
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 29-én 17:00-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 1 fő állampolgár jelent meg.  
 

1. Németbánya Önkormányzat 2012. éves költségvetésének elfogadása   
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester  
 
2. Németbánya Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző  

 
3. A szabálysértési és a szociális ellátásokról szóló  törvények módosításával kapcsolatos helyi 
rendeletek módosítása 
Előadó:  Bárány Péter körjegyző 
 
4.  Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi II. félévéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 

 
5. Vegyes ügyek 

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

 
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2012. éves költségvetésének elfogadása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Mindenki megkapta a költségvetés tervezetét.  
Nézzük meg a szakfeladatokat. A működési pénzeszköz átadás részben láthatóak azok az összegek, amelyeket 
átadunk különféle feladatokra. Körjegyzőség, iskola stb. 
Nézzük végig az összes tételt egyenként? 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Fussuk át együtt, az jó lenne. 
 
Müller Péter képviselő: 
Átlátható a megkapott tervezet, de végigmehetünk rajta. Leginkább a problémás tételeken. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Közgyógyigazolvány kiadása sor nem szerepel a kiadások között, 43 e Ft kiadást szerepeltetni kell.  
A fűnyírás sor a bevételek között több, mint 150 e Ft lesz, ez már most is látható. Beruházásnál szerepeltettünk 
2,5 milliót, bevételi oldalon 1 millió Ft-ot. Ez mint tudjátok, elsősorban a fűtéskorszerűsítéshez, tároló 
építéséhez, szennyvízberuházás előkészítéséhez kapcsolódik. Bérleti díj bevételt emeljük 30 e Ft-tal, fűnyírás 
plusz 10 e Ft-tal. 3 e Ft-al pedig a pénzmaradványt. Utóbbit még nem látjuk pontosan, de vélhetően meghaladja a 
költségvetés tervezetében szereplő összeget. 
Építményadó 400 e Ft-on teljesült. Lehet hogy több lesz, mivel reményeink szerint az idei évben teljesülnek 
eddig meg nem fizetett tételek is.  



Narancsik Imréné alpolgármester: 
Gáz vásárlást bent kell hagyni kiadási oldalon? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Mindenképpen javasolnám. Mindjárt március van, ürül a tartály, és nem kezdhettük még meg a 
fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó beruházást.  
Telekadó és a kommunális adó esetében a korábbi bevételek alapján tervezhető 1.200 e Ft összeg ketté lett 
bontva,  600-600 e Ft-ra. Vélhetően nem ezekkel a számokkal teljesül, de a bevallások feldolgozásáig nem 
tudunk biztosabbat látni. Nagyon sok bizonytalan sor van ebben a költségvetésben. Tudtok számos olyan 
feladatról, útjavítás, elektromos vezeték süllyesztése és számos más tennivaló, amik komoly terhet rónak ránk 
ebben az évben. Törekednünk kell a bevételek növelésére lehetőség szerint pályázati forrásokból, de ezekhez 
egyrészt általában önerőre van szükség, másrészt bevételi oldalon nem tervezhetünk velük. 
Van még kérdés a költségvetéssel kapcsolatosan? Ha nincs, javaslom elfogadásra.  
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének  
3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete 

Németbánya Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről  
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
2./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Forgalomképtelennek minősített vagyonelemet kell megjelölni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Péterrel megbeszélve és a kataszteri nyilvántartást megtekintve javasoljuk a temetőt megjelölni kiemelt nemzeti 
vagyonként. Javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének  
4/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete 

Németbánya Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3./ Napirendi pont (A szabálysértési és a szociális ellátásokról szóló  törvények módosításával kapcsolatos helyi 
rendeletek módosítása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta az előterjesztést. 
A lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskör lett. A testületnek nem kell a továbbiakban határozattal 
megerősíteni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Törvényi változás, javaslom elfogadásra. 

 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének  
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta az előterjesztést. 



A szabálysértési törvény változása miatt a helyi rendeletekből ki kell venni a szabálysértési szankciót. Hogy 
akkor hogyan szankcionálhatja a testület a rendelettel ellentétes viselkedést, még nem tudjuk. Később fogják a 
részleteket pontosítani. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Törvényi változás, javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete  

 a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
  Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete  

 a településrendezésről,  
- különösen a fűnyírásról - 

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
  Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
8/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete  

az ebtartásról. 
 
4./ Napirendi pont (Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi II. félévéről szóló beszámoló elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Az előterjesztést sajnos csak most tudtam oda adni. Nézzétek át. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Törvényi kötelessége a Pápai Többcélú Kistérségi Társulásnak a beszámoló készítése. A beszámoló elég 
részletes, hiszen a Társulás tevékenysége is sokrétű. A Társulási Tanács üléseire minden esetben meghívást 
kapok, így figyelemmel tudom kísérni a munkaszervezet tevékenységét. Javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 6/2012.(II.29.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi II. félévéről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
5./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Tájékoztatnám a testületet, hogy megkeresés, kérelem érkezett a Kiss utca átnevezésére vonatkozóan. A 
háttéranyagot magkaptátok. Számos település közterületek elnevezésére vonatkozó rendeletét átolvasva, 
tanulmányozva az idevágó szabályozást, illetve Németbánya közterületeinek jelenlegi elnevezéseiből kiindulva 
bár értem és tiszteletben tartom a javaslattevő személyes indíttatását, a magam részéről nem kívánok határozati 
javaslatot megfogalmazni a Kiss utcának „KáFül weeg”-re történő átnevezése tárgyában. Véleményem szerint e 
kérdést is a tavaszi időszakban tárgyalhatnánk, amikor a házszámokra vonatkozóan is tervezünk rendeletalkotást. 
Erre az időpontra természetesen meghívást kap majd Kárpi Ilona javaslattevő. 
 
A szennyvízkezelés németbányán fontos, hosszú ideje megoldatlan feladat. Mindenképpen megnyugtató, 
környezetvédelmi szempontból is elfogadható, és a lakosság számára is vállalható, illetve fenntartható település-
szintű megoldást kell találnunk. Az elmúlt hónapokban igyekeztünk alaposan körbejárni a kérdést, és a 



tanulmányút, személyes konzultációk, a lakossági fórum, illetve a szakértők meghallgatása alapján is az 
körvonalazódott, hogy a minden szempontból elfogadható megoldás megtalálása érdekében  további 
vizsgálatokra van szükség. Véleményem szerint ennek legalkalmasabb, és legalaposabb formája a települési 
szennyvízkezelési program kidolgozása. 
 
Bár egy ilyen tervezés komoly, közel félmillió Ft-os anyagi terhet ró az Önkormányzatra, a TSZP elkészítése 
elkerülhetetlen és feltétlenül szükséges. Pályázni nem is tudnánk ennek hiányában. A költsége pedig 
elszámolható a pályázatban, nagy valószínűséggel akkor is, ha nem a jelenlegi kiírásra sikerül benyújtanunk.  A 
folyamatban nem szabad irányítanunk a TSZP elkészítőjét. Felelős, szakmailag megalapozott munkát várjunk el 
akkor is, ha így nagy valószínűséggel lemaradunk a jelenleg nyitva álló pályázati lehetőségről. 
 
Müller Péter képviselő: 
Csak komoly munkáért fizessünk! Ne mi mondjuk meg, hogy mi legyen az anyagban! 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Mekkora összeggel számolható el a TSZP a pályázatban? 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A jelenlegi kiírásban ha jól emlékszem, 500 ezer Ft-os tételként szerepel. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Mindenképp el kell készíttetni, hogy tisztán lássunk. Csak utána szabad tovább lépni.  Kérni kell árajánlatokat. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Felhatalmazást kérek a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a beérkező árajánlatok ismeretében, br. 500 e Ft. 
értékig megbízást adjak Németbánya község Települési Szennyvízkezelési Programjának elkészítésére. 
 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 7/2012.(II.29.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy br. 500 e Ft. értékig 
megbízást adjon Németbánya község Települési Szennyvízkezelési Programjának elkészítésére vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Az építőanyagok ára áprilisban emelkedi fog. Be kellene fejezni a Faluházhoz kapcsolódó tárolót. Az anyagok 
ára összesen 500 e Ft-ot meghaladja. Átküldöm nektek az árakat. Áremelés előtt jó lenne, ha tudnánk vásárolni. 
 
Közfoglalkozatás ügyében tisztul a kép. Tavasztól megint van létszámkeret. Várom esetleges javaslataitokat.  
 
Megtörtént a faluház fűtéskorszerűsítése pályázat hiánypótlása. Előzetes helyszín szemlét tartott a Leader 
HACS. Várhatjuk a befogadó nyilatkozatot. Ezzel megkezdhető a beruházás. A Németbányai Napok 2012. 
rendezvényhez kapcsolódó pályázatnál is megvolt a hiánypótlás, a befogadó nyilatkozatot is megkaptuk már. 
 
Kérlek benneteket, hogy a lakosság felől továbbra is továbbítsátok hozzám a jelzett problémákat, kérdéseket, 
kéréseket és javaslatokat. 
 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 18:30-kor bezárta 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


