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Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 1-én 17:00-kor tartott rendkívüli 

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

Bárány Péter   körjegyző 
                       Bükki Gyöngyi    pü-i előadó 
          Marcsik Zoltánné Király Ágnes  NKÖ elnök 
 
Távolmaradását bejelentette: 
          Müller Péter   képviselő  
           
Blaskovits Zoltán  polgármester köszönti a megjelenteket. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A 
Képviselő-testületi ülésen 6 állampolgár jelent meg.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását. 
 

1.  A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése és a kapcsolódó feladatok meghatározása   
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
2. Németbányai Falunapok 2011. rendezvény előkészítése  
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
3. Faluház működési szabályzatának elfogadása  
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
4. Vegyes ügyek 

 
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 

 
1./ Napirendi pont (2011. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató  ) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Az ellenőrzés 4 területre terjedt ki. Mi kértük ezeket a területeket, de olyat is vizsgáltak, amit nem kértünk. 
Állami normatívák, költségvetés bizonylati rend, pályázatok indokoltsága, Bakonydraco Fesztivál elszámolása. 
Előzetesen annyit mondanék, hogy főként pénzügyi eljárási pontatlanságok voltak. A tervszerűség vizsgálata is 
fontos volt. Véleményem szerint a belső ellenőrzés nem tárt fel olyan hiányosságot, ami komolyabb, külső 
szervek bevonását igénylő további intézkedések megtételét tenné szükségesé. Bár főként az előző Testület és a 
Körjegyzőség munkáját minősíti a jelentés, számunkra is komoly segítség. A jelenlegi testület másként akar 
dolgozni, ezt már többször megfogalmaztuk, illetve lépéseket tettük a változtatások érdekében. Az ellenőrzés 
2009 és 2010-re terjed ki. Mindkét évben két hónapot választottak: márciust és októbert.  
 
Bárány Péter körjegyző: 
Sok esetben látható, hogy a 2009-ben meglévő hiányosság 2011-ben már megoldódott. Ez köszönhető annak, 
hogy Bakonyjákó, Farkasgyepű és a Körjegyzőség is ellenőrizve lett, így az ottani megállapítások átültetésre 
kerültek a németbányai könyvelésbe is.  
Túlnyomórészt pénzügytechnikai dolgok voltak a hibák. Kiemelném a leltárt és a szabályzatokat. A szabályzatok 
a nyár folyamán elkészülnek. A leltárt pedig meg kell csinálni és a pénzügyi gépre felvinni. Vagyis leltár már 
papír alapon létezik, de át kell nézni és rögzíteni. 
 
 



    
Bükki Gyöngyi pü-i előadó: 
Én is csak hasonlót tudok elmondani. Sok dolog időközben javításra került. Sajnos voltak olyan bizonylatok 
amelyek nem voltak mindenhol aláírva, de sajnos ez abból ered, hogy többünknek kell aláírni és ha valaki nem 
írja alá mindet és továbbküldöm aláírásra akaratlanul is elmarad egy-kettő. Vagy éppen véletlenül összefogásra 
kerül két lap és kimarad egy aláírás. Ezt többször meg szoktam nézni, de előbb jött a belsőellenőrzés, mint ahogy 
ezek a hiányosságok pótolva lettek volna.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nincs jogszabálysértés és pénz sem tűnt el.   
Amit kiemelnék, hogy most már minden számlára rávezetésre kerül, hogy mire lett felhasználva. Így pontosan 
tudható, hogy mi mennyibe került. Nem esünk abba a hibába, mint a Bakonydraco Fesztivál esetében, hogy 
pontosan nem megmondható, hogy mibe került. A másik fontos dolog, hogy korábban súlyos kérdésekben is 
előfordult, hogy a Képviselő-testület utólag adott felhatalmazást pl. egy pályázat benyújtására. Az utólagos 
legitimáció gyakorlatával is szakítottunk. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Pénzügyi definíciók vannak benne és az látható, hogy sok helyen ott van, hogy időközben javításra került.  
  
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Ha nincs más kérdés, javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2011.(VI.1.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Javaslom, kérjük fel a Körjegyzőt, hogy a jelentésben jelezett hiányosságokat javítsa ki és a 2011. évi féléves 
beszámoló elfogadásáig nyújtson tájékoztatást a megtett intézkedésekről. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2011.(VI.1.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete felkéri a Körjegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentésben jelzett 
hiányosságokat javítsa ki és a 2011. évi féléves beszámoló elfogadásáig nyújtson tájékoztatást a megtett 
intézkedésekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
2./ Napirendi pont (Németbányai Falunapok 2011. rendezvény előkészítése) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A Falunapot a hagyományokhoz híven ismételten július 16-17-én rendeznénk. A Németbányai Napok 
rendezésében a civil szervezetekkel és a  kisebbséggel karöltve dolgoznánk. Bakonydraco Fesztivál és 
bográcsfesztivál sem lenne. Viszont nem szabad abba a csapdába esni, hogy a Bakonydraco ötletét lesöpörjük. 
Az első nap az Értékörző jövőkép, a 2. nap a Bakonyi dinoszauruszok jegyében telne el. Dr. Ösi Attilával már 
egyeztettem. A falunap költségvetése nem hasonlít a tavalyi Bakonydraco Fesztivál költségvetéséhez. Sikerült 
már egy vázlatot összerakni, németbánya léptékű a tervezet.  
Akivel eddig egyeztettem mindenki, pozitívan jelzett vissza. Közösen kell a társ és szomszéd településekkel 
együtt dolgozni a jövőkép formálásában. A második nap mottója a Bakonydraco és a természeti környezet. 
Túrák (Nordic walking, geotúra stb.), kisvonat, természeti értékeink fémjeleznék a napot. Rajzverseny ismét 
lenne kisebb módosítással. A lényeg, hogy töltsenek több időt itt a családok. A pályaműveket előre be lehet 
küldeni. 4 korosztályból korosztályonként 10 fő kerülne meghívásra, és itt helyben is alkotniuk kellene. 
Helyszíni alkotás élményét átélhetik. Ősi Attila is jön. Családos és gyerekprogram elemeket kell beleszőni. 
Kérek mindenkit, hogy a kiküldött vázlatot töltsék meg tartalommal. 



100 e Ft van a költségvetésbe tervezve. Az első napra javasolt lovas program költsége önmagában 40 e Ft, de ha 
jönnek a huszárok még drágább. A kisvonattal 15 e  Ft + áfa egy kiskör. Ismereteim szerint a NKÖ és a 
Kostajger Egyesület sem tudja pénzzel támogatni a falunapot.  Ennek ellenére tartalmasan meg tudjuk szervezni.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
A százezer forintot ne haladjuk meg. Tartsuk a költségvetést mindenképp! 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Nem véletlen, hogy csak ennyit terveztünk be. Az idei évben a legfőbb célunk a költségvetés stabilizálása. 
Ugyanakkor belátható, hogy ennyi pénzből még összefogással sem lehet sok mindent csinálni. Megpróbálok 
támogatókat találni, hogy ne kelljen túlzottan meghúzni a körvonalazódó programot.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
A huszárokat ki is húzhatjuk, hisz sokba kerülnek.   
Olvasd azért fel a tervezetet. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Az első nap, a fenntarthatóság és jövőkép, játszóház, főzőverseny, huszárélet, vetélkedő felnőtteknek 
gyerekeknek, helyi termékek vására, kisvonat kirándulás, Jancsi mese, művészeti kulturális fellépők a szomszéd 
települések, népzene néptánc délután, esti zenés mulatság. A sportvonal nincs még benne. A falunap elsődleges 
célja hogy a helyiek együtt legyenek.  
Másnap a Bakonydracotól az üveghutáig. Rajzpályázat, Ösi Attila, terepi programok, természetvédelmi 
programok, geotura, játszóház. Ünnepi Szentmise. Helyreállított képesfa avatása, szentelése. Milyen dracos 
program legyen, azt még ki kell találni. Horgászverseny is lehet, Doma Kálmán elnök úr felajánlást tett. 
 
Számos iskolába már kiment a rajverseny felhívása.  
 
3./ Napirendi pont (Faluház működési szabályzatának elfogadása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Az alapelv, hogy a kiadás mellett a funkcióját be kell töltenie a Faluháznak, az önkormányzati funkciók, illetve 
bizonyos alapellátások mellett a helyi  szervezeteknek, közösségeknek is helyet kell adni. A tervezett 
fűtéskorszerűsítés, vagyonvédelmi fejlesztések megvalósulása esetén a most elfogadásra javasolt szabályzatot 
várhatóan módosítani kell, komolyabb fejlesztések esetén jelentősebb mértékben. Bérleti díjakkal az a célom, 
hogy ne minden vándor árus ezt a faluházat vegye ki, de lehetőség legyen bevételt képezni. A ház használata 
költséggel jár.   Néhány napja kötöttem bérleti szerződést a joga tábor szervezőjével. A megkötött szerződés 
ezen szabályzattal összhangban van, de természetesen súlyozottan vettem figyelembe a helyi lakosság érdekeit. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Jó ez a tervezet, amit csináltál. Rugalmas, lehet kedvezményt adni.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A jóga tábor nyitott a lakosságnak. Kitakarítanak a joga táborosok maguk után. 10 helyi lakos ingyen jógázhat. 
Plusz lehetőség mindenkinek. Ehhez kell a rugalmasság, hogy ki milyen módon veszi ki, és ahhoz igazítsuk a 
bérleti díjat.  
Ha nincs más kérdés, javaslom elfogadásra.  
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2011.(VI.1.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elfogadja a mellékletként csatolt Németbánya Község Faluház és 
Polgármesteri Hivatal Használati szabályzatát.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Hogy áll az iskolaépület ügye? 
 
Bárány Péter körjegyző: 



A szakértő megnézte a múlt héten szerdán. Minden anyagot biztosítottunk neki. Folyamatban van a szakértői 
vélemény elkészítése. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A felmerült kérdésekre válaszolva elmondanám, hogy véleményem szerint Németbányának akkor értékes az 
érintett ingatlan, és akkor érdeke a tulajdonlás, ha oktatás folyik az épületben. A testületnek az a célja hogy 
oktatási célra legyen kiadva, erre vonatkozóan már határozatot hoztunk. Reméljük, hogy sikerül. Ha nem, úgy 
tovább kell gondolnunk a kérdést, testületi hatáskörben, de természetesen a lakosság véleményét is 
meghallgatva. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
A szelektív kukák mikor kerülnek fel a Faluház mellé? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Tájékoztattam az érintett ingatlantulajdonost, azt mondta, hogy nem sürgős. Talán 2-3 ember kell és felgurítjuk. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök 
Van-e külön kisebbségi leltár? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Papír alapon van leltár nincs megbontva kisebbségre és önkormányzatra. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök 
Tájékoztatnám a testületet, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi napot szervez július 4-re.  
 
Lakossági Hozzászólás: 
A patak szemetes az erdőgazdálkodás miatt, telement gallyakkal és hulladékkal. Feltorlassza a vizet. Sok a 
pangó víz, szúnyogkeltető. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A patakmederrel kapcsolatosan már több jelzés érkezett. Az erdészet részéről ígéret volt arra vonatkozóan, hogy 
kitisztítják. Ez csak részben történt meg.Mindenképpen jelezzük a Pápakörnyéki Vízitársulat, mit kezelő felé. 
Sok kommunális hulladék is a vízben. Nagy a lakosság felelőssége is.   
  
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 18:30-kor bezárta 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 


