
 

 

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. augusztus 7-én 11:00-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 állampolgár nem jelent meg.  
 

1.  Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői pályázatainak véleményezése 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 

 
2.  Németbánya Önkormányzat alapító okiratának, törzskönyvi bejegyzésének módosítása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 

 
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak, akik a 
Németbányai Napok szervezésében és lebonyolításában közreműködtek. Mezőlakon a Falunap 
alkalmával megnyílt a helyi piac, ahol Németbánya önálló standdal képviseltette magát. Sok jó 
ötlet, jövőbeni elképzelés merült fel a rendezvény alkalmával. A tervezett fűtéskorszerűsítéshez 
kapcsolódóan 815 e Ft támogatási összegről megjött az MVH határozata. A korábban 
egyeztetetteknek megfelelően kértem árajánlatot ügyvédi irodától jogi képviseletre.  
 
1./ Napirendi pont (Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői pályázatainak véleményezése)  
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Három pályázat érkezett be. Mindenki megkapta a pályázati anyagokat. Javaslatot kell tenni. Kislőd 
testülete hozza meg a döntést. A héten a polgármesterek meghallgatták a jelölteket.  
 
Narancsik Imréné alpolgármester: 
Én szívem szerint, ha a pályázatokat nézem csak, és elvonatkoztatok attól, hogy helyi vagy nem 
helyi, a kislődi pályázót támogatnám.   
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Blaskovits Zoltán polgármester:  
Szerintem a várpalotai pályázó szemlélete is nagyon jó. A feltételeket kell megteremteni, hogy 
megfelelő munka folyhasson. Ebben egy ekkora társulásnál valószínűleg a vezetői képesség, 
rátermettség, tapasztalat, és egyfajta menedzser-szemlélet a legfontosabb.  
 
Müller Péter:  
Nehéz eldönteni, hisz mindegyik pályázat jó. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  
A maga nemében mindegyik pályázat hoz, mutat jó dolgokat. Bármelyik pályázót válassza meg a 
kislődi testület, a nyertesnek érdemes lenne áttanulmányoznia a másik pályázatokat is a jó 
ötletekért. Javaslom, hogy olyan határozatot hozzunk, hogy mindegyik pályázatot elfogadhatónak 
tartjuk, mindegyik jelöltet alkalmasnak tartjuk az intézményvezetésre. A döntést kislőd testülete 
hozza meg.  
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 
határozatot hozta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének 39/2012.(VIII.7.) határozata 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői 
pályázatait. A pályázatok alapján mindegyik pályázó alkalmas az intézményvezetői feladatok 
ellátására, pályázataik jól kidolgozott, igényes munkák.  
    
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
2./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat alapító okiratának, törzskönyvi bejegyzésének 
módosítása)  
Előadó: Bárány Péter körjegyző 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Az előterjeszt mindenki megkapta.  
 
A Bakony-völgye Óvoda 2012. évi II. féléves működéséhez szükséges Németbánya 
Önkormányzat szakfeladatai közé a gyermekétkeztetés és a munkahelyi étkeztetés 
szakfeladatokat felvenni.  
Az előző társulásban (Városlőd) az étkeztetéssel kapcsolatos normatívákat a társulás 
központja Városlőd igényelte. Az újonnan létrejött társulás több tagja külön intézményt tart 
fenn az étkeztetésre és ezért nem tartják célszerűnek ezen intézmények amelyek több más 
feladatot (iskolai étkeztetés szociális étkeztetés) is ellátnak a társulásba törtnő bevitelét. Így a 
társulásba nem kerülte bele az étkeztetés, annak normatíváját minden önkormányzat maga 
igényli a gyermekei után. 
Sajnos az idő rövidsége miatt idénre normatívát igényelni nem tudunk, mert a 2012. július 31. 
határnaping nem kerülnek bele az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba az újabb 
szakfeladatok (igénylési határidő). 2012 októberben csak normatíva lemondásra van 
lehetőség! Normatívát igényelni erre a félévre csak 2013 elején tudunk, mellyel a 2012 négy 
hónapjára járó normatívát megfizeti a Magyar Államkincstár. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester:  



 

 

3
Javaslom elfogadásra. 

 
 
 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 
határozatot hozta. 
 

Németbánya Község Képviselő-testületének 40/2012.(VIII.7.) határozata 
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Németbánya Önkormányzat törzskönyvi 
nyilvántartását, alaptó okiratát azzal, hogy a szakfeladati közé felveszi a munkahelyi és 
gyermekétkeztetést. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy eljárjon az ügyben. 
    
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 11:30-kor 
bezárta. 
 
 
 
 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyző 


