
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. október 19-én 9:00-kor tartott 

nyilvános 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 nem jelent 

meg állampolgár.  

 

1.  Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétel lehetősége 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

2.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

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

 

1./ Napirendi pont (Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétel 

lehetősége)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Október 8-án keltezett levél jelezte, hogy október 26-ig dönteni kell, részt kívánunk-e venni a 

pályázaton. November 26-ig kell pályázni a tanulóknak.  

Örömteli, hogy mindkét korábbi pályázónk a felsőoktatásban tanul. Terveztük már az idei 

költségvetésben is. Javaslom, továbbra is vegyünk részt a pályázati rendszerben. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 55/2012.(X.19.) határozata 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben részt kíván venni a Bursa Hungarica 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2./ Napirendi pont (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Módosítanunk kell a helyi rendeletünket az átmeneti segély pontnál. Ötezer és huszonötezer között 

lehet adni. Módosítsuk úgy, hogy legyen benne a természetbeni támogatás. Tűzifa esetében 1-3 m3. 

Élelmiszer támogatás esetében 10 e Ft értékig. 

Javaslom, töröljük a rendeletből jövedelemkorlátot, a 120 és 160 %-ot. Ez remdkívüli 

élethelyzetekben könnyen ellehetetlenítheti a segélyezést. 

Javaslom hogy a korábbi gyakorlatnak és a környező településeken is bevált szabályozásnak 

megfelelően 1 e és 8 e Ft között lehessen  adni pénzben az átmeneti segélyt. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester: 

Szerintem jó. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Ha nincs valós igény, akkor nem használjuk átmeneti segélyezésre az erre a célra deponált tűzifát. 

Osszuk fel a falut, mérjük fel lenne-e rá igény. Ebben kérem a testületi tagok aktív közreműködését. 

Ha nem kell átmeneti segélynek, el is adhatjuk. Semmi értelme nem lenne, hogy a hó alatt teleljen 

át a fa – tavasszal rönkben és vizesen inkább büntetés az ilyen, mint támogatás. Jövő héten már 

jogerős a rendelet, még a tél beállta előtt felhasználhatjuk a rendelkezésünkre álló mennyiséget. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

rendeletet alkotta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének  

14/2012.(X.23.) rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 9:40-kor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 

 polgármester körjegyző 


