
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. április 13-án 9:00-kor tartott 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 egy állampolgár jelent meg.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását. 
 

1. Németbánya Önkormányzat Szervezeti és Működés Szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 
2. Németbánya Önkormányzat folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

3. Körzeti Megbízotti Szolgálat működése támogatásának lehetősége 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 
4. Vegyes ügyek 

 
 

A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Néhány aktuális ügyről, közelmúltbeli történésről tájékoztatnám a tisztelt képviselőket. A hulladékszállítással 
kapcsolatosan annyit tudunk, amit kiírtunk a tájékoztató levélben. A nyaralók szemétszállításának módját még 
meg kell találni, ez ügyben egyeztettem a szolgáltatóval. Számomra az egész rendszer kidolgozatlannak és hibás 
alapokon nyugvónak tűnik.  
 
Van tűzvédelmi és oktatási naplónk. Császár János vállalkozó készítette el aki Bakonyjákón és Farkasgyepűn is 
végzi ezt a feladatot. Két foglalkoztatottunk esetében 10 e Ft költség volt az oktatásuk. 
 
Csillagösvény Baráti Kör Közhasznú Egyesület Nordic walking tanösvényre pályázott. Állami területen futna, 
önkormányzatnak nincs vele ügye. Ajánlást adtam a pályázatukhoz, így talán nagyobb eséllyel nyerhetnek. 
 
A házi segítségnyújtásnál elkezdődött ismét a munka. 3 hónap próbaidővel van felvéve Boros Antalné.  
 
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat Szervezeti és Működés Szabályzatának felülvizsgálata) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
A működés hátterét ez a szabályzat adja nekünk. Jogszabály alapján van elkészítve. Én átnéztem, főként 
stilisztikailag javítottam ki. Biztos vagyok benne, hogy számtalanszor kell még módosítani a ciklus során. 
Van-e javaslat módosításra? Ha nincsen, javaslom elfogadásra. 



 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2011.(IV.15.) rendelete  

  az SZMSZ-ről 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Átnézetem a szerződést. A költségvetésben hiteltörlesztésre – a rendelkezésre álló hitelkeret csökkentésére –  
nem terveztünk. 132 hrsz-ú ingatlan van megterhelve vele. Van még ott egy ingatlanunk, talán most még 
mindegy hogy melyiken van a jelzálog. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Mennyi a költsége a hitelkeretnek? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
600 e Ft, amit az idei költségvetésbe is terveztünk. 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Ezért gondoltam, hogy át kell nézetni a szerződési feltételeket, illetve mielőbb meg kell találni a visszafizetés 
módját. Most javaslom, adjon felhatalmazást a testület a folyószámla hitel szerződés aláírására. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya község Önkormányzat Képviselő-testülete a számlavezető bankjánál – Szentgál és Vidéke 
Takarékszövetkezet – lévő 3.5 millió Ft-os folyószámla hitelkeretének meghosszabbítását kezdeményezi. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a folyószámla hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 
 
3./ Napirendi pont (Körzeti Megbízotti Szolgálat működése támogatásának lehetősége) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
A jelenlegi rendőri vezetők fontosnak tarják a KMB-s szolgálatot, de kevés rá a költségvetési kerete a 
rendőrségnek. Ezért kérik az önkormányzatok támogatását. A település méretéhez viszonyítva kellene 
támogatnunk. Tavaly 35 e Ft volt a támogatásunk. Azt is meg kell nézni, hogy ki a KMB-s. A rendőrünk nagyon 
lelkiismeretesen áll a munkájához, Németbányát nem kívül rekedt mostohagyerekként kezeli. Úgy alakítja a 
szolgálatát, hogy minél többször legyen Németbányán éjjel. Én nem tartom irreálisnak a 35 e Ft-os támogatást. 
Kifelé nagyon kis kört tudunk támogatni, mentők, rendőrök, tűzoltók. Az ő munkájuk segítése azonban feltétlen 
és közvetlen érdekünk. 
Javaslok 35 e Ft támogatást a 2011-es évben. 
   
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete a helyközi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának 
segítését célozva a település lakossági viszonyainak tükrében 2011-évben 35.000 Ft anyagi támogatást nyújt a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által biztosított és a körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi 
működtetési (üzemanyag és javítási) költségeihez. 
A támogatás összeg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság számlájára 2011. április 30-ig átutalásra kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó után kaptam kézhez az utólag kiküldött beszámolókat. 
A Családsegítő Szolgálattal jó az együttműködés. Szerencsére Németbányán az utóbbi évben nem volt probléma. 
Én javaslom a beszámolójuk elfogadását. 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Ki az aki egyetért a beszámolók elfogadásával? 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő 
Szolgálatának a szociális segélyezettekről szól 2010. évi beszámolóját. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő 
Szolgálatának 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A körzetes rendőr beszámolójával talán könnyebb a dolgom, hisz a közmeghallgatáson itt volt.  
Jó az együttműködés a rendőrséggel. 
  
Müller Péter: 
Bejelentések mit jelentenek? Mi a helyzet a megnövekedett teherforgalommal? 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Nem csak bűncselekményről szóló bejelentés van. Ha rendezvényünk van és bejelentem az is ebbe a körbe 
tartozik. A településen most a faszállító kamionok okoznak problémát. Nagy sebességgel haladnak. 
Veszélyhelyzetet eredményez. Kezdeményeznem kell tárgyalást az erdészet vezetőivel, valahogy meg kell oldani 
a problémát.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
A motorosok ügyében nem biztos, hogy elértük a célt. Van még mindig probléma.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Nehéz elfogni, de ha sikerül biztos, hogy visszatartó ereje van. Ha egyet-kettőt elkapnak, méltán sikerként élik 
meg. Csak összefogással, szervezett akciókkal és kitartással lehet majd hosszabb távon komolyabb 
eredményeket elérni. Nyilván a jogszabályi környezeten is lehetne alakítani. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 



 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2011.(IV.13.) határozata 
Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a 2010 évről szóló Németbánya község közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 
a mellékletben foglaltak szerint.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Müller Péter:  
Belsőellenőrzés lezajlott-e? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Igen, de a jelentést még nem kaptuk meg.  
 
Müller Péter:  
Adóval kapcsolatosan  3 levél is érkezik. Miért nem lehet egy borítékban küldeni. 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Gyakorlati kérdés. És plusz munka lenne összeválogatni. De megvizsgálom a lehetőségét.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Korszak Szakközépiskolával kapcsolatosan történt-e valami. 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Nem tudok róla. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Mi a teendőnk? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Ingatlanszakértővel kell az épületet felméretni és nyilvános pályázaton meghirdetni a testületeknek az épület 
hasznosítását. 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Az együttes testületi ülésen elhangzott, hogy bár beszéltünk róla, eddig nem lett nevesítve a jövőbeni hasznosítás 
iránya. Németbánya hozhat egy olyan határozatot, hogy csak oktatási-nevelési, vagy bizonyos nevesített célokra 
kívánja hasznosítani az épületet. 1/12 részben vagyunk tulajdonosok. A Bakonyjákó 9/12 tulajdonost nem tudjuk 
rábírni, de ők sem tudnak minket kényszeríteni semmire. Meg kell egyezni.Ez valamennyi érintett település 
közös érdeke. Az ingatlant nyilván hasznosítani kell. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Le kell fektetni, hogy hasznosítva legyen. Sürgetni kellene.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Részben üzenetként, pozitív üzenetként kell, hogy Bakonyjákó és Farkasgyepű testületei értékeljék. Németbánya 
testületének a véleménye, hogy ezt az ingatlant oktatás nevelési és az ehhez kapcsolódóan kell hasznosítani.  
 
Müller Péter: 
Én egyetértek vele.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Az önkormányzatok jelentős vagyona. Nincs olyan üzleti tevékenység, amiből annyit nyernénk mint az 
oktatásból. Fontosabb az iskola. Nevesítsük a hasznosítási célt. 
  
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 
 
 
 
 



Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2011.(IV.13.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete Bakonyjákó Iskola épült hasznosításával kapcsolatosan nevesíteni 
kívánja az oktatási-nevelési célú hasznosítást. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Bakonyjákó és 
Farkasgyepű polgármesterivel vegye fel a kapcsolatost és tárgyalásokat kezdjen, egyeztessen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Tarka Boci Porta Szent György napi programot tervez a Kostajger egyesülettel együtt. A kérésünk az lenne, 
hogy a közmunkás tudna-e segíteni az előkészületben. Hétköznapról lenne szó. Munkaerőben kérjük, támogassa 
az önkormányzat az előkészületeket. 
 
Blaskovits Zoltán  polgármester: 
Szerintem ennek nincs akadálya, hiszen az ilyen és hasonló rendezvények a település érdekeit is szolgálják. A 
részleteket megbeszéljük.  
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 10:40-kor bezárta 
 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 


