
 

 

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. június 29-én 17:30-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.  
 

1.  Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 

 
2.  A 2012. július 1-től érvényes hulladékszállítási díj megállapítása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
3. Faluház használata a legújabb fejlemények tükrében  

 Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta. 
 
1./ Napirendi pont (Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés elfogadása)  
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta a beszámolót. Ha van kérdés válaszolok rá ha nincs 
javaslom elfogadásra. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Ha nincs kérdés javaslom elfogadásra. 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 
határozatot hozta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének 38/2012.(VI.29.) határozata 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó 
értékelést a 2011. évről a mellékletben foglaltak alapján elfogadja. 
 



 

 

2
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
2./ Napirendi pont (A 2012. július 1-től érvényes hulladékszállítási díj megállapítása)  
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Már tervbe volt csaknem egy éve, hogy emelkednek a díjak. A próbaüzem alatti baleset miatt 
húzódott, de most július 1-el beindul a teljes rendszer és ehhez a díjakat is emelik. 
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Nagyon magas a díj. 
Valamit ki kellene találni!  
Fel kell venni a tárgyalást a szolgáltatóval. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Több próbálkozás is volt, de nem sikerült elérni semmit. Ha lesz rá lehetőség, természetesen a 
lakosok érdekeit figyelembe véve próbálunk a költségeken csökkenteni. Szinte valamennyi érintett 
település polgármestere, minden lehetséges fórumon igyekszik elérni az árképzés módjának 
változtatását, illetve a díjcsökkentést.    
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal a következő rendeletet 
alkotta. 
 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2012.(VII.1.) önkormányzati rendelete  

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

 
3./ Napirendi pont (Faluház használata a legújabb fejlemények tükrében)  
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
Az ügy hátterét ismeritek, és látjátok az ajkai hivatal végzését. A szennyvíztárolót nem 
használhatjuk, így a mosdókat és az épületet sem. Táblákat helyeztünk ki a mosdóra! Jeleztük az 
ÁNTSZ-nek, civil szervezeteknek, könyvtárnak, nemzetiségi önkormányzatnak, Mayer Nándornak. 
Sok kérdést felvet. A Németbányai Napok és egyéb rendezvények ügyében is. A lakosság korrekt 
tájékoztatását rendkívül fontosnak tartom. Ebben kérem segítségeteket, aktív közreműködéseteket. 
Bízom benne, hogy a használatbavételi engedély megszerzését követően már nem kell ennyi 
energiát fordítanunk a megörökölt szennyes tisztogatására... 
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 17:55-kor 
bezárta. 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 


