
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya Fő tér 3. 
Telefon/fax: 89/350-141 
 
Szám:   /2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 08:30-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 állampolgár nem jelent meg.  
 
Blaskovits Zoltán  polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását. 
 

1. Németbánya Faluház fatároló és raktár épületrésszel történő bővítése 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Napirendi pont (Németbánya Faluház fatároló és raktár épületrésszel történő bővítése) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Az írásbeli előterjesztést, illetve határozati javaslatot megkaptátok. Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy 
döntést hozzunk, ezért hívtam össze a rendkívüli ülést. A tároló mint tudjátok, nem csupán a tűzifa elhelyezését 
tenné lehetővé, eszközeink tárolását is megoldanánk így. Az építést mihamarább meg kellene kezdeni, de ehhez 
szükséges az építési hatósághoz történő bejelentés, ezt megelőzően érdemi munkát nem végezhetünk. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Nem kell a határozatban nevesíteni a megbízott személyét? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nem feltétlenül szükséges. Ha egyéb körülmény nem merül fel, természetesen Pozsgai Lászlót szeretném 
megbízni a munkával. Az előkészítést, tervezgetést is vele végeztük, már most jó gazdaként áll a projekt mellett. 
A kapott árajánlat igen kedvező, mivel magában foglalja a tervezői művezetést is. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
A faanyag végleges választék-kialakítása, elhelyezése, és minőségmegóvása mit takar? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A saját faanyagot méretre vágattam, gyalultattam. A felhasználásig megfelelő helyen tárolnunk kell, illetve jó 
lenne a faanyag-védelmet lehetőség szerint mihamarább elvégezni. Hideg, fagyos időben ez nehezen 
megoldható. 
 
Müller Péter: 
A rendelkezésünkre álló információk alapján egyértelmű számomra, hogy támogatható a javaslat. 
 
Németbánya  Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2011.(X.27.) határozata 

 
 



Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Faluház fatároló és raktár épületrésszel 
történő bővítését határozza el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló 
árajánlat alapján bruttó 186.500 Ft. értékben megbízást adjon a tervezés, az építési hatóság felé történő 
bejelentés és a tervezői művezetés vonatkozásában.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó árajánlatok ismeretében 
egyeztessen a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjével az építés-kivitelezés során az 
önkormányzati tulajdonú Kft. lehetséges szerepvállalásáról. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok előkészítéséről, az építéshez 
rendelkezésre álló faanyag végleges választék-kialakításáról, elhelyezéséről, és minőségmegóvásáról saját 
hatáskörében gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 08:50-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


