
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 29-én 9:00-kor tartott testületi 

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

Bárány Péter   körjegyző 
          Bükki Gyöngyi   pü-i előadó 
 
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 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 

 
 2.    2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó értékelés elfogadása  

 Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
 3.    Vegyes ügyek 
 

A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Napirend előtt néhány aktuális ügyről tájékoztatnám a Testületet. Látjátok hogy megkezdődött a Fő tér 
helyreállítása. Egyeztetéseink eredményeként a költségek felét az Érsekség, felét a Pápakörnyéki Vízitársulat 
viseli. Az Önkormányzatnak csupán a buszmegálló térkövezésének helyreállításához kell hozzájárulnia. A 
pontos összeg még egyeztetés alatt áll – mindenképpen elenyésző lesz a jelenleg folyó munkálatok mintegy 1,2-
1,3 milliós bekerüléséhez képest.  
Apróbb területrendezési munkák voltak a faluban, ezekkel nyilván találkoztatok. A Fő tér virágosítása, faültetés 
folyamatosan megy. Beneveztem Németbányát „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” versenyre. Az NFA 
szociális földprogramjára benyújtottam a jelentkezést. A program egyéb esetleges hozadékai mellett legalább 
megtudjuk, milyen NFA területek vannak községhatárunkban. 
A tegnapi együttes testületi ülésen jeleztem a háttéranyagok késedelmes kiküldéséhez kapcsolódóan 
megfogalmazott aggályainkat, és felkértem Körjegyző urat a jelenség hátterének kivizsgálására, illetve a helyzet 
normalizálására. Javaslom, hogy e témát egyelőre tovább ne feszegessük. 
 
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző  
 
Bárány Péter körjegyző: 
A beszámolót mindenki megkapta. Nem mennék végig rajta tételesen. Akinek kérdése van felteheti nekem vagy 
a pénzügyes kolléganőnek. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Örülök, hogy a kezünkben lehet egy olyan anyag, amelyet a jövőben mankóul használhatunk. Igen tanúlságos, 
hiszen kitűnik belőle, hogy a terv és a megvalósulás milyen messze kerülhet egymástól. A csatorna-pályázat, a 
vis maior esemény, a nem tervezett költségvetésű fesztivál egy egyéb tényezők év közben jelentősen átformálták 



a költségvetést. Ez kitűnik a beszámolóból. Az áttekintést és tisztánlátást nagyban nehezíti, hogy a vizsgált 
időszakban még nem könyvelték egyértelmű programhelyekre az egyes kiadásokat. Ezt ma már elvégezzük a 
Körjegyzőség munkatársaival, így átláthatóbb és értékelhetőbb lesz a gazdálkodásunk. A belső ellenőrzés 
eredményét még nem ismerjük, de vizsgálatuk a 2010-es évre is kiterjedt. A helyi, illetve az éves 
gazdálkodásunkat meghatározó jelentősebb tételek nagyságrendjei jól láthatók.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Hányszor lehet módosítani a költségvetést év közben?  
 
Bárány Péter körjegyző: 
Félévkor és háromnegyed évkor szoktuk az év közi változások miatt a költségvetést módosítani. Elméletileg 
többször lehet, de akkor a gazdálkodás tervszerűsége nem valósul meg.     
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Van valakinek kérdése a 2011. évi beszámolóval kapcsolatosan. Ha nincs, javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2011.(IV.30.) rendelete  

 Németbánya község 2010. évi költségvetésének módosításáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2011.(IV.30.) rendelete  

Németbánya község 2010. évi zárszámadásáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2./ Napirendi pont (2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó értékelés elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző  
 
Bárány Péter körjegyző: 
A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót kiküldtem. Ha van kérdés, válaszolok rá. Ha nincs, kérem a 
testületet fogadja el. 
  
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Ha nincs kérdés javaslom elfogadásra a beszámolót. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2011.(IV.29.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 
 
 
3./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 9:40-kor bezárta 
 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 



 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 


