
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya Fő tér 3. 
Telefon/fax: 89/350-141 
 
Szám:   /2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én 9:00-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 5 állampolgár jelent meg.  
 
1. Telekadó rendelet ((14/2011.(XII.23.) rendelet a telekadóról) módosítása  
Előadó:  Blaskovits Zoltán polgármester 
 
2. Vízdíj rendelet ((13/2011.(XII.2.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról) 
hatályon kívül helyezése  
Előadó: Bárány Péter körjegyző  
 
3. Mészkő és Dolomit Kft. adóhátralékhoz kapcsolódó megkeresése  
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
4. Február-március hónapok prioritást élvező feladatai 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Napirendi pont (Telekadó rendelet ((14/2011.(XII.23.) rendelet a telekadóról) módosítása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Jelezte felém az adóügyes kolléganő, hogy változott a jogszabályi háttér, miután meghoztuk a rendeletünket. 
Meg lehet adóztatni a be nem építhető telkeket is 50%-os díjjal. Mivel a Képviselő-testület korábban olyan 
állásfoglalást fogalmazott meg, mely szerint a nem beépíthető „telkek” vonatkozásában nem kíván adót kivetni, 
javaslom a mentességek közé felvenni a következő mondatot: 
Mentes a telek adó alól a 800 m2-t meg nem haladó ingatlan.    
 
Müller Péter: 
Miért 800 m2? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A beépíthetőség határa a helyi rendeletünkben a 800 m2. 
Javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2012.(II.4.) rendelete  

  telekadóról szóló rendelet módosításáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2./ Napirendi pont (Vízdíj rendelet ((13/2011.(XII.2.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjról) hatályon kívül helyezése) 



Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
2011. december 31-én 23:00-kor lépett hatályba a 2011. évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról. Az 
önkormányzat vízdíj megállapításának hatósági jogköre megszűnt. Jövőben az illetékes miniszter állapítja meg.    
Hatályon kívül kell helyezni a vízdíj megállapításáról szóló rendeletet.  
Kérném elfogadásra a hatályon kívül helyezését a rendeletnek. 
  
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Javaslom elfogadásra a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2012.(II.4.) rendelete  

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról 
 szóló rendelet módosításáról 

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3./ Napirendi pont (Mészkő és Dolomit Kft. adóhátralékhoz kapcsolódó megkeresése) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A megkeresés olyan pontokat érint, ami miatt zárt ülést kellene elrendelni. Így konkrétumokat nem mondhatunk.  
Részletfizetést kért vagy az általa forgalmazott termékekből vásárolhatnánk. 
Az adó kérdése jegyzői hatáskör, ezért az ezzel kapcsolatos döntést a körjegyzőnek kell meghozni. Véleményem 
szerint a forgalmazott termékekre jelenleg nincs szükségünk, a részletfizetéssel kapcsolatosan pedig Körjegyző 
úr döntsön, költségvetésünk és a társaságot érintő kockázatelemzés figyelembe vételével. 
    
4./ Napirendi pont (Február-március hónapok prioritást élvező feladatai) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Most szombaton Németbánya Német Nemezetiségi Önkormányzat szervezésében lesz falu disznóvágás. 
Támogatjuk a rendezvényt. Minimális pénzbeni támogatást kértek, ennek biztos összege nem, csak 
nagyságrendje látszik. Várhatóan 5-15 ezer Ft-tal lépik túl a költségvetésükből a rendezvényre fordítható 
összeget. Segítséget kértek még a jogi hátterét tisztázásában, ennek kapcsán már túl vagyunk az első 
egyeztetéseken. 
Bakonyi sváb farsang – Télűzés – február 18-án lesz, ami a másik rendezvény. Bakonyjákón az induláskor lesz 
egy kis módosulás. Németbányán nem lesz érdemi programváltozás. A szervezők összetétele változatlan, a 
program is hasonló lesz.  
A Kostaiger Egyesületnek lesz taggyűlése február 12-én. 
A csatornázás mint lehetőség ismételten felmerült. Meg kell vizsgálni, hogy az idei évben elkezdjük-e vagy sem. 
Olyan szakembert találtam aki minden alternatívát ismertet ami Németbányán megvalósulhat. 
A taggyűlés után lesz valószínű 2 órakor egy megbeszélés a csatornázásról. Esetleges időpont-változásról 
természetesen mihamarább értesítem a Testületet. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Bakonyjákó lesz filmvetítés. Egyeztetni kell. 
Technológiáról tud tájékoztatást adni a szakember? 
  
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Az időpontot napokon belül lefixáljuk. 
Fontos, hogy a technológia a szakmai programban derül majd ki, miután a tervező a TSZP előkészítése során 
minden oldalról megvizsgálja a helyzetet.     
 
Kungl Ignác NKÖ tag: 
Balatoncsicsón voltam ott olyan módon alakították ki, hogy minden háznál saját tisztító van. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Ezért lesz a fórum.  
Van ezeken kívül más futó projektünk.  



Faluház, házszámok rendezése, utcanevekkel kapcsolatosan felmerült javaslatok megvitatása, védelmi rendelet, 
egyéb rendeletek.  Mindezekről a Képviselő-testület tagjaival folyamatosan egyeztetünk. Fontos ezeket átfogóan 
rendbe tenni. A tervezett ingatlan értékesítéssel kapcsolatosan folyamatos egyeztetés alatt vagyunk. 
Van ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Kérem, hogy jelezzétek, ha további fontos, aktuális feladatokat 
láttok! Ha nincs javaslat, köszönöm a megjelenést. 
 
 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 10:00-kor bezárta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


