
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. június 29-én 11:00-kor tartott nyilvános 

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.  Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
2.  A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
3. Vegyes ügyek 

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

 
1./ Napirendi pont (Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta az előterjesztést. A lényege az, hogy a társuláson belül elég lesz 
csak Nemesszalók képviselő-testületének rendeletet alkotnia a szociális ellátások mértékéről. Nem kell minden 
tagnak. Gyorsabb lesz az ügymenet.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nem jelent kockázatot. Döntéseink önállósága, az önkormányzatiság alapelve nem sérül. Csupán adminisztratív 
jellegű intézkedés, egyfajta racionalizálás. Megkönnyíti az ügymenetet. Javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2011.(VI.29.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete Pápa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2./ Napirendi pont (A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A rendelet tervezetet mindenki megkapta. A lényege hogy a nagyobb társadalmi érdeklődést és figyelmet kiváltó 
helyi jogszabályok megalkotásába legyen beleszólása a lakosságnak. A Hivatalra ró több feladatot.   
 



 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Köszönjük szépen, időben megkaptuk, így kellő idő állt rendelkezésünkre a tervezet áttanulmányozására. 
A honlapunkon jelenleg nincs fórum felület, meg kell alkotni. A rendelet-tervezetben két civil szervezet szerepel. 
Ez véleményem szerint logikus, de természetesen át lehet gondolni a kérdést. A szövegkörnyezetet értelmezve 
láthatjátok, hogy nincs túl nagy jelentősége a kérdésnek, sokkal inkább üzenet-értéke van. Egyfajta gesztus lehet, 
de nem szabad, hogy a hatékony működést veszélyeztesse. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Minden civilszervezetet fel kellene tüntetni. 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Nem kapunk információt a civilszervezetekről a bíróságtól. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Javaslom, hogy maradjon bent ez a két szervezet, de kérhessék a civilek a listára való felkerülésüket. Így az 
esetlegesen a jövőben létrejövő és jelentőssé váló szervezeteket is szerepeltethetjük a rendeletben. Az SZMSZ-el 
össze kell majd fésülni a rendeletet. Az elfogadásra váró rendelettel kapcsolatosan – mint annak átolvasásakor 
számotokra is kiderülhetett – leginkább jegyző úrnak lesznek feladatai. 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A soron következő ülésen úgy is módosítani kell az SZMSZ-t. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Egészítsük ki úgy, hogy bármely Németbányán bejegyzett civil szervezet kérheti a felvételét a rendeletbe. 
Gesztus értékű. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Ha nincs több kérdés hozzászólás javaslat, az említett módosítással javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2011.(VII.1.) rendelete  

 A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3/ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Körjegyzőség átalakulásával kapcsolatos lehetőségek. Június 30-ig határozni kell, ha ki akar lépni vagy 
csatlakozni település. 
Tegnap ültünk le a társközségek polgármestereivel és tudtam meg, hogy Farkasgyepű olyan határozatot hozott, 
melynek értelmében kilép a körjegyzőségből. A kormány tervezete racionalizál. A cél, hogy nagyobb egységek 
jöjjenek létre.A jogalkotó dolgozik a tervezeteken, biztosat még nem tudhatunk. Várhatóan 1500-2000 fő alatt 
nem lehet körjegyzőség. Lehetséges, hogy ha helyi kezdeményezés útján jön létre körjegyzőség, az  
megmaradhat, ha nem akkor meghatározzák kihez kell csatlakozni. Farkasgyepű meghozta a határozatot. 
Kényszerpályára irányított minket. Több irányba lehet lépni, ha most mi is meghozzuk határozatunkat. Ha nem 
akkor csak együtt léphetünk. Attól tartok, Farkasgyepű lépése elhamarkodott volt. Nem beszélve arról, hogy 
mindössze 2 nappal a határidő előtt tájékoztattak minket a helyzetről.  
 
Müller Péter: 
Nem maradhatunk Bakonyjákóval? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Farkasgyepű kiugrása esetén is maradhatunk, de jóval többe kerülne. Az állami akarat a nagyobb egységeket 
támogatja. Ha Farkasgyepű el akar menni, akkor várhatóan nekünk is menni kell.  Az elmondottak ellenére is 
javaslom, hogy hozzuk meg a szükséges határozatot. Van még időnk az egyeztetésekre, de ne korlátozzuk a 
lehetőségeinket!  
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2011.(VI.29.) határozata 



Németbánya Község Képviselő-testülete elhatározza hogy 2011. december 31-el kilép Bakonyjákó Németbánya 
és Farkasgyepű körjegyzőségből, és a további csatlakozási tárgyalások kimenetelétől függően, de előreláthatólag 
a Városlőd – Csehbánya körjegyzőséghez csatlakozik. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Tervezet megszületett az iskolaépület bérbeadásához. Ez nem csak az én véleményem szerint nem alkalmas, 
hogy kiírásra kerüljön. 112 millió Ft az értéke, a minimálisan elvárt bérleti díjat a szakértő állapította meg. 
A testületi döntése alapján csak így tudjuk kiírni a pályázatot.  
Jeleztem, hogy nem tudom aláírni. Mert a mi határozatunk arról szól, hogy csak oktatási célra adjuk ki. 
Sok a biztosítás a kiírásban,  kaució és előre bérleti díj befizetése.  
 
Csend völgye lakópark Kft átalakításának ügye. Beszéltünk már róla hogy kellene egy nonprofit szervezet. Első 
sorban közalapítványban gondolkodtam. Ma már van olyan pályázat, ami lehetőséget ad 100%-os támogatásra 
egy nonprofit szervezetnek. Önkormányzat esetében 60-70% a jellemző támogatási intenzitás. Nincs erre 
önerőnk. Ha közalapítványt hozunk létre, melyet emberek működtetnek, kurátorok, felügyelő bizottsági tagok, 
nehezen kivitelezhető ilyen kis településen. Kft-ből lehet nonprofit kft-t létrehozni. Közhasznú feladatokat vesz 
fel, ezeket a célokat kell szolgálnia, a nyereséget nem lehet kivenni. Vállalkozási tevékenység másodlagos. 
Nekünk nem kell, hogy kivegyünk pénzt. Visszafelé nem megy a folyamat. Gyorsan keresztül vihető az 
átalakítás. Szervezetileg úgy működik, mint egy kft, egy ügyvezetővel.  
Nem érdemes új szervezetet létrehozni, egyszerűbb a meglévő kft-nket átalakítani. Ez nem csupán 
működőképesebbnek tűnik, de költséghatékonyabbnak is. Nonprofit kft-vel nagyobb a lehetőségünk pályázni 
vállalkozói téren is.  Nem látok buktatót benne, jogi szakértővel már egyeztettem. 
Kérdés hozzászólás, ha nincs kérem fogadjátok el a javaslatomat.  
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2011.(VI.29.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elhatározza hogy a Csend Völgye Lakópark Kft-t átalakítja nonprofit 
Kft-vé. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon az ügyben, illetve az átalakítással 
kapcsolatos díjakat kifizesse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csend Völgye Lakópark Kft ügyvezetőjének 
személyével kapcsolatos döntéseket (kiválasztás, megbízás, leváltás) meghozza, és e tárgyban hozott döntéseiről 
a Képviselő-testület tagjait tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Fűnyíróra nem kaptunk támogatást. Nem sokáig halogatható a vásárlás, mert nagyon rossz állapotban van a 
jelenleg használt eszköz. Bruttó 120 e Ft maximum. Nem tudom, mikor vásárolnánk meg, de ha kell, akkor ne 
kelljen testületi ülést összehívni e miatt. Először látni szeretném az első félévi gazdálkodásunk számadatait. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Müller Péter használt fűnyíróját eladja? 
 
Müller Péter: 
Nem szeretném eladni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Ki az, aki egyetért a vásárlással. Település üzemeltetés biztonsága miatt fontos.  
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2011.(VI.29.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete elhatározza hogy maximum 120 e Ft bruttó vételár összegért fűnyírót 
vásárol. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon az ügyben.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Tájékoztatnám a testületet hogy a jóga tábor időpontja biztos. Július 6-tól 10-ig. 10 fő Németbányainak 
ingyenes, a részletekről tájékoztatjuk a lakosságot. Előadások mindenkinek nyitottak. Kettő lesz – Nagy Gábor 
és a tábor vezetője.  
Falunap előkészítése folyik, továbbra is kérném támogató együttműködéseteket. 
 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 12:20-kor bezárta 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 


