
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. március 28-án 9:00-kor tartott rendkívüli 

testületi üléséről.  
 
Jelen vannak:  
 Blaskovits Zoltán   polgármester  
  Narancsik Imréné   alpolgármester 
  Müller Péter   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Bárány Péter   körjegyző 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester köszönti a megjelenteket. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A 
Képviselő-testületi ülésen nem jelent meg állampolgár.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását. 
 

1. Németbánya Önkormányzat rézvétele „A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (KEOP-6.1.0/B)” címmel kiírt keretre a Csalán Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesület által benyújtandó pályázati programban 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 
2. Vegyes ügyek 
 

A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat rézvétele „A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (KEOP-6.1.0/B)” címmel kiírt keretre a Csalán Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesület által benyújtandó pályázati programban) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
A rendkívüli ülés összehívása a pályázat mielőbbi benyújtása miatt volt szükséges tekintettel arra, hogy a kiírás a 
közeljövőben várhatóan változni fog. Az előterjesztést és a háttéranyagot megkaptátok. A Csalán Környezet- és 
Természetvédő Egyesület nyújtja be a pályázatot. Németbánya Önkormányzata nevesített együttműködő 
partnerként vesz részt a pályázatban. A „Helyiek a helyi értékekért” pályázatban rajtunk és a pályázón kívül 4 
partner vesz részt: Felsőörs és Halimba Önkormányzata, valamint az Egészséges Palotáért Egyesület (Várpalota) 
és a Kristályvölgy  Egyesület (Ajka).   
Kampány jellegű pályázat, beruházás finanszírozást nem tesz lehetővé. Együttműködési megállapodást kell kötni 
a Csalán egyesülettel. Nyertes pályázat esetén októberben indul és egy évig tart a program. Örültem a 
lehetőségnek, hiszen Németbánya stratégiájának és jövőképének kialakításához is jelentős segítséget nyújthat. A 
helyi érték nehezen megfogható fogalom.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Bár beszéltünk róla, a kiküldött anyagból nem derül ki pontosan, hogy az egyes pontok mögött mi van. Az 
időpont esetében lehetne még módosítani? 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Helyiek a helyi értékekért – tehát elsődlegesen saját értékeinkről van szó, és nekünk szól. Nem a 
turizmusfejlesztés a fő csapásirány, de természetesen egy ilyen program számos területen produktumokkal jár. A 
háttéranyag csupán keretként, vázlatként értelmezhető. Tekintettel a résztvevők számára, a benyújtó 
szervezetnek nem volt könnyű dolga összefésülni a rendkívül szerteágazó tervezett feladatokat. A Csalán 
Egyesület sok pályázatot írt már, tudják mit, hogyan csinálnak. A tervezett időütemezés kialakításakor 



figyelembe vettük a megvalósíthatóságot. Természetesen ha teljesítettük az adott részfeladatot, attól még tovább 
vihetjük a program egyes elemeit.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Feladatokat be lehetne még vállalni? 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Feladat listát bővíteni nem tudunk, ez a pályázó szervezet kérése is. Ugyanakkor a megvalósítás tervezésekor 
még számos ötlet beilleszthető. Meg kell nézni, hogy a felmerülő elképzeléseket hogyan lehet megvalósítani.  
 
Müller Péter: 
Az Önkormányzatra nézve milyen anyagi terhet ró a pályázat? 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
A pályázat utófinanszírozású, de előleg kérelemre lehívható. Így reményeink szerint nem kell komoly összegnek 
benne állnia. Az 5%-os önerő biztosítása pedig a tervezett program várható eredményeinek ismeretében úgy 
gondolom, vállalható. A pályázat költségvetése még átdolgozás alatt áll, így nem tudunk pontos számot 
mondani. Vélhetően a Németbányára eső rész nem haladja meg az 5-6 millió Ft-ot. Ráadásul ez az összeg nem 
jelenik meg teljes egészében nálunk. Bizonyos feladatokat célszerű az Önkormányzatnak felvállalnia, az ezekre 
eső finanszírozás természetesen meg fog jelenni a költségvetésünkben. Lesznek ugyanakkor olyan szakmai 
részfeladatok, amelyeket a Csalán Egyesület végez, illetve végeztet el külső szakemberekkel. Az ezekre eső 
pályázati összeg nem „duzzasztja” a költségvetésünket, így e soroknál az önerőt sem kell biztosítanunk. 
Azt szeretném, hogy azt fogadjuk el, hogy nevesített együttműködő partnerként veszünk részt a pályázatban. 
Felhatalmazást kérek a testülettől a képviseletre, a szükséges nyilatkozatopk megtételére, és az együtműködési 
megállapodás aláírására. A Németbányára eső pályázati összeg tervezett nagyságrendje alapján javaslom, hogy a 
jóváhagyott önerőt 300 e Ft-ban maximáljuk. 
Következő lépésként ki kell találni, hogy a helyben lakókat, akik ebben szívesen részt vesznek, hogyan vonjuk 
be. Megfelelően kell kommunikálni a programot a lakosság felé. Kezdeményezni fogom egy megbeszélés 
összehívását, ahová a Csalán Egyesület vezetőségén kívül mindazokat meghívjuk, akik az előzetesen bemutatott 
elképzelések ismeretében aktívan részt kívánnak vállalni a program részletes tervezésében és lebonyolításában. 
 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2011.(III.28.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 
által benyújtandó „A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(KEOP-6.1.0/B)” címmel kiírt pályázaton nevesített együttműködő partnerként részt vesz. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kapcsán az Önkormányzatot képviselje, a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat és az együttműködési megállapodást aláírja.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2011.(III.28.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület által benyújtandó „A 
fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (KEOP-6.1.0/B)” címmel 
kiírt pályázathoz a szükséges mértékű, legfeljebb 300.000 Ft önerőt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
Előadó:  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök jelezte, hogy főállású munkaviszonya nem teszi lehetővé, hogy a  
munkaidőben, délelőtt tartott Testületi üléseken részt vegyen, amennyiben a tervezett napirend nem érinti 



közvetlenül a Német Kisebbségi Önkormányzatot. A NKÖ elnöke tanácskozási joggal vesz, illetve vehet részt 
üléseinken. A kisebbség képviseletének fontossága miatt javaslom, hogy amennyiben őket közvetlenül érintő 
ügyeket tárgyalunk, úgy az elnök asszonnyal való egyeztetés alapján, lehetőség szerint munkaidőn kívül tartsuk 
üléseinket.  
Hasonló jelzés, kérés – részben Képviselőtársaimon keresztül – a lakosság részéről is érkezett felénk. 
Amennyiben olyan napirendi pont van, amely esetében várhatóan nagy lehet a közérdeklődés, próbáljuk meg 
délután tartani az üléseket. Körjegyző úrra ez nagyobb terhet ró, de hát másik településeken is megoldható ez. 
Így valóban fokozható a lakosság aktív részvétele. Biztos, hogy nem tudunk mindenki számára megfelelő 
időpontokat találni, de legalább elmozdulunk ebbe az irányba. Köszönöm az erre vonatkozóan megfogalmazott 
javaslataitokat. 
 
Egyéb kérdés hozzászólás? 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 9:45-kor bezárta 
 
 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 


