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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16. napján 8 óra 30 perckor 

megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8581 Németbánya, Fő tér 3. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16. napján 

8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester és Narancsik Imréné 

alpolgármester. 

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

      -     Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Müller Péter képviselő 

hiányzik, aki családi elfoglaltsága miatt előzetesen kimentette magát. Tájékoztatja a jelenlé-

vőket, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert ma 18 órakor tartják 

együttes ülésűket Bakonyjákó és Farkasgyepű Önkormányzatok Képviselő-testületei. Német-

bánya Község Önkormányzatát is meghívták az együttes ülésre, de a három főből csak egy 

tudna jelen lenni, így nem lenne határozatképes a testület. Ezért az együttes ülés napirendi 

pontjait a rendkívüli ülésünkön tárgyaljuk meg. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 

 

 

N A P I R E N D : 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

 

1./  ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2012. évi költségvetése           Blaskovits Zoltán                                                 

      végrehajtása                                                                                                polgármester                                                          

              

2./  Bakony –völgye Óvoda Bakonyjákó Német Nemzetiségi Tagintéz-       Blaskovits Zoltán                                                 

     mény 2012. évi költségvetése végrehajtása                                                  polgármester 

 

3./ Bakonyjákó-Farkasgyepű-Németbánya Községek Körjegyzősége          Blaskovits Zoltán                                                 

      2012. évi költségvetése végrehajtása                                                           polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 

tett javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 

következő határozatát: 

 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határoza-

tok - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - nincsenek, ezért végrehajtásukról sem 

készült beszámoló. 

Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott ha-

táskörben nem született polgármesteri döntés. 

 

Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 

megtárgyalására. 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

 

1./ N a p i r e n d :  ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2012. évi költségvetése végre-                                                                          

                               hajtása                                                                                                 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a  2012. évi zárszám-

adást, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában javasolja a zárszámadás elfogadását.  

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

46/2013.(V.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                      Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÁMK Bakonyjákó Óvoda  

                      tagintézmény 2012. évi költségvetése végrehajtását elfogadja.                                                                        

                  A költségvetés végrehajtása a határozat mellékletét képezi. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 31. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Bakony –völgye Óvoda Bakonyjákó Német Nemzetiségi Tagintézmény                                                        

                               2012. évi költségvetése végrehajtása                                                        
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  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a  2012. évi zárszám-

adást, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a 

zárszámadást fogadja el a testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

47/2013.(V.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                      Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakony –völgye Óvoda  

                  Bakonyjákó Német Nemzetiségi Tagintézmény 2012. évi költségvetése végrehaj-                                                 

                  tását elfogadja.                                                                        

                  A költségvetés végrehajtása a határozat mellékletét képezi. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 31. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

                       

 

3./ N a p i r e n d :   Bakonyjákó-Farkasgyepű-Németbánya Községek Körjegyzősége                                                       

                                 2012. évi költségvetése végrehajtása                                                            

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a  2012. évi zárszám-

adást, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a 

körjegyzőség központja Bakonyjákó volt, aki egyben ellátta a gesztori feladatokat. A gesztor 

némiképp előnyt élvez a társult településekkel szemben, ugyanakkor felelőssége is van az 

egyeztetések, információ áramlás terén. Úgy érzi, korábban ez nem teljesült maradéktalanul. 

Kifejezi abbéli reményét, hogy a jelenlegi gesztor és a társult önkormányzatok együttműködé-

se ezentúl másképpen lesz. Nehezményezi, hogy a mai napig nem történt meg a körjegyzőség 

vagyonmegosztása és a pénzmaradvány kimutatása. Ez elvi kérdés. Lehet, hogy Németbányá-

nak nem jár a pénzmaradványból nagy összeg, de ennek meg kell lennie. A működést kifogá-

solja. Amikor a közös költségekre kell forrást biztosítani, akkor gyors az egyeztetés, amikor 

pedig településünknek járna vissza pénzösszeg, akkor nagy a hallgatás. Szerinte kb.100. ezer 

Ft pénzmaradvány jár majd Németbányának. Ettől függetlenül, javasolja a körjegyzőség zár-

számadásának  elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 
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Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában elmondja, ő is úgy tudja, hogy lesz ma-

radvány. Egyetért a zárszámadás elfogadásával, mivel a korábban, a költségvetés tervezésekor 

Bakonyjákótól kapott információkkal ellentétes adatokat az előterjesztésből nem olvasott ki. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

48/2013.(V.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

                      Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó-Farkasgye- 

                   pű-Németbánya Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése végrehajtását                                                

                  elfogadja.                                                                        

                  A költségvetés végrehajtása a határozat mellékletét képezi. 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2013. május 31. 

                  Felelős:   Blaskovits Zoltán polgármester 

            Kelemen László jegyző 

 

   

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, Bakonyjákó polgármestere tájékoztatta, hogy a 

bakonyjákói volt iskolaépület bérlője a bérleti díjat rendesen fizeti, de a 200 e. Ft-os fűtési díj 

arányos részeinek térítésével – melyet az ügyvéd által szerkesztett bérleti szerződésben rögzí-

tettünk – hátralékban van, még nem fizetett egy részletet sem. A fűtési költséget Bakonyjákó 

megelőlegezte. Ezt követően, írásban felszólította a bérlőt hogy tegyen eleget a fizetési köte-

lezettségének. Mai információ szerint a tartozás első részleteként 50 e. Ft-ot megfizetett a bér-

lő. Három hónapig nem fizetett a bérlő, ez rendkívüli felmondási ok. Három hónap után szól-

hatott volna a polgármester asszony a polgármester kollégáknak, akár egy kicsit korábban is. 

Az iskola épületére nincs gesztori megállapodás a három polgármester között, pedig 190 mil-

lió forintos ingatlanról beszélünk. Több alkalommal szorgalmazta ennek megkötését, ezúton 

Jegyző urat is felkéri az előkészítésben való aktív részvételre.                                                                                                  

 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászó-

lása? 

 

Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 

testületi ülést 9 óra 12 perckor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


