Szám: 39-14/2016.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27. napján 8 óra 30
perckor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27.
napján 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester,
Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető
- Draskovics Balázs falugondnok
- Horváth Andrásné Csend Völgye N. N. Kft. ügyvezető
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő.
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Berhidai Péter képviselő hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt, előzetesen kimentette magát. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a falugondnoki pályázat kiírása indokolta.
Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Pályázat kiírása – megüresedett falugondnoki álláshelyre

Blaskovits Zoltán
polgármester

2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára

Blaskovits Zoltán
polgármester

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Megállapodásának módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
fenntartott szociális ellátások térítési díja módosítása

Blaskovits Zoltán
polgármester

5./ Fogorvosi körzet székhelyének megállapítása

Blaskovits Zoltán
polgármester
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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 az
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló – a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő
polgármesteri döntések születtek: 6 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére családi települési támogatás megállapítása.
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy mindenki látta, az Üvegtigris nyilvános ajánlattételi felhívása megjelent,
reméli, lesz majd neki gazdája.
A lakosság részére kiment egy másik felhívás is, amelyben arról adtak tájékoztatást, hogy az
önkormányzat elindította a rendezési terv felülvizsgálatát. Az idei év hátralévő részében várják a lakosság részéről az észrevételeket és a javaslatokat. Tavasszal már egy szakember bevonásával lehetne a javaslatokat átnézni, és érdemben el lehetne kezdeni az előkészítést.
Megérkezett a belépési nyilatkozat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől.
Az egyesület elnökségi tagja ajánlotta, hogy tud programokat, szakmai anyagokat lehozni
Németbányára, ha az önkormányzat igényli. Kiadványokat és tájékoztatókat is fognak küldeni
az önkormányzatnak.
Megrendelte az önkormányzat tulajdonában álló területről akác tűzifa kitermelését és beszállítását a sportpályára. A hétvégén történik meg a felköbözése, becslések szerint 30 m3 fa kitermeléséről van szó, ami az önkormányzat 3 évi fűtésére elegendő, illetve ebből lehet a lakosságból rászorultak részére kiadni, ha olyan helyzet adódik.
Megrendelte az adventi koncertet is, köszöni az ehhez kapott segítséget. A Con Spirito
Quartett lesz Németbánya vendége, december 11-én, advent harmadik vasárnapján adnak
koncertet a Szent Márton Kápolnában.
Szent Márton napjára, 2016. november 12-re, megerősítést nyert a vendég fellépő, aki el tud
jönni településükre. Oszvald Marika fog fellépni Németbányán harmad magával. Aznap szeretnék megejteni faültetést a németbányai kötődésű gyermekeknek. El kell dönteni, hogy kik
kapjanak fát, ezt ki kell találni a jövő hét folyamán. Ahhoz vár javaslatokat, hogy a vacsora
alatt, illetve utána ki legyen a fellépő.
A szennyvízpályázathoz kapcsolódóan megkapták a hiánypótlást, és szerdán Veszprémbe fog
menni, a Területi Vízgazdálkodási Tanács tárgyalja majd Németbánya pályázatát. A sikeres
pályázathoz kell az ő támogatásuk is.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Hellebrandt Jenőné németbányai lakos javasolja, hogy a Márton-napi vacsora után legyen
karaoke parti.
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 : Pályázat kiírása – megüresedett falugondnoki álláshelyre
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy több mint tíz év után,
2016. október 17-én Draskovics Balázs falugondnok benyújtotta a lemondását. A
közalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 28. § (2) bekezdése szerint a lemondás esetén a lemondási idő két hónap, ami 2016. december 16. napján jár le. Arra kérte a
Balázst, hogy a felmondási ideje alatt is úgy dolgozzon, ahogy eddig, amint lehet mentesíteni
fogják a munkavégzés alól. Az önkormányzatnak a falugondnoki szolgálatot zavartalanul kell
működtetnie. A 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján, „A megüresedett álláshelyekre a pályázatot a megüresedéstől számított harminc napon belül ki kell írni,
ha a pályázati kiírás nem mellőzhető.” A pályázat kiírásával eddig nem várhatnak, mert 2016.
december 17. napjával a falugondnoki állást be kell tölteni, hogy a feladatellátás biztosítva
legyen. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet szabályozza, hogy falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő
időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított
két éven belül elvégzi. A pályázatot a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság által
működtetett „KÖZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon kell meghirdetni. Az önkormányzatnak regisztrációs kérelmet kellett benyújtani ahhoz, hogy a portálra majd be tudjon lépni, a
pályázati kiírást fel tudja tölteni. Amíg a regisztráció visszajelzése megérkezik, a képviselőtestület a pályázati kiírás tartalmát meghatározhatja, dönthet a pályázat kiírásáról. Vélhetően
november 2-án tud ez a pályázat megjelenni a hirdetőtáblán, s november 7-én a
„KÖZIGÁLLÁS” honlapon. A pályázat benyújtási határideje november 23-a, az elbírálási
határidő pedig november 29-e. Azt gondolja, hogy december elsejétől az állas betölthető lesz,
ez szerepel a kiírásban is. A bírálatnak időben be kell fejeződnie, de előre nem tudják, hány
pályázó lesz. Az is jó lenne, ha a Balázs az új falugondnokot egy-két napon keresztül be tudná
tanítani.
A pályázati kiírás tervezete elkészült, ezt a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírás tervezetét. Javasolja a
pályázati kiírás elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
114/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján, pályázatot hirdet Németbánya Község Önkormányzat falugondnok munkakör betöltésére.
A képviselő-testület a falugondnoki pályázati kiírást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelentetéséről gondoskodjon.
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 2.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Kormányhivatal főigazgatója levelét. Németbánya település teljes közigazgatási területére
kötelező felvételt biztosító általános iskola a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola. Az előterjesztés másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy értsenek egyet a tervezettel.
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
115/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya település
teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt
biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
(8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Megállapodásának módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a változásokat minden, a
társulásban tag önkormányzatnak el kell fogadni. Házi segítségnyújtás kapcsán Bakonypölöske és Nagytevel belép, míg Béb település kilép a rendszerből. Bakonyszentiván polgármestere
változott. Ezt követően részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulás elnöke előterjesztését, a Társulási Megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
116/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Németbánya
Pápakörnyéki
Önkormányzatok
Feladatellátó
Társulás
Társulási
Megállapodásának 16. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben, az
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
fenntartott szociális ellátások térítési díja módosítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a térítési díjakban is
történtek változások, Bakonyjákó Község Önkormányzata 170,-Ft-al támogatja a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díját, Nagytevel Község Önkormányzata pedig 55 Ft-ban
állapította meg a támogatását. Érdemes ezeket mindig átgondolni, hogy támogatni szeretnéke. Konkrét összeget lehet megállapítani, vagy arányosítani lehet. Szerinte annak lenne
értelme, ha százalékban állapítanák meg a támogatást, mert a térítési díj változását ez tudná
követni, nem kellene minden egyes döntést elfogadtatni az önkormányzatokkal. Ha a
módosítást az önkormányzatok elfogadják, a gesztor, Vaszar Község Önkormányzata fog
rendeletet alkotni róla. Ezt követően részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési
díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
117/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19./2016.(X.17.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben
történő megállapításával egyetért.
A Társulási Tanács határozata a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Fogorvosi körzet székhelyének megállapítása
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Bakonyjákóval, Döbröntével, Farkasgyepűvel, Gannával, Kuppal, Pápakovácsival, Takácsival és Vaszarral alkot egy fogorvosi körzetet, melynek székhelye: 8500 Pápa, Zimmermann u. 8. A
körzet székhelyét az érintett önkormányzatok eddig nem rögzítették megállapodásban. Ezt
követően részletesen ismerteti a Megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Javasolja a megállapodás 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
118/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Bakonyjákó, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kup, Pápakovácsi, Takácsi és Vaszar települések közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzet székhelyének megállapításáról szóló, 2016. októberi keltezésű Megállapodást elfogadja.
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Blaskovits Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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a) Közmeghallgatás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontjára az elmúlt képviselő-testületi ülésen a testület a 109/2016. (X.13.) határozatával 2016.
november 26. napját határozta meg. Később kiderült, hogy ezen nap délutánjára már a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat programokat szervezett a faluházba, s a hivatal
munkatársai számára is megfelelőbb lenne egy hétközi időpont. Ezért javasolja a képviselőtestületnek a közmeghallgatás időpontjának módosítását: 2016. november 24. 18.00 órára.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy neki sem lett volna jó a korábban meghatározott
időpont, mert akkor éppen Betyár találkozó van.
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy neki sem lett volna túl jó, mert másnap megyei értéktár gyűlés van, melyre már reggel elindulnak, s 17 óra előtt nem lesz vége.
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos elmondja, hogy szerinte teljesen mindegy, milyen
napon lesz a közmeghallgatás, mert nem igazán jönnek el rá az emberek.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
119/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2016.(X.13.) határozatát a következők szerint módosítja:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24.
napján, 18.00 órakor tartja Németbányán, a faluházban a közmeghallgatást.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

b) Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázatukat
114 e. Ft támogatásban részesítette, melyhez az önkormányzat 100 e. Ft önerőt biztosít. Dr.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár által aláírt „Támogató Okirat”-ot is megküldték,
melyet részletesen ismertet. Elmondja, hogy 2017. 12. 31-ig van idő a támogatás és az önrész
felhasználásra. Úgy gondolja, hogy fel kell ezt a pénzt használni, nem szeretné az Államnál
hagyni. A pályázatban hangtechnika és kiülő beszerzését szerepeltették. Javasolja a
Támogatói Okirat elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Schmidt Attila képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
polgármester urat hatalmazzák fel, hogy a pályázati támogatás és önrész felhasználásáról határidőben intézkedjen.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
120/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiállított, Németbánya
Község Önkormányzat
Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásával
kapcsolatos,
45954/2016/KOZOSMUV iktatószámú, 2016. október 06. napján kelt Támogatói
Okiratot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati támogatás és önrész
felhasználásáról határidőben intézkedjen.
A Támogatói Okirat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. november 11., ill. 2017. december 31.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

c) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatás elszámolása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesülete elszámolását. Javasolja az elszámolás 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
121/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesülete 2016. október 10. napján kelt, pályázati támogatás
elszámolását elfogadja.
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

d) Hátsó utca névváltozása
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábbi határozatával a
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képviselő-testület a „Hátsó” utca nevét „Kossuth” utcára változtatta. Szerencsésebb lett volna,
ha „Kossuth Lajos” utcára változtatták volna. Ezért javasolja a határozat ennek megfelelő
módosítását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
122/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2016.(IX.01.)
határozatát a következők szerint módosítja:
„Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya
„Hátsó” utca elnevezését „Kossuth Lajos” utcára változtatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a névváltozás átvezetéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2016. november 11., ill. 2016. december 15.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

e) Gépjármű baleset kártérítési felelőssége
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondok idén bekövetkezett balesete kapcsán a kártérítés még nem került tisztázásra. Akkor abban állapodtak
meg, ha majd minden lezárul, és minden papír megérkezik, akkor beszélnek róla.
Közalkalmazottról van szó, a gondtalan károkozás abban az esetben áll fenn, ha az elvárható
gondosság mellett, a kár bekövetkezését el lehetett volna kerülni, de a gondosságot a közalkalmazott elmulasztotta. Alapvetően a gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott háromhavi illetménye erejéig felel, illetve gondatlan károkozás esetén a fő szabály az, hogy a közalkalmazott korlátozott kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítés mértéke a közalkalmazott
egyhavi átlagkeresetének 50 %-át nem haladhatja meg, de a munkáltató csökkentheti az igényét, illetve el is tekinthet a kártérítéstől. Tény, hogy az autó veszített az értékéből, a biztosítás önrészét az Önkormányzatnak kellett kifizetnie, egyértelmű, hogy gondtalanságról van
szó. Nem szeretné a kártérítési és a falugondnok lemondási ügyét összemosni, de nem akarja,
hogy „elvarratlan szál” maradjon. Nem kell azonnal dönteni ebben a kérdésben, el is napolhatják a döntést.
Javasolja, hogy a gondatlanság miatt a falugondnok szóbeli figyelmeztetést kapjon, a képviselő-testület tekintsen el a kártérítési igénytől.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
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Schmidt Attila képviselő javasolja, hogy előzetesen beszélje át ezt a képviselő-testület, s
csak utána döntsenek. Javasolja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását a soron következő
ülésükre.
Blaskovits Zoltán polgármester támogatja a javaslatot.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
123/2016.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
gépjármű balesete kártérítési felelősségével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását
a soron következő ülésére napolja el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. november 11.
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző

f) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. tájékoztatója
Blaskovits Zoltán polgármester felkéri Horváth Andrásnét, a Csend Völgye Németbánya
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft-vel kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja,
hogy lezajlott a felügyelő bizottsági ülés, ahol a Kft. első háromnegyed évéről számolt be. A
szabályzatokat felülvizsgáltatták, és ennek megfelelően tájékoztatta a felügyelő bizottságot.
Az idén helyre lett állítva az emléksírhely kapuja. Szeptember végén a kézműves foglalkoztató műhelybe kerültek át a Kft. pályázati úton beszerzett eszközei. Tárgyalt a Németbánya
Német Nemzetiség Önkormányzat elnökével, hogy a kézműves házzal kapcsolatosan lehetne
közös programokat szervezni. Arra gondol, hogy a szövés meg horgolás bekerülhetne a műhelybe. Az egyházzal is van egy megállapodás kötve. A temetővel kapcsolatban a Kft. bizonyos feladatokat átvett. Még virágokat szeretnének venni, illetve, ha megoldható, akkor Mindenszentekre lehetne egy kis zenét csinálni a temetőbe. A fásítást jövőre szeretnék elvégezni.
Szeretnék, ha a lélekharang két óránként megszólalhatna. A temető kapura a tábla is elkészült,
ma megy be érte.
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az ügyvezető asszony tájékoztatását.

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy jelezte a falugondnoknak,
az idén nem biztos, hogy az alkotóműhely előtt fel lehet állítani a Betlehemet. El kellene dönteni, hogy használni akarják a műhelyt, mert akkor a Betlehem máshol lesz felállítva. Szeretné
ezt konszenzusos alapon megoldani, ezért kérte ügyvezető asszonyt, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztessen.
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Horváth Andrásné Csend V. Kft. ügyvezető elmondja, hogy kemence elé gondolták felállítani, abban szeretne segítséget kérni, hogy a világítás meg legyen oldva, mert ezeket a dolgokat védeni kell.
Kiss Albertné alpolgármester asszony kérdezi, hogy és templom bejáratánál nem lenne jobb
helye a Betlehemnek?
Válasz:
Horváth Andrásné Csend V. Kft. ügyvezető válaszában elmondja, hogy ott nem jó, mert
nagyon huzatos, meg kicsi is a hely.
Hozzászólások:
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ezen el kell gondolkodni,
de ha segítség kell, akár egy kis előetető építése, akkor szóljanak nyugodtan, mert a bábukat
védeni kell az időjárástól. Olyan megoldást kell találni, amelyik mindenkinek megfelelő.
Draskovics Balázs falugondnok kérdezi, hogy a kemencénél jó lesz a Betlehem felállítása?
Blaskovits Zoltán polgármester véleménye szerint nem okoz gondot, ha ez a döntés születik.
Horváth Andrásné Csend V. Kft. ügyvezető elmondja, hogy szilveszterkor szoktak a kemencében kolbászt sütni, de most az sem lesz, csak kolbásztöltés.
Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem
fog sütni, de más azért még süthet benne.
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy azt nem szeretné, hogy sütnek a kemencében, és előtte van felállítva a Betlehem. Meg kell ezt beszélni.

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 9 óra 28 perckor bezárja.

Kmf.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

