a
füvet évek óta. Megy ki neki a felszólítás és mégsem. A lakosság mondja neki, és úgy
gondolja, valamit tenni kell. Nem lehetne kényszer fűnyírást végezni, és ezt dokumentálná az
önkormányzat, és a telekre rá lenne terhelve?
Válasz:
Kelemen László jegyző elmondja, hogy nem ilyen egyszerű az egész.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy kimentek a felszólítások, és azokban a
határozatokban nincs benne a kényszerkaszálás, hanem meg lesz büntetve az illető
szabálysértés miatt. De a telek ettől még nem lesz lenyírva.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy nem ilyen egyszerű, nem nyúlhatunk csak úgy más
telkéhez hozzá.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kéri, hogy az érintett telektulajdonosok vegyék már azt a kicsi
fáradságot, hogy nyírják le a füvet. Az allergiásoknak nem könnyű a helyzete.
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Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 10 óra 46 perckor bezárja.
Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

