
Szám: 8-10/2014.

N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29. napján 8 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



- 2 -

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. május 29. napján 
8 óra 30 perckor 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  Narancsik  Imréné 
alpolgármester. 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. elnöke
- Kelemen László jegyző
- Baksa Gizella jkv. vezető

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Müller Péter képviselő 
hiányzik, aki előzetesen kimentette magát. A meghívóban szereplő napirendi pontokat java-
solja megtárgyalni. 

N A P I R E N D :

T á r g y : E l ő a d ó :

1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési                   Kelemen László    
     Szabályzata módosítása                                                                                    jegyző

2./ Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló-             Blaskovits Zoltán  
jának elfogadása    polgármester

3./ Részvétel a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen        Blaskovits Zoltán 
                                                                                                                             polgármester

4./ Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása    Blaskovits Zoltán  
   polgármester

5./ Vegyes ügyek    Blaskovits Zoltán  
   polgármester



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.

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a testületi ülések között eltelt rövid idő mi-
att lejárt határidejű határozatok nincsenek, ezért ezekről sem készült beszámoló. 
Ugyanezen okok miatt átruházott hatáskörben sem született polgármesteri döntés. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendkívüli ülés össze-
hívásának legfőbb indoka Németbánya SZMSZ-ének módosítása, illetve a Csend Völgye Né-
metbánya Nonprofit Kft. beszámolója, amit május 31. napjáig el kell fogadni az önkormány-
zatnak. 
A gázvásárlással  kapcsolatban elmondja,  hogy a 300 kg gázt megrendelte.  Amennyiben a 
pénteki nap folyamán kiszállítják, akkor él az önkormányzat megrendelése. A tartály bérleti 
díj, a kötbér és a konkrét vásárlás együttes összege kb. 30.000,-Ft-tal haladja meg a költségve-
tésben tervezett 400.000,-Ft-ot, így azonban gáztartalékkal rendelkezünk.
A mai reggel folyamán lezajlott az önkormányzat fűnyíró traktorának értékesítése. Átadásra 
került az eszköz, a vételárat dr. Szöllősi Zoltán befizette Németbánya Község Önkormányzat 
házipénztárába. 
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan elmondja, hogy a foglalkoztatás három szakaszra bont-
ható. Jelen pillanatban az önkormányzatnak van szeptember 30-ig 1 fő közfoglalkoztatottja, 
ezután kapnak még július-augusztus hónapra 1 főt, és június-július hónapra is 1 főt, amelynek 
biztosítása ma dől el. Zajlik az igényfelmérés az őszi-téli hónapokkal kapcsolatosan.
A Pápai Jókai Mór Városi Könyvtárral való együttműködés keretében ma lesz az első olyan 
esemény Németbányán, ami egy programsorozat része. Ma egy boldogságkutató tart előadást. 
Ezúton is köszöni az együttműködés lehetőségét.

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 Szervezeti és Működési  
Szabályzata módosítása

   E l ő a d ó  :        Kelemen László jegyző                                           
   (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztését, és 
a  rendelet-tervezetet,  melyet  a  képviselők  előzetesen  megkaptak,  tanulmányozhattak. 
Javasolja a testületnek, hogy a rendelet-tervezetet 15 napra bocsássa társadalmi egyeztetésre. 
Elmondja,  hogy Németbányán hamarosan beindul  a  szociális  étkeztetés,  jelenleg  zajlik  az 
engedélyezést  eljárás.  A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala 
megkereste az érintett szakhatóságokat a szakhatósági véleményük kiadása végett. Ha ezek 
megérkeznek  a  hatósághoz,  akkor  kiadásra  kerül  az  engedély,  melyet  a  MÁK akkor  tud 
bejegyezni, ha az önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartásában szerepel ilyen kormányzati 
funkció. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

3



Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

62/2014.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya 6/2013. 
(VII.1.) SZMSZ rendelete  módosításáról  szóló rendelet-tervezetét  15 napra 
társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
                          Határidő: 2014. június 13.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d  :  Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadása

   E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester                                       
      (Írásbeli előterjesztés)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Csend Völgye Né-
metbánya Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegét, eredménykimutatását, és közhasznúsági jelenté-
sét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, 
hogy a Kft. 2013. évi eredményét 1.898 e. Ft főösszeggel és 413 e. Ft alaptevékenységből 
származó eredménnyel fogadja el. Javasolja egyúttal, foglalják a határozatba, hogy a 2013. 
évi alaptevékenységből származó eredményt helyezzék eredménytartalékba. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Narancsik Imréné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

63/2014.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. 2013. évi eredményét 1.898 e. Ft főösszeggel és 
413 e. Ft alaptevékenységből származó eredménnyel elfogadja.
A 2013. évi alaptevékenységből származó eredményt eredménytartalékba kell 
helyezni.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d  : Részvétel a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen
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   E l ő a d ó  : Blaskovits Zoltán polgármester                                       
      (Írásbeli előterjesztés)

Blaskovits  Zoltán polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  a  Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2014. évi versenyfelhívását. Javasolja, hogy az 
önkormányzat csatlakozzon a versenyhez. Nem az a cél, hogy az önkormányzat első helyezést 
érjen el, ennek inkább szimbolikus üzenete van. Az önkormányzat igyekszik szebbé tenni a 
környezetét akkor is, ha nem nevez be a versenyre, mely nevezés egyébként nem jár külön 
költséggel. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Narancsik Imréné alpolgármester  támogatja  a  versenyhez való csatlakozást,  s  javasolja, 
hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a jelentkezés határidőben történő benyújtására. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

64/2014.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete  csatlakozik a Virá-
gos Magyarországért Környezetszépítő Versenyhez.
Felhatalmazza a polgármestert,  hogy a versenyre történő jelentkezést határ-
időben nyújtsa be.

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
                          Határidő: 2014. május 31.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző

4./ Napirend: Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság támogatása
     E l ő a d ó      :           Blaskovits Zoltán polgármester
     (Írásbeli előterjesztés.)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Katasztófavédelmi  Igazgatóság  támogatási  kérelmét,  valamint  az  adományozási 
megállapodás-tervezetet.  Elmondja,  hogy  az  igazgatósággal  nagyon  jó  a  kapcsolata  az 
önkormányzatnak, segíti az önkormányzat munkáját, pl. térítésmentesen terveket készítenek. 
Javasolja,  hogy  a  költségvetés  összeállításakor  a  tavalyi  évi  támogatás  alapján  tervezett 
10.000,-Ft támogatást állapítsák meg az igazgatóságnak.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Narancsik Imréné alpolgármester egyetért a támogatással, s javasolja, hogy a testület hatal-
mazza fel a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

65/2014.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
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tének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztófavédelmi Igazgatóság részére – költségvetése terhére – 10.000,-Ft 
támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

                          Határidő: 2014. június 13.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző

5./ Napirend: Vegyes ügyek
     E l ő a d ó      :           Blaskovits Zoltán polgármester
     (Írásbeli előterjesztés.)

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében 
a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos eseményekről szeretne beszámolni. Elmondja, hogy a 
falugondnoki rendelet társadalmi egyeztetése megtörtént, de jelen pillanatban nincs elfogadva. 
Sikerült utolérnie az OBDK képviselőjét, aki mély megdöbbenését fejezte ki, hogy még min-
dig nem kapott az önkormányzat semmit az OBDK-tól. Abban maradtak, megvárják, amíg 
előkeresik és megküldik a véleményt, és a következő testületi ülésen elfogadja a testület a ren-
deletet. A falugondnoki szolgálathoz kapcsolódik a szakmai program, illetve a gépjármű sza-
bályzat. Az utóbbit 2012. évben visszavonta a testület, mert úgy lett tájékoztatva, hogy a gép-
jármű bérbeadása a támogatás megvonását jelentette volna. Így utólag nézve, elég lett volna 
az is, hogy a bérbeadási szakaszt vették volna ki a szabályzatból, vagy benne hagyják, de nem 
élnek a lehetőséggel. Az 5 éves kötelezettségvállalás időszaka lejárt. Innentől kezdve semmi 
nem korlátozza, hogy a település sajátjaként úgy használja a gépjárművet, ahogy akarja. Azt 
kell átgondolni, hogy a település turisztikai vonzereje növelésének biztosítása, fokozása érde-
kében bérbe akarja-e adni a falubuszt. Előfordulhat, hogy egy helyi szállásadó pl. a Somlóra 
szeretné elvinni a vendégeit, s igénybe szeretné venni a falubuszt.

A testület megbeszélte előzetesen, hogy a közmeghallgatást 2014. június 14. napján tartja, 18 
órakor. Ebben az esti órákban már mindenki ráér, meg tudnak jelenni a közmeghallgatáson. 
Az időpont véglegesítése előtt egyeztet mindazokkal, akikre a lakosság teljeskörű tájékoztatá-
sa érdekében számít a közmeghallgatáson.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás nem volt.

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászó-
lása, vagy bejelentése?

Mivel hozzászólás nem volt,  Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 01 perckor bezárja.

Kmf.

                        Blaskovits Zoltán Kelemen László
                           polgármester jegyző
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