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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 20. 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. január 20. 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 és Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

      -     Draskovics Balázs Németbánya NNÖ. Elnök 

      -     Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 

A lakosság részéről megjelent polgár: 1 fő. 

 

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. A mai rendkívüli ülést az első két napirendi ponttal kapcsolatos, határidős 

döntési kötelezettség indokolja. 

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./ Települési Környezetvédelmi Program                                                    Blaskovits Zoltán                                            

                                                                                                                           polgármester 

    

2./ Veszprém Megye Területfejlesztési Programja                                        Blaskovits Zoltán                                            

                                                                                                                            polgármester 

 

3./ Belső ellenőrzés tapasztalatai                                                                   Kelemen László                                            

                                                                                                                               jegyző 

 

 

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 előterjesz- 

tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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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 99, 100 és 101/2013.(XI.25.), 102, 103 és 104/2013.(XI.28.), 105 és 

106/2013.(XII.19.) 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 az Országos Betegjogi 

Ellátottjogi és Dokumentációs Központ ellátottjogi képviselőjétől még mindig nem érkezett 

meg az állásfoglalás, addig még nem tudják tárgyalni a falugondnoki rendelet-tervezetet. A 

falugondnoki szolgáltatás igénybevételét a rendkívüli esetekben pozitívan fogja elbírálni, 

amennyiben az időjárás a teljesítést engedi. 

A szociális étkeztetés szakmai programjának nyers változata elkészült, véleményeztetésre és 

elfogadásra továbbításra került a Kormányhivatal Szociális és Családügyi osztálya felé. A ta-

valyi év végén indított étkezési támogatás január végéig biztosítva lesz. Utána felül kell vizs-

gálni az igényeket. 

Hitelmegállapodás még mindig nem született meg a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet-

tel a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. nyertes pályázataihoz kappcsolódóan. Az en-

gedélyezésre jogosult NVZ Rt. időközben megszűnt, új szervezet állt fel, s az új eljárásrend-

ben 90 napos a határidő. Ez időben nem megfelelő sem az önkormányzatnak, sem a Nonprofit 

Kft-nek, ezért új finanszírozási eljárást kell keresni. A Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet 

olyan feltétellel adna kölcsönt a pályázati finanszírozáshoz, ha az önkormányzat és a nonpro-

fit szervezete a számlavezetését áttenné hozzájuk. 

 

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 :   Települési Környezetvédelmi Program                                                     
   E l ő a d ó :   Blaskovits Zoltán polgármester    

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya község Te-

lepülési Szennyvízkezelési Programját csak pályázati támogatással tudják megvalósítani. A 

pályázati kiírás várható időpontjára vonatkozóan nem rendelkezik információkkal, de felké-

szülten kell várni a lehetőséget. A pályázás feltétele, hogy a település rendelkezzen Környe-

zetvédelmi Programmal. A Környezetvédelmi Felügyelőség településünk szennyvízkezelési 

programját visszadobta, további mintavételeket írt elő, s a szennyvízkezelési programnak il-
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leszkednie kell Németbánya Környezetvédelmi Programjába. Ezért a 2004. évi programot át 

kell dolgozni, mert az teljesen más alapokra épült. Az új Környezetvédelmi Program elkészí-

tése vonatkozásában megkereste a Csalán Egyesületet, valamint a Basaltech Kft-t, s árajánla-

tokat kért a Program készítésére. Ezt követően részletesen ismertette a beérkezett két ajánla-

tot. A Basaltech Kft-t még fogja küldeni a módosításra vonatkozó ajánlatát, mert az általa 

adott árajánlat új Környezetvédelmi Program elkészítésére vonatkozott. Ezen kívül van egy 

veszprémi cég, akinek a profiljába vág a környezetvédelmi program elkészítése, és tőlük is 

kért árajánlatot, rövid határidővel. Kéri a testületet, hogy hatalmazzák fel Németbánya község 

Környezetvédelmi Programja elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására a Csalán Egyesü-

lettel, amennyiben tíz napon belül nem érkezik bruttó 250.000,-Ft-nál kedvezőbb árajánlat az 

önkormányzathoz. Elmondja, hogy az ajánlattevő pillanatnyi szabad kapacitása és a várható 

pályázatok kiírása miatt rövid a határidő. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, jó lett volna, ha már tavaly adta volna ezt az árajánlatot az 

egyesület, hogy fel legyünk készülve, ha megjelenik a pályázat. Támogatja a polgármester úr 

felhatalmazását. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az egyesületnek tavaly már nem volt kapa-

citása a program elkészítésére. 

  

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

1/2014.(I.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Blaskovits Zoltán polgármestert Németbánya község Környezetvédelmi Program-

ja elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására a Csalán Egyesülettel, amennyiben 

2014. január 30. napjáig nem érkezik bruttó 250.000,-Ft-nál kedvezőbb árajánlat 

az önkormányzathoz. 

                   Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

                   Határidő: 2014. február 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                  

 

2./ N a p i r e n d :  Veszprém Megye Területfejlesztési Programja                                         
  E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester    

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Lasztovicza Jenő, a 

VM. Közgyűlés elnöke tárgyban kiküldött levelét. A képviselők Veszprém megye honlapján     

tanulmányozhatták a területfejlesztési programot. A program tartalmazza: 

- Veszprém-Pápa-Zirc faipar és bútorgyártást (erdők, helyi erőforrások, munkakultúra), 

- Pápa-Győr gazdasági tengely erősítését (járműipari klaszter támogatása és kibővítése),  

- a megye ipari parkjai fejlesztését, 

- vidéki térségek értékalapú megújítását, a vidék élhetőségének és életképességének fokozá- 

   sát, e térségek leszakadásának megállítását és újbóli fejlődését: 
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        - Pápa térsége: szántóföldi növénytermesztés, sertéstenyésztés, húsfeldolgozás. 

        - Termelői piacok létrehozása. 

        - Oktatási-nevelési intézmények számára élelmiszerek és alapanyagok biztosítása. 

- vállalkozások versenyképességének javítását és foglalkoztatásának ösztönzését, 

- lakosság egészségének megőrzését, 

- közoktatás fejlesztését: 

        - férőhelyek bővítése, 

        - nyelvoktatás fejlesztése, 

         - helyi kultúra és hagyományok beépítése a közoktatásba. 

- kultúra, sport, turisztika és városok fejlesztését, 

- Pápa várostérsége nagy vonzáskörzettel bíró gazdasági, oktatási és kulturális központ. 

- Pápa fejlesztését: Külső-belső Várkertben szabadidőpark kialakítása; Zsinagóga felújítás,  

   Városi Óvodák fejlesztése; Hagyományőrző és tematikus ifjúsági táborok szervezése; Zöld     

   és barnamezős beruházások a Pápai Ipari Parkban; Esterházy kastély felújítása: pince, lovar- 

   da, őrházak; Várkertfürdő fejlesztése; Kerékpáros turizmus fejlesztése. 

- Pápai kistérség járóbeteg rendelői felújítását. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Veszprém Megye Területfejlesztési Programjával ért-

senek egyet. Utasítsák a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

Határidő: 2014. január 24. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester                     

              Kelemen László jegyző 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy olvasta a programot a honlapon, a 

nagyobb településeket jobban érinti. Nem tudja, hogyan lesz rá majd forrás. Véleménye sze-

rint turisztikai szempontból Németbánya község stratégiai helyzetben van, igen népszerű a 

vidék a turisták körében, sok visszajelzés érkezik tőlük. Az erdészet is fejleszti a „kulcsos” 

házait, az önkormányzatnak sem szabad lemaradni a turisztikai fejlesztésekben. 

 

Papp Zoltán németbányai ingatlantulajdonos hozzászólásában elmondja, hogy azért jött el 

a testületi ülésre, mert érdekli a szennyvízkezelési program megvalósítása, a vendégházak ki-

alakítására kiírásra kerülő pályázatok. Ezekkel kapcsolatban a későbbiekben szeretne egyez-

tetni a polgármester úrral. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az elnök úrnak megküldi 

Németbánya javaslatait a Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához. Ebben szerepelni 

fog többek között a Dinó park létrehozása, a település megtartó erejének növelése, és a telepü-

lés-infrastruktúra fejlesztése, az internetes hálózat kialakítása, belterületi utak, közvilágítás és 

autóbusz közlekedés fejlesztése. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

2/2014.(I.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye 

Területfejlesztési Programjával egyetért.  

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
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                   Határidő: 2014. január 24. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

3./ N a p i r e n d :      Belső ellenőrzés tapasztalatai                                                                    

  E l ő a d ó : Kelemen László jegyző    

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a helyi adóval, a 2013. évi költség-

vetési rendelettel, falugondnoki szolgálat működésével, házipénztár kezeléssel kapcsolatban 

végzett belső ellenőrzési vizsgálatokat a Tömpe is Kiss Bt. két belső ellenőre tavaly október-

ben. A jegyzőkönyveket január közepén megküldték a hivatalhoz. Ezt követően részletesen 

ismerteti a belső ellenőrzési jelentéseket. A feltárt hiányosságok megszüntetéséről a hivatal 

gondoskodni fog. Javasolja a belső ellenőrzési jelentések elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a belső ellenőrzéssel kap-

csolatban a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása értesítette a polgármeste-

reket és jegyzőket, hogy a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek nem kell önkormányzati szinten 

meglennie, elegendő, ha a belső ellenőrzést végző Tömpe és Kiss Bt. Biztosítja. 

 

Kelemen László jegyző elmondja, hogy abból az apropóból történt ez a tájékoztatás, hogy a 

Kormányhivatal 2014. I. negyedévében ezt fogja vizsgálni. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

3/2014.(I.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tömpe és Kiss Bt. 

1/2013. és 2/2013. számú belső ellenőrzési jelentéseit elfogadja. 

                   A jelentések a határozat mellékletét képezik. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a hiányosságok megszüntetéséről gondoskodja- 

nak. 

                                      Határidő: 2014. április 30. 

                                      Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester                     

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, 2-3 héten belül lakossági fórumot szeretne tartani 

a Települési Környezetvédelmi Programmal kapcsolatban, ha már a Környezetvédelmi Prog-

ram megrendelése aláírásra kerül. 

 

Megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az avarégetést is szabályoznia kel-

lene a tavasszal a képviselő-testületnek. 
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Papp Zoltán németbányai ingatlantulajdonos hozzászólásában elmondja, hogy a projekttel 

kapcsolatban egyeztetni szeretne majd a polgármester úrral. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlé-

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 43 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


