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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján 8 óra 30 

perckor megtartott 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. november 7. 

napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés típusa: Rendes. 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester és Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

      -     Draskovics Balázs elnök 

      -     Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 

 

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

alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Narancsik Imréné alpol-

gármester hiányzik, aki egyéb irányú elfoglaltsága miatt előre jelezte távollétét az ülésről. 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./ Közterület használatról szóló rendelet                                                     Blaskovits Zoltán                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          polgármester 

 

2./ Iparűzési adó rendelet módosítása                                                           Blaskovits Zoltán     

                                                                                                                           polgármester 

 

3./ Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása                              Blaskovits Zoltán     

                                                                                                                            polgármester 

 

4./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet            Blaskovits Zoltán                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             polgármester 

 

5./ Vízkárelhárítási terv                                                                                  Blaskovits Zoltán                                            

                                                                                                                           polgármester 

 

5./ Vegyes ügyek                                                                                            Blaskovits Zoltán  

                                                                                                                           polgármester 



2 / 13 oldal 

 

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 a lejárt határidejű határo-

zatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-

ták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék 

tudomásul. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 2 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-

tést a 68/2013.(VIII.8.), 71/A/2013.(IX.13.), 71, 72, 73, 74, 75, 76 és 

77/2013.(IX.14.), 78, 79, 80 és 81/2013.(IX.26.), 82, 83, 84, 85, 86 és 

87/2013(X.14.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülések között, 

átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy Németbánya község 

helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazottaknak megfelelően, megkereste az 

AVAR AJKA Kft-t, mert van egy halmozottan hátrányos helyzetű polgára a településnek, 

akinek jelentős tartozása halmozódott fel a szolgáltató felé. Nevezett évek óta nem fizet, nincs 

hulladék tárolója sem, viszont a szerződése él, és így halmozódik a tartozása. A szolgáltató a 

felhalmozódott költségeket nem vállalta át, arra hivatkoztak, hogy ez méltánytalan lenne a 

díjat rendesen fizetőkkel szemben, s a további megfelelő magatartásra és a hulladék felhalmo-

zás megakadályozására nincs biztosíték. Az Képviselő-testület korábbi ülésén létrehozott egy 

keretet a HEP megvalósulásához kapcsolódóan, ami ebben az évben 200 ezer Ft. Ezt részben 

az aktuális veszélyhelyzet elhárítására lehet fordítani. Az érintettnél rendet raktunk, s egy tisz-

tasági meszeléssel és egyéb kisebb súlyú beavatkozásokkal esélyt adunk neki, hogy rendezze 

az életét. Nevezett tartozása köztartozásnak minősül, de az adóhatóságnak nincs lehetősége 

azt letiltani, a tartozása pedig tovább halmozódik. 

 

A Bakonyi Bauxit Kft-t megkereste levélben, a megállapodás-tervezettel kapcsolatban, amit 

korábban elküldött az ügyvezetőnek. E-mailben jött a válasz, hogy majd a kemény fagyok 

előtt reagálnak a tervezetre. Ez nem minősül érdemi válasznak, előrelépés nem történt. Külső 

segítség igénybe vételét fontolgatja, akár Kormánymegbízott úr tanácsát is érdemes volna 

meghallgatni. 

 

A Csend völgye Nonprofit Kft. pályázataiban előrelépések vannak. A Márton napi rendez-

vény lebonyolításának előfeltételei adottak. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy az illetőnek mennyi a tartozása? Biztos van olyan 

pénz, amihez hozzájut. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 80.000,-Ft nagyságrendű a tar-

tozása. Jövedelme van, jelenleg közfoglalkoztatott. 

 

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

ra. 

 

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 :  Közterület használatról szóló rendelet                                                      

   E l ő a d ó :       Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezethez a 

társadalmi egyeztetés során sem hozzá, sem a hivatalhoz nem érkezett módosító javaslat, ezért 

javasolja a tervezet elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

11/2013.(XI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a közterület használatról 

                  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2./ N a p i r e n d :   Iparűzési adó rendelet módosítása                                                            

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester    

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy nem alakultak jól az ön-

kormányzat adóbevételei, 2011 évhez képest csökkent a kivetett iparűzési adó, ez egyébként 

az elmúlt évek alapján tendenciának tűnik. Javaslatként merült fel – többek között Müller Pé-

ter képviselő úr részéről – hogy amennyiben csökkenne az adó mértéke, abban az esetben 

több vállalkozás helyezné át Németbányára a székhelyét. Van rá esély, hogy ennek fényében 

ez a csökkenő tendencia megálljon és megforduljon. Ezt követően részletesen ismertette a 

rendelet-tervezetet, melyben az adó mértékét 2 %-ról 1,5 %-ra csökkentenék. Véleménye sze-

rint ennek a csökkentésnek nincs túl nagy kockázata. Elmondja, hogy az adó rendelet-

tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Január elsején lép a rendelet hatályba és 

jóval korábban kihirdetjük, hogy a vállalkozásoknak is legyen idejük lereagálni. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy először 1 %-os csökkentésre gon- 

dolt, de az előzetes megbeszélés alapján elfogadja a 0,5 % -os csökkentést, a rendelet-terve-

zetet javasolja elfogadni. 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet a jogszabály-szerkesztés 

szabályainak történő megfelelés miatt lerövidült, mivel a magasabb szintű jogszabályok ren-

delkezéseit nem lehet megismételni az önkormányzati rendeletben. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

12/2013.(XI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 

                  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása                               

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester    

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat 

tevékenységét az elmúlt években számos alkalommal ellenőrizték különböző revizorok, és 

nem találtak érdemi kivetni valót. A falugondnoki szolgálatról szóló, 2006-ban megalkotott 

rendelet egyes előírásait mindenképpen módosítani kell, ezért korábban kérte a Képviselő-

testület tagjait is, hogy fogalmazzák meg véleményüket, javaslataikat. Az e témában tartott 

testületi megbeszélésen Alpolgármester asszony jelezte, hogy véleménye szerint a feladatellá-

tás keretein belül a súlypontokat is át kellene helyezni, és a személyszállítási feladatokat kiter-

jeszteni annak érdekében, hogy a település elzártságát ellensúlyozni lehessen. A polgármester 

igyekezett ezt a fontos szempontot is szem előtt tartani, de figyelemmel kellett lennie a falu-

gondnoki szolgálat egyéb kötelező feladatainak ellátására, illetve a falugondnok tervezhető 

munkarendjére is. Úgy gondolja, sikerült egy jó tervezetet összeállítani. Az általa összeállí-

tott, s a jegyző úr által átnézett rendelet-tervezet szövege szerinte összhangba kerül a legjel-

lemzőbb igényekkel, megszokott szolgáltatásokkal és a közben változott jogszabályokkal. A 

tervezet társadalmi egyeztetésre kerül. A falugondnok a rendeletet véleményezte, nem volt 

érdemi észrevétele. Természetesen neki a jövőben is jeleznie kell azokat a szituációkat, ame-

lyek problémát okoznak. A munkaköri leírását is a módosított rendelethez fogják majd igazí-

tani. Tükrözi a rendelet-tervezet a lehetőségeket és a szükségleteket is.  A falugondnok min-

den állampolgári javaslatot köteles a polgármester, illetve a testület elé terjeszteni, kivétel 

nélkül. Természetesen meg kell felelni a tervezetnek a jogszabály szerkesztés szabályainak is. 

A falugondnoki tevékenységért nem kérhet az önkormányzat térítési díjat, de a szállítás az 

elválhat ettől, ezt is érvényesíteni kell. Vannak olyan egyéb lakossági szolgáltatások, melyek 

kiegészítő feladatnak minősülnek, ezt is részletezi a rendelet-tervezet. Közvetett szolgáltatás-

nak minősíti az Önkormányzatnak elvégzett feladatokat. Beépítésre kerültek a tervezetbe a 

helyi esélyegyenlőségi program rendelkezései, ennél kell mozgásteret adni. Vannak civil 

szervezetek a községben, de a falugondnoki szolgálat hatálya elsősorban a magánszemélyekre 

terjedhet ki. Szükséges Bakonyjákó Önkormányzatával megállapodást kötni, amivel a falu-

gondnok helyettesítése nem megoldott. Egyértelműsítésre kerültek azok a szabályok, melyek 

a falubusz a rendeltetésének megfelelő használatát szabályozzák. A falugondnok az előzetes 

egyeztetés során csupán a rendeletben szereplő oktatási-nevelési intézmények változására hív-
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ta fel a figyelmet. Ezt Draskovics Balázs jelenlévő falugondnok megerősíti. Ezt követően a 

polgármester részletesen ismertette a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy bocsássák társadalmi 

egyeztetésre a tervezetet. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy ő is szükségesnek tartja a rendelet módosítását, az 

előterjesztett anyag véleménye szerint megfelelő működtetést tesz lehetővé a falubeliek meg-

elégedésével. Személy szerint ő a belső hangsúlyokat máshová helyezné, mint Alpolgármester 

asszony, de a megszületett rendelet-tervezet szerinte egy jó arany középutas megoldás. 

 

A polgármester javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

88/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szol-  

gálatról szóló rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.                                                                                                      

                   A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és  

                   hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2013. november 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

4./ N a p i r e n d :   Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet             

     E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés.) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pintér Sándor 

belügyminiszter úr meghozta a döntését, mely szerint Németbánya település megkapta az 

igényelt tűzifa mennyiséget. A tűzifa elosztására rendeletet kell alkotni. A rendelet 

előterjesztését és a rendelet-tervezetet a jegyző úr elkészítette. A támogatás mértékének 

legfeljebb 2 m
3
 tűzifa lenne megállapítva. Ezt követően részletesen ismertette az előterjesztést 

és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet előzetesen bocsássák társadalmi 

egyeztetésre.  

Kéri a megjelenteket, mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a tűzifát a helyi erdészet biztosítja? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre. A képviselő-testület határozat-

tal fogja megállapítani a tűzifa támogatást. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

89/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzi-

fa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi 

egyeztetésre bocsátja.                                                                                                      

                   A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon és  

                   hirdetőtáblán történő megjelenéséről gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2013. november 14. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

5./ N a p i r e n d :  Vízkárelhárítási terv              

     E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés.) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, jogszabályok kötelezik az ön- 

kormányzatokat, hogy elkészíttessék a vízkárelhárítási terveiket. A Veszprém Megyei Védel-

mi Bizottság döntése alapján a VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság ellenőrzéseket fog végezni e témakörben az érintett települési önkor-

mányzatoknál. A tervezési díj bruttó 150.000,-Ft lenne. Ezt követően részletesen ismerteti a 

tervezési szerződés-tervezetet. Javasolja, hogy a szerződés-tervezetet fogadják el, s hatalmaz-

za fel a testület annak aláírására.  

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: 

 

90/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ferenc 

(8200 Veszprém, Sarló u. 10.) tervezővel, Németbánya község vízkárelhárítási 

tervének elkészítésére, szakmai egyeztetések lefolytatására kötendő tervezési 

szerződés-tervezetet elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

                   A tervezési szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek              

     E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés.) 
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a) Németbánya Község Önkormányzat 2013. háromnegyedévi tájékoztatója 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartási törvény 

szerint a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet az Önkormányzat éves 

gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről. A képviselők a tájékoztatót előzetesen 

megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a tájékoztatót. Javasolja a 

testületnek, hogy a tájékoztatót fogadják el. 

Kéri a megjelenteket, 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: 

 

91/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájé-

koztatóját elfogadja.  

                   A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 

                    

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

b) Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó társulása     

     2013. évi költségvetése finanszírozása 

     

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Társulási Tanács a teg-

napi ülésén elfogadta a Társulás költségvetését és annak finanszírozási megállapodását. Ez 

utóbbit a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadniuk. A finanszíro-

zás nem lakosságszám arányosan történik, hanem gyermek létszám arányában. Ezt követően 

részletesen ismerteti a Társulás költségvetését és a finanszírozási megállapodást. Javasolja a 

finanszírozási megállapodás jóváhagyását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy jelen pillanatban egy óvodás 

gyermekkel érintett Németbánya a társulásban. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

92/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adásztevel, 

Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulása  fenntartási 
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és működési költségei viselésére kötött,  2013. november 6. napján kelt 

finanszírozási megállapodást jóváhagyja. 

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

c) Járási kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai 

     

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Vajda Viktória 

főigazgató levelét és a 2014/2015. tanévre szóló, Pápai Járás kötelező felvételt biztosító álta-

lános iskolai körzethatár-tervezetet. Javasolja körzethatár-tervezet elfogadását. Elmondja, 

hogy a bakonyjákói polgármester asszony ahhoz a feltételhez kötötte volna a tervezet elfoga-

dását, ha a jövőben is jön az iskolabusz. Véleménye szerint nagyrészt Németbánya helyzeté-

nek köszönhető, hogy iskolabusszal oldja meg a KLIK a tanulók iskolába szállítását, mert a 

menetrendben közlekedő Bakony Volán autóbuszokkal nem tudják megoldani a németbányai 

gyerekek szállítását. 

Kéri a megjelenteket, 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: 

 

93/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015. tanévre 

szóló, Veszprém megye – Pápai Járás kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

körzethatárai tervezetét elfogadja.  

A tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

d) Könyvtárellátási szolgáltatás  

     

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pálmann Judit 

igazgató levelét és a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló 

megállapodást. Elmondja, hogy a megyei könyvtár pápai könyvtár és a települési könyvtár 

együttműködése alapján működik a németbányai könyvtár. A múlt év végén megkötött 

megállapodás került módosításra, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 

39/2013.(V.31.) EMMI rendeletben előírtaknak megfelelően. Nincs kötelező nyitvatartási idő, 

továbbra is 2 órában határozzuk meg a könyvtár nyitvatartását. Jó lenne a 

könyvtárszolgáltatást időben tágítani, de csak azzal együtt, hogy az a tartalmában (pályázatok 

benyújtása, programok szervezése stb.) is bővülne.  Javasolja a megállapodás jóváhagyását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 

 

94/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására és igénybevételére 

kötött, 2013. október 24. napján kelt megállapodást jóváhagyja.  

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

e) Falukirándulás 

    

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzat falukirándulást szervez, mert újra van rá igény, illetve anyagi le-

hetősége. Az ausztriai egy napos kirándulás közösségi esemény és a közösség életminőség 

javítását szolgálja. Ezért Draskovics Balázs elnök úrral való korábbi egyeztetéssel összhang-

ban javasolja a képviselő-testületnek, hogy a falukirándulás programjának költségeihez 

60.000,-Ft támogatással járuljanak hozzá. E támogatás lehetővé tenné, hogy a lakosoknak ne 

kelljen fejenként1000-1500 Ft. hozzájárulást fizetniük. Úgy gondolja, a közösség erősítése és 

az életminőség ily módon, ilyen eszközökkel való javítása esetén az elérhető célhoz képest 

nem túl nagy összegről van szó, és szeretné, ha senki nem maradna le a programról azért, mert 

anyagi lehetőségei nem engedik meg a részvételt. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

  

Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

95/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezendő, ausztriai egy napos falukirándulás 

programjainak költsége fedezéséhez – költségvetése terhére - 60.000,-Ft támoga-

tást állapít meg. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs elnök a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszöne-

tét fejezi ki a települési önkormányzatnak a támogatásért. 

 

 

f) Csend Völgye Kft. taggyűlése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Csend Völgye Nonprofit 

Kft. az elmúlt időszakban négy pályázatot is benyújtott, melyből három nyertes lett, a támoga-

tások összege meghaladja a 14 millió forintot. Az önkormányzatunk Kft-jének nincs anyagi 

eszköze, hogy a nyertes pályázatok előfinanszírozását megoldja, s ezt még önkormányzatunk 

sem tudja felvállalni. Ezért a számlavezető pénzintézetünkhöz fordult hitelért, tárgyalt a taka-

rékszövetkezet vezetőjével. Az első körben azt akarták elérni a pénzintézet részéről, hogy az 

önkormányzat a kezesség vállalásán felül 20 %-nak megfelelő összeget biztosítson, amit az 

önkormányzat részéről szeretne elkerülni. Még folynak a tárgyalások. Nem szeretné az ön-

kormányzat szabad pénzösszegeit ilyen célra felhasználni, de ha kell, akkor pénzeszközt kell 

bocsátani a Kft rendelkezésére, hogy a pályázatok megvalósulhassanak. Kéri a testület felha-

talmazását arra, hogy képviselje az önkormányzatot a Kft. taggyűlésén, a kölcsönszerződés 

aláírásakor az Önkormányzatot, mint kezest képviselhesse. 

 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

  

Müller Péter képviselő javasolja a polgármester úr felhatalmazását. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

96/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Blas- 

kovits Zoltán polgármestert, hogy Németbánya Község Önkormányzatát a Csend  

Völgye Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és pályázati finanszírozáshoz kap-

csolódó kölcsönszerződés aláírásakor az Önkormányzat képviseletében kezesként 

eljárjon. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

g) Átfogó értékelés 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a hivatal által elké-

szített, az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

készült átfogó értékelést. Javasolja, hogy az értékelést fogadják el. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

97/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

  Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-

ról készült átfogó értékelést elfogadja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2013. november 22. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

h) Támogatás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy van egy olyan lakosa a településnek, aki 

már a tavasszal megkereste, hogy Németbányát szeretné támogatni. Vállalkozásának szék-

helyét átteszi ide, a hétvégi Márton-napi rendezvényhez is hozzájárul. Felvetődött, hogy a hó 

eltakarítása nagy problémát és költségeket jelent a falunak. A korábban a hótolásban részt ve-

vő lakosunk idős korára tekintettel nem vállalja a munkát. A vállalkozó fél millió Ft-tal tudná 

támogatni egy hóeltakarító eszköz megvásárlását. Jelezte a vállalkozó, hogy az önkormányzat 

Csend Völgye Nonprofit Kft-jének tudná utalni a támogatást. Ezzel kapcsolatban még egyez-

tetések szükségesek. 

 

 

i) Helyi szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán működik, mivel az egy szavazókörös településen a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a HVB látja el az SZB 

feladatkörét. Az SZB 3 fő + 2 főpóttagból áll, akiket a választási eljárásról szóló törvény 23. 

§-a szerint a jegyző indítványára, a képviselő-testület választja meg. A testület egy 

szavazással dönt. A bizottságban 1 fő nem vállalta tovább a munkát, ezért a helyére új tagot 

kell választani. Felkéri a jegyző urat, hogy a tag személyére indítványát tegye meg. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottságba Schwarcz Endre  

németbányai lakost válassza meg a testület. Nevezett választójoggal rendelkezik, 

összeférhetetlenség nem áll fenn. Előzetesen a tagságot vállalta a jelölt. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

98/2013.(XI.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

  Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schwarcz Endre 

Németbánya, Kossuth u. 36/A. szám alatti lakost a Németbányai Szavazatszámlá-

ló Bizottság tagjának megválasztja.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2013. november 22. 
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                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kér-

dése, vagy bejelentése? 

                                  

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

testületi ülést 10 óra 16 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


