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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv

Németbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25.
napján 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila
alpolgármester, dr. Bognár Katalin, Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál
képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Baksa Gizella jegyző megbízottja
- Auerbach Szabolcs falugondnok
A lakosság részéről megjelent: 20 fő.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, s a
közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson
minden képviselő jelen van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:

önkormányzatairól szóló 2011. évi

„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy szeretné
tájékoztatni jelenlévőket az információ áramlásának javításáról. Többszörös panasz érkezett
az Önkormányzat felé, hogy azok a lakosok, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel,
nem jutnak elegendő információhoz. Ezen változtatni szeretnének. Ezért kéri a lakosokat,
hogy az erre elkészített nyomtatványon adják meg, hogy számukra az e-mail, vagy a kinyomtatott, postaládába helyezett értesítés a megfelelő. Ehhez kapcsolódó kérés, hogy aki elektronikus formában kéri az értesítést, adja meg az e-mail címét. Aki kinyomtatott formában kéri,
biztosítsa ennek lehetőségét, vagyis legyen postaládája. Az e-mail címek megadása azért is
fontos, mert szükségessé vált a levelező rendszer karbantartása is. Azoktól, akik esetleg most
nincsenek jelen, a Falugondnok fogja megkérdezni a szükséges adatokat. Ezzel kapcsolatosan
lenne valakinek kérdése, hozzászólása?
Hozzászólás nem volt.

3
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a Falugondnoki Szolgálatot
továbbra is Auerbach Szabolcs látja el. Egy nagyon megbízható, segítőkész embert ismert
meg a személyében, nagyon jól tudnak együtt dolgozni, bármilyen kérdéssel fordult hozzá,
készségesen segített. A Szolgálat szervezettségén szeretnének javítani olyan módon, hogy az
eddig megszokottnál sokkal korábban kéri bejelenteni az előre tudott igényt. Szabolcsnak
ezeket az igényeket fel kell jegyeznie. A könnyebb tervezhetőség miatt vált ez szükségessé.
Szabolcs szabadságakor könnyebben tudják megoldani a helyettesítést. A falugondnok
szabadságával kapcsolatosan elmondja, hogy Szabolcs ebben az évben nem volt még
szabadságon. Bár az ez évre jutó szabadságait részarányosan ki kellett volna adni, sajnos ez
nem történt meg, úgyhogy ennek kiadása és a helyettesítésből adódó feladatok megoldása
rájuk vár. Kéri ezzel kapcsolatban az itt élők türelmét. Jövő hét lesz az első olyan hét, amikor
Szabolcs nem lesz, őt Schmidt Attila alpolgármester úr fogja helyettesíteni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Hellenbrandt Jenő Ferencné németbányai lakos kérdezi, hogy a helyettesítés idejére
megkapja az alpolgármester úr a falugondnok telefonját?
Válasz:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester nemmel válaszol a kérdésre, az
alpolgármester urat saját telefonján lehet majd elérni.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a Faluház használatával
kapcsolatosan az a tapasztalat, hogy indokolatlanul sok kulcs van kézen a Faluházhoz.
Zárcserék után, az illetékes személyekkel megbeszélve, korlátozni szeretnék a kulccsal
rendelkező személyek számát.
Elmondja, hogy hagyományőrző módon, az idén is megrendezésre kerül a Márton nap. Ennek
tervezett időpontja 2019. november 9. napja, szombat, amire ezúton is szeretettel meghívják a
helyi lakosokat. Ennek a részvételi szándékáról is kér mindenkit, hogy nyilatkozzon. Ebben
egyrészt levelezési listás lesz a jelentkezés, másrészt pedig postaládába helyezett
tájékoztatóban fogja a lakosságnak jelezni, hogy mi lesz az a mód, ahol jelezni tudják
részvételi szándékukat.
Németbánya pénzügyi helyzetéről is tájékoztatni kívánja a jelenlévőket.
1. Németbánya Község Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete 2019. október 24-i adatok
alapján:
Házipénztár egyenleg: 23.670,-Ft
Bankszámlák egyenlege összesen: 3.560.156,-Ft
Teljes pénzkészlet: 3.583.826,-Ft
Ebben az évben még 3 havi nettó állami támogatást fog utalni a Magyar Államkincstár az önkormányzat számlájára. (kb. havi 1.100.000 Ft), amiből kell a béreket, segélyeket, rezsiköltségeket és a kötelezően ellátandó feladatokat kifizetni. A leköszönő polgármester asszonynak
járó, nettó 3 havi végkielégítésének és szabadság megváltásának közötti különbözet + a szociális hozzájárulás csökkenti a nettó állami támogatás összegét.
Az állami támogatásból vannak olyan feladatok, amit kötelezően ellátandó feladat teljesítésére
adnak. Ilyen a szociális feladatok, kulturális feladatok és a falugondnoki feladatok ellátása.
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Az államtól az önkormányzat szociális feladatok ellátására 2.494.000,-Ft-ot kap egész évben.
Szociális feladatok támogatására 2019. október 24-ig el lett költve 1.109.435,-Ft + 107.000,Ft (még 11-12. hónapban a határozatoknak megfelelően kifizetésre fog kerülni): 1.216.435,Ft.
Az eddig még fel nem használt összeget (1.277.565,-Ft) 2019. december 31-ig el kell költeni,
különben vissza kell fizetni az államnak kamattal növelten!
2. Közművelődési normatívára járó állami támogatás 2019. évben 1.800.000,-Ft.
Ebből kötelezően 15 %-ot (270.000,-Ft-ot) fejlesztésre kell fordítani. Eddig erre a feladatra fel
lett használva 824.322,-Ft, fejlesztésre viszont 0 Ft lett felhasználva. A könyvtáros megbízási
díja két hónapra járulékokkal együtt 46.130 Ft, ami még beszámítható költség.
Eddig havonta fizetve volt takarításért Boros Antalné részére havi bruttó kb. 37.000,-Ft, ami
után 5.828,-Ft járulékot kell fizetni. (2 hónapra 85.656,-Ft). Boros Antalné továbbra is elvállalta a Faluház takarítását, ezúton is köszöni neki.
Ezekkel az összegekkel számolva eddig 956.108,-Ft lesz erre a normatívára elköltve.
Még el kell költeni 843.892,-Ft-ot, melyből 270.000,-Ft-ot fejlesztésre kell fordítani.
Az eddig még fel nem használt összeget 2019. december 31-ig el kell költeni, különben vissza
kell fizetni az államnak kamattal növelten!
3. Falugondnoki tevékenységre kapott állami támogatás 2019-ben 4.250.000,-Ft.
Eddig erre a normatívára 4.019.842,-Ft lett elköltve.
Ez normatíva elköltésre kerül év végéig.
4. Vis Maior pályázatra nyert az önkormányzat 12.179.000,-Ft-ot. Ez a támogatás 90 %-os
mértékű volt, így 1.353.200,-Ft önerőt kell az önkormányzatnak biztosítani. A vállalkozó
számlái megérkeztek az elvégzett munkákról. A Vis Maior pályázati támogatás összege még
nem került folyósításra. A vállalkozó 12.000.000,-Ft-os számlájának fizetési határideje 2019.
október 17-én lejárt, az 1.301.750,-Ft számla fizetési határideje: 2019. október 26.
5. A SHERPA fűnyírótraktor elszámolása a Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület felé be lett
nyújtva, amiből 2.999.999,-Ft vissza nem térítendő támogatást kap majd az önkormányzat.
(Ennek időpontja nem kiszámítható.) Ez a pályázat utófinanszírozott volt, ezért a Németbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.600.000,-Ft visszatérítendő támogatást adott az
Önkormányzat részére. Ezt az összeget minél előbb vissza kell utalni a Nemzetiségi Önkormányzatnak, mert a feladatalapú támogatásból adták át, amit el kell költeniük és elszámolási
kötelezettségük van vele. Két önkormányzat között van egy aláírt Együttműködési megállapodás, amelyben rögzítve van, hogy a pályázati összeg beérkezése esetén az önkormányzat
visszautalja az összeget a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére.
6. A Gózon és Gózon Kft. a szennyvízpályázat sikerdíját egy összegben leszámlázta
6.399.395,-Ft értékben, melyet peres útra vitt az önkormányzat, mivel a nem teljesített részt is
leszámlázta a vállalkozó.
A felsoroltakból látszik, hogy még ki kell fizetni:
 a leköszönő polgármester asszony 3 havi végkielégítését és szabadságmegváltását,
 szociális feladatok fennmaradó része 1.277.565,-Ft,
 közművelődési normatíva fennmaradó része 843.892,-Ft,
 Vis Maior pályázat számláját (részben önerő) 1.301.750,-Ft,
 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak visszafizetendő támogatás:
1.600.000,-Ft.
Szennyvíz beruházás:
Ezzel kapcsolatosan még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés.
Közel 10 év adatának az áttekintése folyamatban van. A konkrét állásfoglaláshoz még
szeretnénk kérni a lakosság türelmét.
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Amire a dokumentáció áttekintésekor már fény derült, hogy számukra teljesen érthetetlen
módon, nagyon felületes és hiányos és több esetben ellentmondásos a lakosságot érintő, az
igényeket felmérő adatgyűjtés. Ha még emlékeznek rá, idén tavasszal érkezett a lakosság felé
egy kérés, hogy mindenki nyilatkozza le, hogy a megállapított összeget részletben, vagy egy
összegben kívánja kifizetni, és milyen rendszer kiépítését kéri. Itt kezdődött el az egyedi
szennyvíztisztító berendezések telepítésének lavinája. Volt aki már ezt a hozzájáruló
nyilatkozatot alá sem írta. Már itt ellentmondásokba ütközik az eljárás. Egy példa: Az
ingatlan tulajdonos hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a passzív rendszer kiépítését
támogatta, e-mailben visszamondta a hozzájárulást, ennek ellenére aktív rendszer kiépítése
van erre az ingatlanra bejegyezve. Van aki passzív rendszer kiépítését kéri és aktív rendszer
van számára „megigényelve”. Az előző testület lakossági ellenkezés ellenére kapkodva sokak
által kifogásolt megtartott testületi ülése, amely következtében az eljárás már a közbeszerzés
stádiumába lépett.
Összefoglalva a dolgokat, kifogásolható az eljárással kapcsolatosan:
- a lakosság nem megfelelő tájékoztatása,
- az adatok, nyilatkozatok valóságnak nem megfelelő kezelése,
- nem a lakosság életvitelének, igényeinek megfelelő rendszerek telepítésének szándéka.
Azt gondolják, hogy az egész szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó projekt átvizsgálásra szorul
egy külső, független szakértő által.
Hozzászólás:
Pozsgai László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sok számot
hallottak, szerinte a jelenlévők 99 %-a nem tudta összeszámolni. Kérdezi, hogy év végéig,
december 31-ig az önkormányzat tudja-e teljesíteni a kötelezettségeit?
Válasz:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a jelenlegi
információi szerint igen. Annyi jó hírt kapott ma a pénzügyes kollégáktól, hogy van egy
pályázati kiírás annak irányában, hogy lehetőségük van megpályázni a leköszönő
polgármester asszony részére kifizetendő végkielégítés összegét, az általuk meghatározott
százalékban. Azt gondolja, hogy ez nagy segítség lenne, ezzel a lehetőséggel mindenképpen
élni fognak, és tájékoztatni fogják a lakosságot, hogy ez a pályázat sikeres volt-e, vagy sem.
Hozzászólás:
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy a szennyvízkezelés tekintetében, a
szakértői vizsgálattal beleférnek-e a szerződéskötési moratóriumba?
Válasz:
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy erre most még
nem tud választ adni. Szeretné kérni azt a 15 napos válaszadási határidőt, hogy ennek utána
nézhessen. Külső jogi szakember segítségét mindenképpen fogják kérni, hogy megfelelő
válaszokat tudjanak adni.

Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni mindenkinek a közmeghallgatáson való megjelenést és aktív részvételt, s a közmeghall-
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gatást 18 óra 30 perckor bezárja.

Kmf.

Marcsik Zoltánné Király Ágnes
polgármester

Baksa Gizella
jegyző megbízottja

