
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. október 7-én 8:30-kor tartott nyilvános 

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. Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatala 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester  

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

 
1./ Napirendi pont (Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatala) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A határozati javaslatot megkaptátok, a hátteréről tájékoztattalak benneteket. Úgy vélem, az előzmények 
ismeretében csak technikai jellegű a mai szavazás. Természetesen mindenki saját meggyőződése szerint 
nyilváníthat véleményt.  
 
Bárány Péter körjegyző  
A közalkalmazottak végkielégítései kifizetésre kerültek. A pályázathoz miden fenntartónak kell a nyilatkozata, 
hogy nem tudják alkalmazni más álláshelyen. 
Én javaslom a határozat meghozatalát. Városlőd csak így tudja hiánypótólni a pályázatát, hogy 
visszaigényelhessünk végkielégítést és felmentési időre járó egy havi bért. 
 
Müller Péter: 
Ez a már elküldött pedagógusokra vonatkozik? 
 
Bárány Péter körjegyző  
Igen, arról a két főről, akiről már döntöttek a testületek. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2011.(X.7.) határozata 

Németbánya Község Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselő-testülete Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Városlőd Község Önkormányzat 14/2011. (III. 1.) számú határozatában elrendelt létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 5. § (1) g) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kijelenti, hogy fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – 



a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Tájékoztatnám a testületet, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke lemondott, az új elnök Narancsik 
Imre lett. Ezúton is szeretném megköszönni Marcsik Zoltánné Király Ágnes eddigi tevékenységét, az új 
elnöknek és a NKÖ testületnek eredményes munkát kívánok. Bízom benne, hogy együttműködésünk tovább 
erősödik, és hatékonyan tudunk együtt dolgozni településünk érdekében. 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 8:50-kor bezárta 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


