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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28. napján 9 órakor 

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. november 28. 

napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

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

alpolgármester és Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

      -     Draskovics Balázs Németbánya NNÖ. 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 minden képviselő jelen van.  

Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülést az első két napirendi pont miatt kellett összehívnia. 

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./ Téli hó eltakarítás                                                                                     Blaskovits Zoltán                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          polgármester 

 

2./ Kegyeleti tér fejlesztése és közösségi rendezvényhelyszín kiala-           Blaskovits Zoltán     

     kítása pályázat megvalósítása                                                                      polgármester 

 

3./ Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési             Kelemen László   

      terve                                                                                                                 jegyző 

 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 

tett javaslatot 3 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. 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határo-

zatok végrehajtásáról és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármes-

teri döntésekről a következő rendes képviselő-testületi ülésen fog beszámolni. 

 

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 :  Téli hóeltakarítás                                                                                      

   E l ő a d ó :       Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület előze-

tesen már megbeszélte és elfogadta Straub és Társai Kft. hó eltakarítási árajánlatát, s felha-

talmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Ezt a mai ülésen határozatba kell foglalni. Az 

önkormányzatnak nincs akkora anyagi forrása, hogy pályázat igénybevétele nélkül, önerőből 

hó eltakarító gépet vásároljon, s maga végeztesse el a település hó mentesítését. Az árajánlatot 

adó cég nagy tapasztalattal rendelkezik, amikor ők végezték a hó eltakarítást, akkor a község 

útjai rendben voltak a téli havazások után. A Kft. gépet helyezne ide, s az a gép végezné Né-

metbánya mellett Bakonyjákó község hó eltakarítását is. Ezt követően részletesen ismerteti az 

árajánlatot. A település üzemeltetés biztonságát szem előtt tartva, javasolja az árajánlat elfo-

gadását, s kéri a testületet, hogy hatalmazza fel őt az árajánlat alapján készülő szerződés alá-

írására. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint jobb lett volna, ha helyi traktoros vál-

lalta volna a hó eltakarítását, de sajnos nem vállalta. A tavalyi hó eltakarítás nem volt megfe-

lelő, mert kislődi székhelyű volt a vállalkozó, a távolság és a hó eltakarító eszköz minősége is 

probléma volt. A hó eltakarítását jóval nagyobb idő alatt végezte el a kívánatosnál. Szerinte a 

murvás utakat el kellene igazítani még a tél előtt. 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szerződéskötés előtt egyeztetni 

kellene a vállalkozóval, hogy hol és mit kell letolni. A vízelfolyást biztosító árkok eltolása 

után javasolja, hogy a közmunkások állítsák helyre az árkot. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy rendel egy kocsi murvát és kis 

gépi munkával eltüntetik az utak komolyabb egyenetlenségeit. Januárban lesz csak bevonható 

közfoglalkoztatott, ők természetesen rendszeresen bevonásra kerülnek a hasonló jellegű fel-

adatellátásba. A vállalkozóval közös bejárást javasol. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

102/2013.(XI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 



3 / 6 oldal 

 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Straub és Társai Kft. 

Németbánya község közútjai - 2013/2014. év téli időszakára vonatkozó – 2013. 

november 14. napján kelt hó eltakarítási árajánlatát elfogadja. 

                   Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

                   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlat alapján elkészí- 

                   tendő szerződés aláírására. 

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

                   zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2013. december 13. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d :   Kegyeleti tér fejlesztése és közösségi rendezvényhelyszín kialakítása             

                                  pályázat megvalósítása                                                                       

  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester    

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Csend Völgye 

Németbánya Nonprofit Kft. Kegyeleti tér fejlesztése és közösségi rendezvényhelyszín 

kialakítása pályázat megvalósítása első kifizetési kérelmét be kell nyújtani. Legalább 10 % -át 

meg kell valósítani a projektnek, ami a temető kerítés és a bejárat elkészítésével realizálódik. 

Önkormányzatunknak kölcsönként meg kell előlegezni az elvégzett munkák számláinak 

összegét, mert a pályázat utófinanszírozású, s a Kft-nek nincs ennyi pénze. A pénzátadásra 

együttműködési megállapodást készítettünk. A Kft. a kölcsönt a pénzintézeti hitelszerződése 

terhére, de legkésőbb az MVH támogatásból vissza fogja fizetni. Ezt követően részletesen 

ismerteti az együttműködési megállapodás-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen 

megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a tervezet elfogadását. Kéri a testületet, hogy 

hatalmazzák fel a megállapodás aláírására.                                                                

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy az elszámolást csak a számla kifizetését 

követően lehet benyújtani? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az utófinanszírozás miatt csak 

kifizetett számlákkal lehet kifizetési kérelmet benyújtani. Az elszámolás nagyon szigorú, még 

a felhasznált murva megfelelőségi tanúsítványait is csatolni kell. Két-három számla lesz, az 

első ütemben december elején benyújtjuk a kifizetési kérelmet. A pótmunkákat igyekeznek 

elkerülni. A mozgáskorlátozott WC szaniter eszközei beszerzése és beépítése mindenképpen 

pótmunka lesz. A pótmunkát csak a beruházás legvégén lehet elszámolni. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

103/2013.(XI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
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Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csend Völgye Né-

metbánya Nonprofit Kft-vel - Kegyeleti tér fejlesztése és közösségi rendezvény-

helyszín kialakítása pályázat megvalósítására – kötendő, 2013. november 28. nap-

ján kelt együttműködési megállapodást elfogadja. 

                   A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

                   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

                   zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2013. december 13. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ter-             

                                 ve                                                                                                                  

  E l ő a d ó : Kelemen László jegyző    

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti Németbánya Község Önkor-

mányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanul-

mányozhattak. Javasolja a belső ellenőrzési terv elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a belső ellenőrzést felfog-

hatjuk úgy, mint egy védelmet. Az ellenőröknek nem célja s szankcionálás, a segítő szándék 

vezérli őket. Bármit vizsgálhatnak, javaslatot tesznek az általuk feltárt hibák kijavítására. Az ő 

ellenőrzésük mellett, a jegyző vezetésével folyamatba épített belső ellenőrzés is folyik a hiva-

talnál. Jelenleg a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséhez készítjük elő a dokumentációkat. A 

falugondnoki szolgálattal kapcsolatban javasolták a belső ellenőrök, hogy a szolgálatot rend-

szeresen igénybe vevő idősekkel kössünk egyszeri megállapodást. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester  támogatja a belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

104/2013.(XI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 

                   A terv a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2013. december 13. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 
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Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában javasolja, hogy az önkormányzati telket kerítsék be,  

akkor nem kellene egyedileg védeni a facsemetéket. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester  véleménye szerint is jobb lenne bekeríteni, mert a kerítés 

bontásakor az oszlopokat is fel lehetne használni tüzelőnek. 

 

Draskovics Balázs elnök javasolja, hogy vásároljon az önkormányzat műanyag csirkehálót, 

azzal védje meg egyedileg a kis fákat, mert az őzbak gyorsan kárt okoz a csemetékben. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy Boros Antal 

közmunkást megbízta, hogy azonnal szóljon neki, ha a csemetéknél károkozást tapasztal. Az 

önkormányzat pénzügyi helyzete és a telkek sorsa is bizonytalan. Nem tudjuk, hogy a jövőben 

milyen célra fogjuk a telkeket használni. Lehet, hogy olyan célt kell megvalósítani, amihez a 

kerítés nem igazodik, s kidobjuk feleslegesen a pénzünket. Szerinte a csemeték egyedi védel-

me a legjobb megoldás. Kerítés esetén kb. 150 db oszlopra lenne szükség. Ha a meglévő 

akácfáikat felhasználják kerítés oszlopnak, akkor két év múlva nem lesz mivel fűteni a falu-

házat. Javasolja, hogy A és B verzióként költségeljék be a kétféle elképzelést, s mérjék fel, 

mit tud vállalni ebből az önkormányzat. A kerítésépítésnél földmérési költséggel is számolni 

kell, biztosak legyenek abban, hogy önkormányzati területre kerülnek az oszlopok. Mindezek 

előtt kéri azonban Alpolgármester asszonyt és Képviselő urat, hogy a tervezett teljes kerítés 

nyomvonalát, a kerítés elhelyezésének módját illetően jussanak közös nevezőre. Kéri, hogy 

kialakított álláspontjukról tájékoztassák. 

 

                              

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a 

jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a testületi ülést 10 óra 09 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


