
Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 
8581 Németbánya Fő tér 3. 
Telefon/fax: 89/350-141 
 
Szám: /2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 26-án 14:30-kor tartott 

közmeghallgatásáról  
 
Jelen vannak:  
 Blaskovits Zoltán   polgármester  
  Narancsik Imréné   alpolgármester 
  Müller Péter   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Bárány Péter   körjegyző 
   Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök 
   Bakonyi Szabolcs                       körzeti megbízott, r. törzsőrmester 

 
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. 
A közmeghallgatáson 22 fő állampolgár jelent meg.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását. 
 

1. Beszámoló Németbánya közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester, Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott rendőr 
 

2. Az Önkormányzat 2011. évi működéséről szóló beszámoló 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 
3.  Az Önkormányzat 2011. évi terveiről szóló beszámoló 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

4. Lakossági Kérdések hozzászólások 
 
5. Vegyes ügyek 

 
A képviselőtestület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 

 
1./ Napirendi pont (Beszámoló Németbánya közbiztonsági helyzetéről) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Köszöntöm és egyben bemutatom aki még nem ismerné Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott 
rendőrt. Átadnám neki a szót. 
 
Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott rendőr:  
Köszöntök mindenkit. Bakonyi Szabolcs KMB-és vagyok.  
Januárban történt házbetörés miatt is vagyok itt. Múlt héten közbiztonsági fórum volt Döbröntén, 



ahol beszámoltam a polgármestereknek a 2010-es évről. 
Statisztikák jók voltak. Zsáktelepülés révén nincs nagy átmenő forgalom. Az utazó bűnözők nem 
igen találták meg Németbányát. Sok tájékoztató van a médiumokban. Idős személyek sérelmére 
követik el a bűncselekményeket. Kiadják magukat szerelőnek, szolgáltató képviselőjének. Jó 
megjelenésűek, bizalmat ébresztenek. Olyan trükk is van, hogy rosszul vannak. Bűnmegelőzési 
előadást lehetne tartani, ha van érdeklődő. Az év elején történt bűncselekmény idején sajnos nem 
voltunk szolgálatban, illetve a polgárőrség sem.  Fontos a lakosság segítőkészsége. A rendőrség 
információkból dolgozik. Kérem a lakosságot, hogy segítsék a munkámat. Itt a településen jó a 
hozzáállás. Nyomozás még folyik, több információt nem mondhatok. 4 fő plusz egy sofőr volt, 
fehér nagy furgonnal voltak. Személyleírást kaptunk. Bűnügyi osztály nyomoz az ügyben. 
Megelőzésre próbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni. A múlt évben sokszor működtünk együtt a 
polgárőrséggel. Ha bármi problémájuk van engem és a polgárőrség vezetőjét kereshetik. Éjszakás 
szolgálataimat úgy tervezem, hogy a kritikus 1-től 3-ig terjedő időszakban minél gyakrabban a 
településen lehessek.  
Ha kérdésük van, tegyék fel! 
 
Draskovics Balázs polgárőrség vezetője: 
2010. évben történtekről beszámolót tartanék. 69 alkalommal tartottunk szolgálatot, 
rendezvénybiztosítás, közös szolgálat a rendőrséggel. Fokozott jelenlét volt halottak napján. Árvízi 
helyzetkor első hívásra a polgárőrség segített. Köszönöm a munkájukat. A rendőrséggel jó a 
kapcsolat. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Bakonyi Szabolccsal. Erőt és kitartást a Szabolcs 
munkájához. Köszönöm a polgárőr társaimnak az önzetlen tenni akarást. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Van valakinek kérdése, javaslata, hozzászólása? 
 
Lakossági hozzászólás (Kiss Albert): 
Köszönjük a beszámolót. Örvendetes hogy van kameránk a településen. Pályázat lesz talán arra, 
hogy bővítsük.  Körzeti megbízott telefonszáma jó lenne, ha megkapható lenne.  
Sok panasz a rendőrségre, hogy sok a büntetés. Lehetne inkább több figyelmeztetés. Nekem jó 
példa, hogy figyelmeztetett. Jó indulattal szólt nekem, hogy bukósisakot vegyek fel. 
Köszönet a polgárőrségnek. 
 
Bakonyi Szabolcs Körzeti megbízott: 
Mindenkinek tudok adni névjegykártyát.              
Nem elsődleges feladatom, hogy büntessek, én más elveket vallok.  
Meg kell találni a középutat.  
 
Lakossági hozzászólás (Metz Rezső): 
Nem voltak szolgálatban az említett bűncselekménykor. Mennyire van összhangban a polgárőrség 
szolgálata a rendőrséggel? 
 
Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott: 
Próbáljuk szervezni, koordinálni.  
 
Lakossági hozzászólás (Mekler Ernő): 
És van értelme a polgárőrségnek? 
 
Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott:  
Van. Állandó jelleggel nem lehetünk kinn, de a visszatartó erő jelentős. Hasznos dolog.  
 
Draskovics Balázs polgárőrség vezetője: 



Halottak napján 3-4 autó is megfordult az Iharkúti elágazóban, ahogy meglátták a sárga mellényt. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Hány tagja van az egyesületnek? 
 
Draskovics Balázs polgárőrség vezetője: 
12 fő, de abból 8 fő aktív tag. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nem az önkormányzat tartja fenn. Több rendezvényen segítették az önkormányzatot. Önkéntes 
munka. Köszönet illeti őket.  
 
Lakossági hozzászólás (Burkusné Offentáler Mária): 
Éjjel csörög a telefon. Rákérdezett a Balázs, hogy itthon vagyok, mert azt hitte, hogy nem vagyok 
itthon és világosságot lát. Ez nekem jó érzés, hogy figyelnek. 
Sok ház van, ahol sokáig nem laknak. Miért pont ezt a házat szemelték ki az elkövetők? 
 
Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott:  
A nyomozás során minden körülményt megvizsgálnak a bűnügyön. 
Figyeljünk egymásra, az a legfontosabb. 
 
Lakossági hozzászólás: 
Mi lakosok mit teszünk meg, hogy védjük az értékeinket? 
 
Lakossági hozzászólás: 
Sötét van a falu egy részen. Felmérik a terepet napközben. 
 
Bakonyi Szabolcs körzeti megbízott:  
Vigyázni kell.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A sok kérdésből látszik, hogy lenne egy közbiztonsági fórumra igény. 
Mindenképpen meg fogjuk szervezni. 
Köszönöm Bakonyi Szabolcs tájékoztatóját. 
 
2./ Napirendi pont (Az Önkormányzat 2011. évi működéséről szóló beszámoló) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3./ Napirendi pont (Az Önkormányzat 2011. évi terveiről szóló beszámoló) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Átadnám a szót Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnöknek. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök: 
Megköszönöm a választók bizalmát. Nagy öröm hogy jó a kapcsolat a helyi önkormányzattal. 
Visszakaptuk az irodánkat. Jól tudunk együtt dolgozni. Sajnos jelentősen csökkent a támogatásunk. 
Köszönöm a segítségét Ruppertné Marikának a feladat típusú pályázat benyújtásával kapcsolatosan. 



Tervezünk német nemzetiségi napot nyáron, és falukirándulást is. Hova és milyen módon még nem 
tudjuk, támogatás függvénye. Adventi időszak programjait egyre bővíteni szeretnénk. Igény van rá 
a településen. Nagyon jó, hogy van önálló e-mail címe a kisebbségnek.   
Köszönöm a lehetőséget. 
 
Lakossági hozzászólás (Kiss Albetné): 
Nagyon jó, hogy a falu két vezetője jó kapcsolatban van. Ez a falunak a felemelkedését jelentheti.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Egyéb kérdés, hozzászólás? 
 
Lakossági hozzászólás (Ruppert Béláné): 
Kérdezném, mi a helyzet a szennyezéssel kapcsolatosan, amit az újságcikk írt. Igaz, hogy Iharkúton 
is zajlik valami illegális hulladék-elhelyezés? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nem szerettem volna, hogy megjelenjen, de mégis megírták Nagy Gábor jóvoltából. Biztos, hogy 
nem tett jót Németbányának. Iharkút jól átlátható, nem tudom, hova lehetne vinni illegális 
hulladékot. Az illetékes szervet megkerestük.   
 
Bárány Péter körjegyző: 
A pénteken érkezett levelet még a polgármester úr nem látta. A hatóság leírta, hogy az elküldött 
vizsgálati minták nem elegendők bárminemű következtetés levonására. Kötelezettséget nem rótt az 
önkormányzatra. Én úgy gondolom, felesleges pánik keltés. Iharkúttal kapcsolatosan pár napja 
voltam helyszíni szemlén a rekultiváció befejezésével kapcsolatosan. Nem látható semminemű 
gyanús szemét elhelyezés. Felesleges pánikkeltés az egész. Mindenkit megnyugtathatok. 
   
Lakossági hozzászólás (Mekler Ernő): 
A 2010-es értékelést nem kaptuk meg. Mennyi pályázatot adtunk be 2010-ben és menyit fogunk 
2011-ben. 6 éve voltam testületi ülésen hogy a házszámozást rendbe kell tenni, nem történt semmi. 
Utak állapota rossz. Villany-fejlesztés kell. Földkábellel kell megoldani.  Nem kellenek oszlopok.  
 
Bárány Péter körjegyző: 
A testületi ülések nyilvánosak, bármikor be lehet jönni és akkor sok kérdésre választ kap. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A pénzügyi beszámolóról szóló tájékoztató nyilvános ülésen lesz, mindenki láthatja, hallhatja. 
Költségvetésünkben hiánnyal nem számolunk. Alapműködésre elég. Közfoglalkoztatásra elég. 
Beruházásra nem tudjuk még. Milyen pályázatok lesznek benyújtva, még nem tudhatjuk, hisz ki 
sem írták még őket. Helyiek a helyi értékekért pályázat az, ami már kiíródott és dolgozunk is rajta. 
Nem beruházás jellegű pályázat. Önerő biztosítása a nehéz és az előfinanszírozás. Most már csak 
földkábeles vezetés lehet minden új építésnél.  
 
Lakossági hozzászólás (Mekler Ernő): 
A hulladékgyűjtés díja nagyon sok lesz, meg kell keresni a szolgáltatót. Többen hetenként teszik ki 
csak a szemetet és nem is élnek itt sokan. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Tudjuk a problémákat. Aki nem él itt az felmondhatja. Annyit tudunk tenni, hogy észrevételeket 
teszünk. Össze kell fognunk. A folyamat már elkezdődött. 
Szilárd burkolatú utak állapota romlik. A nem szilárd útburkolatnál figyelnünk kell. Nálad a 
vízelvezetést kell megoldani.  



Házszámok kérdése nem egyszerű, sok embert érint, de találunk elfogadható megoldást. Körjegyző 
úrral már egyeztettem erről 
 
Lakossági Hozzászólás (Burkusné Offentáler Mária): 
Csend Völgye Lakpark Kft-ről nem tudunk semmit, valamit el tudnak mondani róla? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Hétfőn nyilvános ülésen tart tájékoztatót az ügyvezető. Annyit elmondhatok, hogy a felszámolni 
többe kerülne, mint akár még egy évig megtartani. Nem tudjuk még, hogy jó lesz-e valamire. Az 
ügyvezető díjazás nélkül vállalja a tisztséget január 1. óta, illetve a könyvelő díja terhel minket. Az 
összes költség havi néhány ezer Ft.  
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 17:05-kor 
bezárta 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


