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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 2014. április 28. napján 

9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés típusa: Rendes. 

 

Jelen voltak: 

 

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

alpolgármester és Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről megjelent polgár: 2 fő. 

 

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

alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.  

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./ Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                  Blaskovits Zoltán    

  módosítása  polgármester 

                                                                              

2./ Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése                  Blaskovits  Zoltán           

     végrehajtása  polgármester 

 

3./ Németbánya Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai         Blaskovits Zoltán    

 Programja  polgármester 

 

4./ Rendőrkapitányság Pápa közbiztonsági beszámolója   Blaskovits Zoltán    

   polgármester 

 

5./ Vegyes ügyek   Blaskovits Zoltán    

   polgármester 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 

tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 

következő határozatát: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz- 

tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 

követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 3 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 25, 26, 27, 28, 29 és 30/2014.(II.20.), 31, 32, 33, 34, 35, 36 és 

37/2014.(III.6.), 38 és 39/2014.(III.13.) számú, lejárt határidejű határozatok vég-

rehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a két ülés között eltelt időszakban nem 

született átruházott hatáskörben polgármesteri döntés.  

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy megjelent a közbizton-

ság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM 

rendelet, melyen térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére és bővítésére lehetett pályázni. Ön-

kormányzatunk tudatosan nem pályázott, mert Németbánya település nem teljesíti a rendelet 

által előírt feltételeket. Annak a feltételnek nem felel meg, hogy rossz, illetve romló közbiz-

tonsági állapottal kell rendelkezni ahhoz, hogy eséllyel lehessen pályázni. Németbányán az 

éves bűncselekmények száma mindössze 2 és 5 között mozog, jelenleg csökkenő tendenciát 

mutatva. 

 

Ezúton megköszönni az Országgyűlési választások lebonyolításában mindazok segítségét, 

akik abban közreműködtek. Azt gondolja, hogy zökkenőmentesen zajlott Németbányán a vá-

lasztás lebonyolítása, s ez a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a Helyi Választási Iroda 

munkatársainak köszönhető. 

 

Az E.ON Kft. felé benyújtotta a temető áramellátásához az önkormányzat igénybejelentését. 

A csatlakozási pont kiépítése az első lépés. Utána gyakorlatilag ellátható a köztemető áram-

mal, ami részben szükséges a folyó beruházás befejezéséhez. 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy elkészült a Víz - Környezet Kft-től megrendelt vízkárelhárítási 

terve a településnek. Jelen pillanatban a hatósági engedélyezési szakaszban van a terv. Az a 

megállapodás a Kft.-vel, hogy ezt ők intézik. Nem valószínű, hogy a tervet a hatóság vissza-

dobja. 

  

Szintén elkészült egy verziója a környezetvédelmi programnak. Ezen még dolgoznak az elké-

szítővel. Valószínűleg már csak egy olyan megbeszélés van hátra a Csalán Egyesület vezető-

jével, ami után azt gondolja, hogy a program szilárdnak tekinthető, és a Képviselő-testület elé 

terjeszthető. 
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Draskovics Balázs falugondnok egy továbbképzésen vesz részt. Egy szupervíziós képzésre 

jár, havi egy alkalommal, egy délután. A témája a konfliktuskezelés és problémamegoldás. 

Azt gondolja, hogy szükség van erre, nem csak az olyan képzésekre, amit eddig kapott.  

 

A szokásos telekgondozási szerződések hamarosan elkészülnek. Jövő héten várhatóan postá-

zásra kerülnek.  

 

A menetrenddel kapcsolatosan információkat kell gyűjteni. Jövő hét elején küldi meg a Volán 

társaságoknak a levelet. Kéri a javaslatokat, hogy minél több konkrétumot tudjon belefogal-

mazni a javaslatba. Nem feltétlenül azt kell kérnünk, hogy melyik járat jöjjön be, hanem azt, 

hogy honnan hova és mikor kérjük az eljutás biztosítását. Mivel a képviselőktől eddig érdemi 

igények nem érkeztek hozzá, a levelező listára is felteszi a felhívást, és a falugondnokon ke-

resztül is kéri a lakosok aktív részvételét az előkészítési folyamatban. 

 

Hellebrandt Jenőné közfoglalkoztatásba került egy hónap időtartamra. Erre az időszakra ad-

minisztratív feladatokat kapott, többek között a települési értéktár összeállításán munkálko-

dik. 

  

A MÁK mintegy 121.000,- Ft-ot igényelt az önkormányzattól vissza, a tavalyi évi helyi adók 

alulteljesítése miatt. Az idegenforgalmi adóban is elmaradás volt. Érdemes lenne ennek valós 

okait feltárni. 

 

Az önkormányzat végrehajtotta a meghatározott mértékű alaptőke emelést a Csend Völgye 

Nonprofit Kft-nél, ahol az ügyvezető asszony végzi a tevékenységét.  

 

Szerdán lejár a 3 fő közfoglalkoztatott szerződése, reméli, hogy a munkaügyi központnál biz-

tosítanak a községnek létszámkeretet. Konkrét információkhoz még nem sikerült jutni, talán 

majd az utolsó napokban lesznek fejlemények. 

 

Várhatóan május során beindul a főtéri színpad elkészítésének munkája. Az eddig színpadként 

használt létesítmény átalakítását valószínűleg a Németbányai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat is támogatja anyagilag. A részletes egyeztetések még folynak. Még nyáron el kívánja 

készíttetni, nehogy kampányfogásnak minősítsék egyesek.  

 

Az Esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan elmondja, hogy Narancsik Imre könyvtáros 

egy éven átívelő programsorozatot állít össze a németbányai gyerekek részére, hogy eljussa-

nak azokhoz a lehetőségekhez, amikhez eddig nem jutottak el. Az első ilyen esemény most 

szombaton lezajlott, de ennél komolyabb, egész napos programokban gondolkodik. Ennek a 

fedezetét a HEP keret biztosítja. A programtervet bekérte Narancsik Imrétől, várhatóan a kö-

vetkező ülésen a Képviselő-testülettel ismerteti. 

 

A Magyarpolányi Passióra kulturális kirándulást szeretnének szervezni, jegyek 2500-3000,-

Ft-ba kerülnek. Fel kell mérni az igényeket és meg kell találni az esetleges támogatókat. A 

Németbányai Kostajger Mihály KHE kezdeményezőként aktív részvételt vállalna a program 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

A temető-projekt elkészülte után a kétnyelvű utcatáblák elkészítését kell elindítani, tartós, esz-

tétikus táblákat szeretnének, melyek elkészítését szintén támogatja a Németbányai Német 

Nemzetiségi Önkormányzat.  

 

Május-júniusban megalkotják a falugondnoki-, és tűzgyújtási rendeletet is, várhatóan igen ak-

tív időszak következik a Képviselő-testület számára. 
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Kéri a megjelenteket, mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester 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 :  Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosí-

tása 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester                                            

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2013. évi zárszámadás 

elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2013. évi költségvetése bevételi és 

kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcso-

lódóan. A hivatal elkészítette a rendelet-tervezet módosítását, melyet a képviselők előzetesen 

megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezet. El-

mondja, hogy a közvilágítás alacsony összeggel szerepel a költségvetésben. Az önkormányzat 

idén januárban kapta meg a tavalyi év teljes elszámolási számláját, majd ezt követően az első 

negyedéves számlát, amit ha felszoroznak néggyel, az messze meghaladja a tavalyi egész éves 

áramdíjat, aminek a duplájával tervezett az önkormányzat. Ha ez a számítási mód a valós, ak-

kor újabb 400.000,-Ft előirányzatot kell a költségvetésben majd idén átcsoportosítani, mert a 

két számítási mód között annyi a különbség. Ez ügyben kérte a pénzügyes kollégák állásfog-

lalását. Javasolja, hogy a tervezetet a testület fogadja el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mennyi időnként olvassa le a szolgáltató a 

fogyasztást? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy negyedéves az elszámolási idő-

szak. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy miért nem általányban számláz a szolgáltató? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tavaly nem teljesültek ezek a 

negyedéves közvilágítási számlázások.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

                         2/2014.(V.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 

                         nek rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról. 

                         A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése végre-

hajtása 
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester                                        

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal 

dolgozói által elkészített 2013. évi zárszámadást április 30. napjáig kell a polgármesternek 

beterjeszteni a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet mellékletei azonosak a költségvetést 

módosító rendelet mellékleteivel, csak ezek kiegészültek a 6. vagyonmérleg és a 7. 

pénzmaradvány mellékletekkel. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet, 

melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

                         3/2014.(V.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé- 

                         nek rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról. 

                         A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

 

3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai   

Programja 
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester                                        

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község 

Önkormányzata a szociális étkeztetést szeretné bevezetni. Ehhez a hivatal elkészítette a 

Szakmai Programot, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. A VM Kormányhivatal 

Szociális és Gyámügyi Hivatala fogja kiadni majd az engedélyt. A programot a képviselők 

előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy ismertesse 

a Szakmai Programot.  

 

Kelemen László jegyző elmondja, hogy a szociális étkeztetés szakmai programja már Vesz-

prém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán van, amely továbbította a 

felettes szervének véleményezésre. A hivatal szakhatósági állásfoglalást kért a Pápai Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivataltól, de ők előzetesen nem adtak állásfogla-

lást, ezért meg kellett ismételni a kérésünket. Ha most sem adnak állásfoglalást, akkor a jóvá-

hagyott Szakmai Programot fel kell terjeszteni a Kormányhivatal felé, akik hivatalból megké-

rik majd az előzetes szakhatósági véleményt. Ezt követően részletesen ismerteti a Szakmai 

Programot. Javasolja a Szakmai Program elfogadását. 

 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a szociális étkeztetésre az állam biztosít egy 

normatív támogatást, melyhez az önkormányzat is adhat támogatást. Az étkeztetés tényleges 

díjából ezt a két támogatást le kell vonni, és a különbséget fizeti a szolgáltatást igénybe vevő. 

Lényegében 50-100 Ft-os támogatásokról van szó, nem 50-90 százalékosról. Ezt a település 

költségvetése nem bírná el. Attól tart, hogy jóval kevesebben fogják igénybe venni a szociális 

étkeztetést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a támogatás várható mértékéről tájékoztas-

sák a lakosságot, mert érzése szerint téves információk alapján többen túlzott reményeket táp-

lálnak a szolgáltatással kapcsolatosan. 

 

Kelemen László jegyző elmondja, hogy a szociális étkeztetés előző évi költségeiből kerül 

kiszámításra az étkeztetés önköltségi ára, mely tartalmazza az anyagárat, és a rezsiköltségeket 

is. Ebből levonásra kerül az állami támogatás, s ennél a díjnál nagyobbat nem alkalmazhat az 

önkormányzat, de kevesebbet megállapíthat. Az elmúlt év végén néhány állampolgár nagyon 

rossz élethelyzetbe került, ezért az önkormányzat néhány hónapig térítésmentesen, s ezt 

követően pedig csökkentett térítési díjjal biztosította számukra az étkeztetést. A szociális 

étkeztetés bevezetését követően már ilyen nagy mértékű önkormányzati támogatásra nem 

lehet számítani.  

 

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

zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

40/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat 2014. április 28. napján kelt, Szociális Étkeztetés Szakmai 

Programját elfogadja.   

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. május 13. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Rendőrkapitányság Pápa közbiztonsági beszámolója 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester                                            

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte Né-

metbánya Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-

désekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját, melyet a képviselők előze-

tesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Az 

elmúlt évben a község közbiztonsági statisztikája nem romlott, a 2013-as év javulást mutat. 

Tavaly összesen 2 bűncselekmény történt. Azt látja, hogy elég jó az együttműködés a körzeti 

megbízottal. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a sebességkorlátozásnál a sebesség-

határ relatív, attól függ, hogy mihez képest nézik, sokszor még a 40 km/h sebesség is sok, ha 

a tehergépkocsival szemben közlekedik egy másik gépjármű, és gyalogosok is közlekednek az 

úton. Ha lenne az önkormányzatnak annyi pénze, hogy ki tudná alakítani egy sávos közleke-

dést – amire már külföldön sok helyen van példa -, akkor automatikusan nem tudna menni az 
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autó, csak annyival, amennyivel engedné a pálya. Ennek kevesebb költségbe is kerülne a ki-

építése.  

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy súlykorlátozás, vagy magassági sorompó 

nincs? 

 

Válasz:  

 

Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy 3 tonna a súlykorlátozás. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy magassági sorompót akkor lehetne kihe-

lyezni, ha a közútkezelőtől átvenné az utat az önkormányzat. Az erdei belépő pontok egy ré-

szén a kihelyezés megoldható lenne. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

                         41/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                         tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapi-

tányság Németbánya Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról 

szóló, 19030/1060-2/2014. ált. számú beszámolóját elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. május 13. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

  Kelemen László jegyző 

 

 

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

          E l ő a d ó :         Blaskovits Zoltán polgármester 

          (Írásbeli előterjesztés.) 

 

a)  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermek- 

     jóléti Szolgálat 2013. évi beszámolói  

 

aa) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója   

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szolgálat megküldte a 

Németbánya községgel kapcsolatos, 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet a 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 

beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                         42/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                         tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-

kormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat Németbánya községgel kapcsolatos, Gy-286-3/2014. számú, 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. május 13. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

ab) Családsegítő Szolgálat beszámolója   

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szolgálat megküldte a 

Németbánya községgel kapcsolatos, 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet a 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 

beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

                         43/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                         tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-

kormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat Németbánya községgel kapcsolatos, Sz-137/2014. számú, 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. május 13. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

b) Millenniumi „Megyefa” felújítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti VM. Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 02/98/2014. számú, Millenniumi „Megyefa” felújításával kapcsolatos 

levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy 

vállalják a németbányai címer kerámia változatának elkészítése 7.000,-Ft-os költségét. 

Később utánrendelni is tudna az önkormányzat.  

Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                         44/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                         tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszprémi Megye-

háza belső udvarán felállított „Megyefa” ágára elhelyezendő Németbánya te-

lepülés címer kerámia változatának elkészítése 7.000,-Ft-os költségét – költ-

ségvetés terhére – biztosítja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a 

határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. május 13. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

c) Fűnyíró traktor értékesítése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat fűnyíró 

traktort vásárolt, mivel a régi traktor fejújítása már nem gazdaságos. A régi traktort értékesí-

teni kívánja az önkormányzat, az előzetes felértékelése rövid időn belül megtörténik. Ezt kö-

vetően részletesen ismerteti a nyilvános ajánlattételi felhívást. Javasolja a testületnek, hogy a 

gépet eladásra hirdessék meg. Május 12-ig várják a beérkező ajánlatokat. Azután 15 napon 

belül, testületi ülés keretében döntést hoznak. Azt javasolja, hogy az ajánlatokat zárt boríték-

ban kezeljék a hivatalban, előzetesen senki ne ismerhesse meg a tartalmát. A szerződéskötés 

során a vitás kérdések felmerülése esetén elállhat az önkormányzat a szerződéskötéstől. Te-

kintettel arra, hogy május 16-ra mondták a szállítását az új traktornak, jó lenne minél előbb a 

másik gépet eladni. 

Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

                         45/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                         tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 

MTD Celebration 17 LE típusú, fűnyíró traktort értékesítésre meghirdeti. A 

nyilvános ajánlattételi felhívást elfogadja.  

A felhívás a határozat mellékletét képezi.  

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a 

felhívás kihirdetéséről gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. április 29. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

d) Az Adászteveli Óvoda Középtávú Pedagógus Továbbképzési Programja 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az óvodavezető prog-

ram elfogadásával kapcsolatos kérelmét, valamint a Továbbképzési Programot, melyet a kép-

viselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a Program elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

46/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                        tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda  

2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31-ig tartó, Közép távú Pedagógus To-

vábbképzési Programját elfogadja. 

A Program a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                        Határidő: 2014. május 13. 

                        Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 

 

 

e) Bakonydraco Rajzpályázat 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonydraco Rajzpá-

lyázat meghirdetésére kér felhatalmazást, hogy intézhesse a tavalyi mintára az esemény meg- 

rendezését.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy mire lesz a pályázat meghirdetve? A falu-

napra? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy igen, a falunapra, ami július 18-

20. napján lesz. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő javasolja, hogy a rajzpályázatok elbírálásáról videót kellene készíte-

ni, és a YouTube-ra fel kellene tenni, hogy a németbányai honlapon meg lehessen tekinteni. 

Egyetért a pályázat meghirdetésével, és a polgármester úr felhatalmazásával. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

47/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                        tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben is meg-

hirdeti a Bakonydraco Rajzpályázatot.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rajzpályázat meghirdetéséről gondos-

kodjon. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                        Határidő: 2014. május 31. 

                        Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
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f) Elszámolás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Bakonyjákó Község Pol-

gármestere készített egy elszámolást, melyben az iskola épületének bevételei és kiadásai, az 

óvodai feladatok és a volt körjegyzőség elszámolása, valamint a körjegyző létszámleépítéses 

pályázata szerepel. Ennek alapján Németbányát összesen 117.269,-Ft illeti meg. Ezt kövezően 

részletesen ismerteti az elszámolást. Elmondja, hogy az elszámolás összegszerűségét javasolja 

elfogadni, de véleménye szerint a körjegyzőségi vagyonmegosztás még nincs lezárva. Az is-

kola épületének hasznosításánál is gesztori megállapodást kellene kötni. A jelenlegi bérlőnek 

már régen fel kellett volna mondani, hiszen a vele kötött szerződés alapján már több felmon-

dási okot is szolgáltatott. A polgármester asszony kérésének megfelelően negyedévente el-

számolják az óvodai költségeket, amit átutalnak Bakonyjákó Község Önkormányzata részére.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

48/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                        tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó-

Farkasgyepű-Németbánya Községek Körjegyzőségével, az iskola épületével, 

az óvodai feladatokkal, és a körjegyző létszámleépítéses pályázatával kapcsola-

tos, 2012 és 2013. évi költségek elszámolását elfogadja. 

A körjegyzőségi vagyonmegosztást a testület nem tekinti lezártnak. 

Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                        Határidő: 2014. május 13. 

                        Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 

 

 

g) Pétanque pálya építés 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a németbányán élő belga 

házaspár kezdeményezte nála, hogy Pétanque pályát kellene építeni Németbányán. Ő a kez-

deményezést támogathatónak ítéli meg. A Fő téren elférne a volt kocsma alapján a pálya, 

melynek 4 oldalából 3 oldal adott, nagyon költség-hatékonyan el lehetne készíteni a pályát. A 

kezdeményezők aktív szerepet vállalnának a játék népszerűsítésében. Véleménye szerint meg-

felelő hírveréssel komoly turisztikai vonzerőt jelenthet e csapatjáték lehetősége. Javasolja, 

hogy a testület támogassa a Pétanque pálya építést. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások:  

 

Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a Pétanque sport, vagy játék?  

 

Válasz:  
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Pétanqueot sportként, nemzet-

közi szabványos pályán űzik. Természetesen tét nélküli játékként is felfogható. 

 

Hozzászólás:  

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a teniszpályán nem lehetne kosarazni?  

 

Válasz:  

 

Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy a teniszpálya salakos, ha a hálót leszere-

lik, akkor focizni lehet rajta, a szélénél le lehet tenni kosárpalánkot is. Nem igényel karbantar-

tást. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólására reagálva 

elmondja, hogy ha a németbányaiak két alkalommal lemennének focizni, és azért nem tudná-

nak, mert nincsenek kis kapuk, akkor azonnal kapukat csináltatna az önkormányzat a részük-

re. Mindenképpen ösztönözni kellene a helyi sportélet alakulását. Lehet az foci, tenisz, tollas, 

pétanque, csak valahogy el kell indulni. A focipálya állapota az idei évben alkalmasabb lesz a 

sportolásra, mint eddig volt, a pétangue pedig viszonylag alacsony költségvonzata mellett he-

lyi támogatást élvez. A teniszpálya létesítése komolyabb invesztációt igényelne. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

49/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                        tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Község 

Fő terén Pétanque pálya építését határozza el.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a ha-

tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                        Határidő: 2014. május 13., ill. augusztus 31. 

                        Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 

 

 

h) Magyar Vásárlói Klub 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismereti Mészárosné Véber 

Anita, Magyar Vásárlói Klub rendszerét bemutató levelét, melynek lényege, hogy 3-5-7 %-os 

kedvezményt biztosít a tulajdonosoknak, bevont partnerek, helyi kereskedők közreműködésé-

vel. Interneten meg lehet nézni, hogy kik csatlakoztak a rendszerhez. Licenc díjat és egyszeri 

éves díjat kell fizetni, csatlakozásnál nem kell éves díjat fizetni, a szerződések minimum 3 

éves időtartamúak. Az önkormányzat adhatna minden németbányai családnak egy ilyen kár-

tyát, ez 45 családdal számolva -egy kártya 400,-Ft-, 18.000,-Ft-ot jelentene ez éves költség-

ként. Utána évi 50.000,-Ft költséggel járna. Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a 

Magyar Vásárlói Klubhoz.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások:  

 

Müller Péter képviselő véleménye szerint biztos van több olyan ember, akit érintene. Támo-

gatja a polgármester úr javaslatát. 



 

 

- 14 - 

Narancsik Imréné alpolgármesternek is nagyon szimpatikus a Magyar Vásárlói Klub, tá-

mogatja a csatlakozást. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

50/2014.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

                        tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 évre csatlakozik a 

Magyar Vásárlói Klub rendszeréhez.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási szerződés megkötése ügyé-

ben intézkedjen, azt aláírja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a ha-

tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                        Határidő: 2014. május 13., ill. május 31. 

                        Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólás:  

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mikortól lehet megtekinteni az egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezés működését? 

 

Válasz:  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy Berhidai Péter németbányai in-

gatlanán bármikor megtekinthető a berendezés, de eredetileg 2014. május 10. napjára tervez-

tek egy nyilvános bemutató-ismertetőt. Az időpont még egyeztetés alatt van.  

 

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

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 10 óra 31 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

                        Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


