
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. április 27-én 8:30-kor tartott nyilvános  

testületi üléséről.  
 
Jelen vannak:  
 Blaskovits Zoltán   polgármester  
  Narancsik Imréné   alpolgármester 

Müller Péter    képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Bárány Péter   körjegyző 
          Bükki Gyöngyi pü-i előadó 
 
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.  
 

1. Németbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásának elfogadása   
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester  
 
2. Németbánya Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének módosítása 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester  
 
3. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 

 
4. Vegyes ügyek 

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

 
Napirend előtt: 
A képviselő-testület megnézte a Faluház mellett épülő fatároló építését.  
 
1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásának elfogadása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A kiküldött anyagokat megismertétek. Átadnám a szót Bükki Gyöngyi pénzügyi előadónak. Menjünk végig a 
zárszámadáson. Ha van kérdésetek közben, jelezzétek! 
 
Bükki Gyöngyi pü-i előadó: 
  
Igazgatási szolgáltatás a kifüggesztések. 
21 sor az adószámlák kamata. 
9-es önkormányzatok állami támogatások  
A kisebbség tavaly épült be utoljára  a nagy önkormányzat költségvetésébe. 
Bakonydraco rendezése függő bevételen szerepelt. 
16-tól a helyi adók jönnek. 
Normatív támogatások következnek.  
46-os sor a szociális feladatok, a kifizetett segélyek támogatása. 
Vis-maior elszámolása 
Egyéb központi a bérkompenzáció. 
20.154 e Ft a tavalyi bevételünk. 
A következő táblázat összegez. 
2/2 a személyi juttatások.  
32-es soron bérlet térítés közfoglalkoztatottak. 
43-as sor képviselők tiszteletdíja. 



3-os a dologiak szerepelnek. 
26-os villany és nem melegvíz. 
Nem külföldi kiküldetés hanem reprezentációk. 
A villany túlteljesült, de kaptunk már visszatérítést az E-On-tól 
Szociális támogatások jönnek. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Kérdés hozzászólás van, ha nincs javaslom elfogadásra a zárszámadást és a költségvetés módosítását. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2012.(IV.30.) rendelete  

 Németbánya község 2011. évi költségvetésének módosításáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2012.(IV.30.) rendelete  

 Németbánya község 2011. évi zárszámadásáról 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
2./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének módosítása) 
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
A pénzintézet szabályainak változása miatt a folyószámla hitelkeret szerződéshez szükséges még fedezetet 
felajánlani, mely a saját bevételünk terhére lehetséges. Átadom aszót a pénzügyes kolléganőnek. 
 
Bükki Gyöngyi pü-i előadó: 
Több lehetőség volt, Polgármester úrral ezt ítéltük a legjobbnak. Saját bevételek a helyi adók. A saját bevételek 
70%-át lehet fedezetként felhasználni. A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel egyeztetve a kommunális 
adóból 1.365 e Ft-ot, a gépjármű adóból 656 e Ft-ot biztosítva tudjuk a fedezetet biztosítani.  
  
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Ha levinnénk a hitelkeretet akkor hogy férne bele. 
 
Bükki Gyöngyi pü-i előadó: 
A folyószámla hitel 3 millió Ft lenne akkor a felette lévő 500 e Ft fedezné a kamatokat. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Jelenleg nem használjuk a hitelkeretet. Jó lenne, ha hosszú távon nem kellene fenntartanunk, de mégiscsak 
egyfajta biztonsági tartalék, mellyel tervezni tudunk, ha váratlan kiadás merülne fel, önrészt kell biztosítanunk, 
pályázati programot kell előfinanszíroznunk, vagy likviditási probléma merülne fel. Érdemben inkább 
pénzügytechnikai kérdésnek tekinthetjük a módosítást. Ha nincs további kérdés, javaslom elfogadásra a helyi 
adók fedezetként való biztosítását. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal  a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 26/2012.(IV.27) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete a számlavezető bankjánál – Szentgál és 
Vidéke Takarékszövetkezet – lévő 3.5 millió Ft-os folyószámla hitelkeretének meghosszabbításához 
kapcsolódóan a kamatköltségek fedezetének engedményezi a saját bevételeiből a kommunális adóból 1.365 e Ft-
ot, a gépjármű adóból 656 e Ft-ot biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a folyószámla hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
3./ Napirendi pont (Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 



Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta a beszámolót! 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Ha nincs kérdés, javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 27/2012.(IV.27.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat 2011. évi beszámolóját elfogadja a mellékletben foglaltak alapján.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Berhidai Péterrel, a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyezettem egy németbányai 
helyi termék logó és védjegy elkészítéséről. A Nonprofit Kft. felvállalná a programot, anyagi terhet az 
Önkormányzatra nem róna. Hosszú távon komoly hozadéka lehet a helyben élők számára. 
  
Müller Péter: 
Jó reklám. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Jó, csak legyen helyi termék. Örülök a kezdeményezésnek. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Akkor egyeztetek Ügyvezető úrral. Mivel közvetve önkormányzati szerepválallást is igénylő elképzelésrő van 
szó, a program elindításához kérem a Képviselő-testület felhatalmazását és támogatását.  
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 28/2012.(IV.27.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. aktív 
közreműködésével helyi termék program kidolgozását és megvalósítását határozta el. A Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és az Önkormányzat programban való 
képviseletére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
El kellene kezdeni beszélni a németbányai napok programtervezetéről. Bakonydraco rajzpályázatot csináljuk-e 
2012 évben is? Két lépcsős rajzversenyre gondoltam. Javaslom meghirdetésre, ha egyetértetek.  
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 29/2012.(IV.27.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben is kiírja a Bakonydraco rajzpályázatot ez előző 
évek kiírásai alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon az ügyben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Idős lakosainknak van olyan kérése, hogy gondozzuk a területét, vállaljuk náluk a telekgondozást, mivel ők már 
nem bírják. Életkor, illetve szociális helyzet alapján segíthetjük a gondozást. Mi a véleményetek? Ahol végezzük 
a telekgondozást, egyedi szerződések vannak, de ezekből természetesen számítható az adott területnagyságra eső 
éves díj összege. Adunk kedvezményt szociális alapon, vagy nem? 
 
Müller Péter: 
Meg kell nézni másnál mennyiért nyírjuk. Az alapján kell megállapítani a díjat. 



 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Próbáld megbeszélni, hogy fűkaszával vagy traktorral menyi lenne. Lehet, hogy az olcsóbb megoldást meg 
tudják fizetni. Én sem javaslom, hogy további kedvezményt adjunk, hiszen ez egy lavinát indíthat el. A végén 
nem fogjuk bírni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Nem érkezett ajánlat az Üvegtigris üzemeltetésére kiírt ajánlattételi felhívásunkra. Nem volt elhibázott az 
alaplépést megtenni. Nem volt egy fenntartható szerződés a vállalkozóval, és az utóbbi időben már a lakosság 
egy része is elégedetlen volt. Nem beszélve a településünkre látogató turistákról.  
A mai napon még Mayer Nándor az üzemeltető, május 03-i dátummal szűnik meg a jogviszonya. Ennek ellenére 
az idén eddig egy alkalommal nyitott ki az Üvegtigris. Javaslom, két héttel hosszabbítsuk meg az ajánlattételi 
felhívásunkat. Mindenképpen megoldást kellene találni az üzemeltetésre, de fenntarthatót, és az eddigieknél 
sokkal inkább a település érdekeit szolgálót. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Sajnálatos hogy így alakult, meg kell hosszabbítani a felhívást szerintem is. Akkor sem történik semmi, ha nem 
találunk üzemeltetőt. 
 
Müller Péter: 
Kellene támogatókat szerezni, egy épület építésére.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester: 
Meg kell nézni a lehetőségét az önerős beruházásnak, de addig lehetőség szerint működtetni kell az Üvegtigrist. 
Jó ötlet a külső támogató bevonása is, bár nyilván nem lesz könnyű dolog a potenciális beruházó, vagy szponzor 
felkutatása. Javaslom, hosszabbítsuk meg a felhívást. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 
Németbánya Község Képviselő-testületének 30/2012.(IV.27.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Üvegtigris bérletére kiírt felhívását változatlan tartalommal 
2012. május 15-ig meghosszabbítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon az ügyben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 10:30-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 
 


