
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. december 14-én 10:00-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 állampolgár 

nem jelent meg.  

 

1.  Németbánya Önkormányzat folyószámlahitelének átvállalása 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

2.  Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

3. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

4.  Vegyes ügyek 

 

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

 

Blaskovits Zoltán polgármester napirend előtti tájékoztatója. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás jövő évtől átalakul. A gesztor 

település Takácsi lesz, annak polgármestere pedig a Társulási Tanács elnöke. A Munkaszervezetet 

Svasticsné Hegedüs Henriett  bakonyjákói kolléganő fogja vezetni, hiszen Feketéné Földi Judit a 

járás irányítását végzi majd. 

A könyvtári szolgáltatás a kistelepüléseken átalakul. Komoly problémát okoz, hogy jövő évtől az 

internet-szolgáltatást és a könyvtáros bérét is nekünk kell fizetni majd. Egyeztetést kezdeményezek 

Narancsik Imre könyvtárossal. A könyvtári szolgáltatás biztosítását nyilván valóan megterhelő, de 

felvállalható teher mellett kell megoldanunk. 

Változik a házi gondozás díja is, a gondozottak jövőre 350 Ft-os óradíjat kell megfizessenek. Attól 

tartok, hogy ezt kevesen fogják tudni felvállalni, ez viszont nem csupán az idősgondozó 

munkahelyének megszűnését eredményezheti, de a gondozottak ellátatlanságát is maga után 

vonhatja. Folyamatosan egyeztetek a Munkaszervezet vezetőivel és házi gondozónkkal is. 

Várhatóan a jövő héten együttes testületi ülésen kell majd döntenünk a bakonyjákói iskolaépület 

bérbeadására vonatkozóan. Ismeritek a véleményemet. Én személy szerint a megismert kondíciók 
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mellett nem támogatom az épületszárny bérbeadását az ajánlatot tevő vállalkozó részére. Az épület 

sorsát azonban mihamarább megnyugtatóan rendezni kell. 

Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy szóban azt az információt kaptam az SMB Leader 

Egyesület munkatársától, hogy Menyhárt Tibor elnök úr nem kívánja elfogadni az általunk testületi 

határozat formájában felajánlott támogatást, illetve annak egy részét. Elnök urat meg kívánom 

keresni és bízom abban, hogy magyarázatot kapunk erre az igencsak furcsa, és véleményem szerint 

nehezen védhető elutasító magatartásra. 

Tudomásom szerint a környező települések vezetői a várható átalakulásokra és változásokra való 

tekintettel a napokban közmeghallgatásokat tartanak. Úgy vélem, ez jelenleg nem indokolt. Az év 

végén, vagy január első napjaiban hírlevél formájában szeretném tájékoztatni a lakosságot, majd 

tavasszal, más okokkal összefüggésben is megtartjuk a közmeghallgatást. Akkor az már valóban 

hasznosabb lesz. 

A fűtéskorszerűsítéshez, a TSZP elkészítéséhez és néhány kisebb volumenű kiadáshoz 

kapcsolódóan használtuk a folyószámla hitelkeretünket, de ez nem eredményezett pénzügyi 

instabilitást Önkormányzatunk gazdálkodásában. 

A fűtéskorszerűsítés próbaüzemét megkezdtük. Szeretném jelezni, hogy hamarosan elvégezzük 

azokat a tervezett belső funkcióváltásokat, amelynek eredményeként az immár költséghatékonyan 

fűthető Faluház kultúráltan használhatóvá válik.   

A közfoglalkoztatottak létszáma igen jól alakul. Kérném a testületi tagok segítségét abban, hogy 

idős, rászoruló, illetve szociálisan hátrányos helyzetű lakosainknál felmérjük az igényeket bármely, 

élethelyzetüket jelentősen befolyásoló területen. Legyen az favágás, ház körüli munkák, vagy egyéb 

segítség. 

A Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjét felkértem, hogy a közeljövőben 

számoljon be nekünk a Kft. helyzetéről, működéséről, stabilitásáról és jövőbeni elképzeléseiről. 

Várom ez ügyben Berhidai Péter jelentkezését. 

Szombaton a németbányai gyerekeknek ismét kirándulást, egy szentgáli meseelőadáson való 

részvételt hirdettünk meg. Vasárnap az adventi programok sorában Kakuts Ágnes színművésznő 

lesz a vendégünk. Várunk mindenkit a Szent Márton Kápolnába. 

 

1./ Napirendi pont (Németbánya Önkormányzat folyószámlahitelének átvállalása)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Számos magyarországi településhez hasonlóan megszabadulhatunk a folyószámlahitelünktől. Az 

eljárás folyamatáról, és a pénzügyi paraméterekről tájékoztattam a Képviselő-testület tagjait. 

Javaslom hozzuk meg a határozatot, mellyel a hitel állam általi átvállalása folyamat elindul.  

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 94/2012.(XII.14.) határozata 

 

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást, azon adóságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 

igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti hogy, 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem 

áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adóságelemek tőke és járulékrészét, valamint 
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egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek, 

kölcsönnyújtónak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők, kölcsönnyújtók által az érintett adóságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 

egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja. 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat egyéb 

dokumentumokat, 

c.) a költségei törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, 

amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat olyan betéttel, vagy egyéb 

számlakövetéssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adóságelemhez 

kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 

számlakövetés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adóságelem összegének mértékéig 

– 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció  során a 

Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje 

 

Felelős: polgármester 

Határidő 2012. december 17. 

 

2./ Napirendi pont (Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Annyit változott a helyzet, hogy Nagytevel nem csatlakozik. Így is 2000 fő fölé kerültünk. Javaslom 

fogadjuk el.  

 

 Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 95/2012.(XII.14.) határozata 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község Önkormányzatával, 

Adásztevel Község Önkormányzatával, Bakonyjákó Község Önkormányzatával 2013. január 1-el 

közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre. 

A képviselő-testület felhatalmazza Blaksovits Zoltán polgármestert, hogy a közös önkormányzati 

hivatal kialakításával kapcsolatban egyeztetéseket folytasson az érintett polgármesterekkel és a 

Kormányhivatallal, a közös hivatal központja, kirendeltésgeek, létszám meghatározása, munkarend 

feladatira, szervezetére, költségvetésre, vagyonára, egyéb feltételeire vonatkozóan. 

Utasítja a polgármestert hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.   

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Ezzel egyidejűleg meg kell szüntetni Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű Körjegyzőséget. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 
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Németbánya Község Képviselő-testületének 96/2012.(XII.14.) határozata 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a törvény erejénél fogva megszűnő Bakonyjákó 

Németbánya Farkasgyepű települések Körjegyzőségét 2012. december 31-el megszünteti. A 

megszüntetéssel kapcsolatos Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatásra felkéri a 

Körjegyzőt. A képviselő-testület megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására falhatalmaz 

a polgármestert és a Körjegyzőt. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

Javaslom, fogadjuk el az Adásztevel, Homokbödöge, Bakonyjákó, Németbánya Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát és a Megállapodást. Tájékoztatlak benneteket, hogy 

további felmerülő kérdés esetén a részletekről történő egyeztetésre, illetve a szükséges 

módosításokra lehetőség lesz a december 17-re tervezett együttes Képviselő-testületi ülésen is. 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő 

határozatot hozta. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 97/2012.(XII.14.) határozata 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Adásztevel, Homokbödöge, Bakonyjákó, 

Németbánya Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát és a Megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírásra. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

3./ Napirendi pont (A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása)  

Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

Blaskovits Zoltán polgármester:  

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, többször módosított 2004. évi 

CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontban foglaltak alapján „a társulásban részt vevő 

képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú 

kistérségi társulási megállapodás módosításához”.  

 

A testületi tagok részére megküldött társulási megállapodás módosítást, és annak egységes 

szerkezetét – a társulási tanács döntésének megfelelően – a Képviselő-testületnek 2012. december 

31-ig jóvá kell hagynia. Kérem erre a tisztelt Képviselő-testületet. 

 

Németbánya Község Képviselő-testületének 98/2012.(XII.14.) határozata 

 

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

2012. december 11-i társulási megállapodás módosítását, és annak egységes szerkezetét. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.  

  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

4./ Napirendi pont (Vegyes ügyek)  
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Blaskovits Zoltán polgármester:  

Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést a polgármester 11:20-kor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 

 polgármester körjegyző 


