
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. szeptember 26-án 9:00-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 nem jelent 

meg állampolgár.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A meghívóban jelezett napirendi pontok közül kérném a testületet töröljük a 2. napirendi pontot. 

Javaslom ez alapján elfogadni a Képviselő-testület napirendjét. 

 

1.  Németbánya Önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 

 

A képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta. 

 

1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A háttéranyagot megkaptuk. Én néhány felmerült kérdést már tisztáztam, de erre természetesen még 

itt is lehetőség adódik. Megkérném a pénzügyes kolléganőt, hogy tájékoztasson a költségvetésünk 

helyzetéről. Elöljáróban elmondom, hogy ez a féléves beszámoló. Több tétel nem szerepel még 

benne, amit már ismerünk, de a tárgyalt időszakot követően teljesült. 

  

Bükki Gyöngyi pü-i előadó: 

Igen több esetben részteljesítés van, időarányosan teljesültek. Vannak 2011 évről áthúzódó tételek, 

például a bérek járulékai. Egyéb üzemeltetés fenntartás már 610-en van. Ez a tétel a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kikönyvelése miatt emelkedett meg.  

Tervezettek megfelelően gazdálkodunk. 3,5 millió Ft hitelkeret kihasználatlan. A beérkező 

bevételekből kiegyensúlyozottam működik az Önkormányzat. 
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Blaskovits Zoltán polgármester:  

2012 december 31-el lezárul egy időszak. Felmerülhet-e év végén valamilyen plusz, nem tervezett 

költség? A Körjegyzőség technikai felszereltségének sorsa, a végkielégítések, az esetleges 

pénzmaradvány visszafizetése mind érdekes kérdések, ha nem lesz biztosított az átálláshoz 

szükséges idő, és a megfelelő személyi háttér. 

 

Bárány Péter körjegyző 

A körjegyzőségnél nem várható nem tervezett költség, terveztünk a végkielégítésekkel is. 

Az óvoda és iskola esetében nem tudok nem tervezett költségről, de holnap együttes testületi ülésen 

többet tudunk. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester: 

Az adóbevételek akkor növekedtek? 

 

Bárány Péter körjegyző 

Lehet, hogy valaki befizette az egész évet. Év vége felé lesz ez teljesen látható. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Már tájékoztattam a Testületet, hogy a kivetések alapján adótöbblet várható. A költségvetésnél 

fontos lesz, hogy mi lesz jövőre. Az átalakulások teljesen meghatározzák a jövő évi költségvetés 

tervezését. A jelenlegi pénzügyi ügyintézőnk Bükki Gyöngyi látja át a költségvetésünket. Jó lenne, 

ha meg tudnánk tartani 2013-ra is, de legalább a beszámolóig. 

 

Ha nincs több kérdés, javaslom elfogadásra a költségvetés beszámolóját és a módosítást.  

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 45/2012.(IX.26.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Önkormányzat 2012. évi I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

rendeletet alkotta. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2012.(IX.28.) rendelete  

Németbánya község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról  

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)  

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Tájékoztatnám a testületet, hogy Draskovics Balázs elvégezte a közbiztonsági referens képzést.  

 

Itt volt at E.ON alkalmazottja. Egyeztettem vele, hogy hol vannak problémák pl.: Kis utcában 

korhadt oszlop, Tiszafa u. kábelsüllyesztés. A munka meg lett rendelve. Megcsinálják. Per 

előreláthatólag nem lesz, a rendőrség elutasította őket, valószínű az E.ON benyeli a költségeket. 
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Jövő héten beszélek a TSZP tervezőjével. Voltunk Óbudaváron, ott is megnéztük az alkalmazott 

technikát. 

 

Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tárgyalások folynak, de csak 1.793 e Ft-ért vállalná az egyik 

vállalkozó. Az eredeti költségvetések alapján 1.650 e Ft-tal kalkuláltunk. Sajnos eltelt közel egy év, 

így az árak változtak. A megoldás hogy egy-két elemnél más lenne a típus, természetesen minőségi 

megalkuvás nélkül. Vannak más lehetőségek, egyeztetek a Leader Hacs munkatársaival is.  

 

Narancsik Imréné alpolgármester: 

Ne menjen a minőség rovására! 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Primagázzal kapcsolatos egyeztetés folyik. Csökkent a követelése. Én abba tudok belemenni, hogy 

nincs vállalt mennyiség, hacsak a szerződésszegésből eredő kötelezettség meg nem haladja egy 

minimális vállalt mennyiség költségét. 

 

Az iskolaépület esetében a kiírás, ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént. Az egyik 

legfontosabb cél, hogy derüljön ki, lenne-e egyáltalán érdeklődő. Mozgásteret kellet adni 

magunknak a hirdetésénél. Megengedhetetlen, hogy egy ilyen nagyságrendű érték hasznosítatlanul 

álljon, ugyanakkor az állagmegóvással és ingatlan fenntartással kapcsolatos költségek folyamatosan 

terhelik a tulajdonos önkormányzatok költségvetését. 

  

Start munkaprogram kapcsán egyeztetek az NFA-val és a Munkaüggyel. Kaphatnánk földet, de 

nincs miből. A község területén mindössze ¾ ha hasznosítható NFA föld van. Osztatlant nem tudnak 

kezelni. 18 ha szerettem volna, erre adtam be az igényünket. 

 

2 közfoglalkoztatottunk van.  A téli és az idősgondozó közfoglalkoztatásról nem tudunk még.  

Helyettesítés van a családgondozó személyében. 

 

Játszótérrel kapcsolatosan tájékoztatlak benneteket, hogy én úgy látom hogy nincs játszóterünk. 

Nem szabványosak a játékok. Ki kell írni hogy nem játszótér a játszótér. 

A karbantartásra oda figyelünk majd.  

 

Írjatok le 5 rendeletet, ebtartás, helyi címer, falugondnoki szolgálat, helyi segítség nyújtás, fűnyírás.   

Át kell nézni a következő testületi ülésre. 

 

A Falugondnoki szolgálat ettől a naptól. Reggel viszi a gyerekeket iskola buszhoz, és az óvodába 7-

kor. Utána bevásárlás posta körjegyzőség. Ebédjárat akkor ha kell ebédet hozni. A Faluban nincs 

taxizás. A pápai bevásárlás marad.  

Délután két alkalommal megy Jákóra a gyerekekért. Ha nincs ebéd után hazajövő gyermek akkor 

nem kell menni. Délután mindenképp megy. Ezt közzé tesszük és akkor kiszámítható legyen.  

  

Részt vettem egy megbeszélő egyeztetésen. Minta projekt részese lenne Németbánya. Kötelezően 

előírt járatpár nincs. A Falugondnoki buszok részévé válhatnak a települések közti közlekedésnek. 

Nagyon sok szála van, busz, végzettség, stb. 

Azt kell látni hogy mit adna az állam. Jelenleg is volán feladatokat is ellátunk.        

Tanulmányt készítenek, hogy valósítható meg. A legnagyobb eséllyel működtethető Németbánya. 

  

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítást megkaptátok a 

meghívó mellékleteként. Javaslom elfogadásra. 
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Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 47/2012.(IX.26.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosítását elfogadja a mellékletben foglaltak szerint.  

    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját 

javaslom elfogadásra. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 48/2012.(IX.26.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi első 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja a mellékletben foglaltak szerint. 

    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Javaslom elfogadásra a következő határozati javaslatot. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Németbánya település 

lakosságának a 4000 kódszámú kardiológiai ellátás vonatkozásában a 2b típusú hemodinamikai 

kardiológiai ellátását a balatonfüredi Állami Szívkórház lássa el a 3 progresszivitási szintű 

kardiológiai osztályán, és ennek megfelelően kezdeményezi a területi ellátás módosítását. 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a terület i 

ellátási kötelezettség módosítása iránt nyújtson be kérelmet az egészségügyi államigazgatási 

szervhez   

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 49/2012.(IX.26.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Németbánya település 

lakosságának a 4000 kódszámú kardiológiai ellátás vonatkozásában a 2b típusú hemodinamikai 

kardiológiai ellátását a balatonfüredi Állami Szívkórház lássa el a 3 progresszivitási szintű 

kardiológiai osztályán, és ennek megfelelően kezdeményezi a területi ellátás módosítását. 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a területi 

ellátási kötelezettség módosítása iránt nyújtson be kérelmet az egészségügyi államigazgatási 

szervhez   

    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 



 5

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatást kér. Javaslok 5000 Ft támogatás 

elfogadását.  

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 50/2012.(IX.26.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 5000 Ft-tal támogatja a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 10:40-kor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 

 polgármester körjegyző 


