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N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23. napján 18 órakor 
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv



Németbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23. napján 
18 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Németbánya – Faluház, nagy terem

Az ülés típusa: Közmeghallgatás

Jelen voltak:

A./ Képviselő-testület  tagjai: Blaskovits  Zoltán  polgármester,  Narancsik  Imréné 
alpolgármester és Müller Péter képviselő.

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
      -     Kelemen László jegyző
      -     Draskovics Balázs falugondnok
      -     Diós Nikoletta jkv. vezető

A lakosság részéről megjelent: 7 fő.

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A 
jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  közmeghallgatáson  minden  képviselő  jelen  van. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Müller Péter képviselőt jelöljék ki.

Müller Péter képviselő a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja.

Blaskovits  Zoltán  polgármester tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-
ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Blaskovits Zoltán polgármester az önkormányzat költségvetéséről elmondja, hogy nem áll-
nak rosszul, folyószámlahitelt nem kellett felvenni azokra kis beruházásokra, amiket szeretne 
az önkormányzat megvalósítani, arra tudtak forrásokat félretenni. Nagyságrendben maradt a 
megszokott összeg, ami 20-21 millió forint.
 
Közfoglalkoztatás kapcsán eljutottak arra a szintre, hogy nem mer kérni létszámot, mert nincs 
olyan személy, aki ne lenne foglalkoztatva. Új fejleményként elmondható, hogy idén is lesz 
diákmunka, a tavalyi évhez hasonlóan. Idei évben is két személyt tudnak foglalkoztatni, de 
csak egy hónapra, napi 6 órában. A diákmunka a tavalyi évben is nagy segítség volt az önkor-
mányzatnak.
 
Elégedetlenek az E-ON-nal, illetve az EHSZER-rel. Ha nem is függetlenné szeretne válni Né-
metbánya, de szeretnék, hogy a függőségük csökkenjen. Szeretnének technológiában is lépni, 



illetve az önellátás felé való törekvés a cél. Hamarosan megnyílik majd egy pályázati lehető-
ség, amire be szeretnének nyújtani pályázatot, ami napenergia felhasználása kapcsán nyit egy 
kis perspektívát. A közvilágítás is egy állandó beszédtéma a faluban, hiszen sokat fizetnek ér-
te, és a világítás minősége pocsék, mert félhomályban sétálgat a lakosság.
 
Nemsokára elkészül a Németbánya kártya, a Magyar Vásárlói klub által, több száz üzletben 
tudják majd használni, 3-5-7 %-os kedvezményt biztosít. Nagyon olcsón jut hozzá az önkor-
mányzat.

Új LEADER csapathoz csatlakozott az önkormányzat. A híresztelésekkel ellentétben, ez egy 
stabil és jól működő csapat, ő személy szerint sokat vár tőle. Javasolta a civil szervezetek felé 
is, hogy ők is vegyék fel a kapcsolatot velük. 

Új civil szervezet van Németbányán, illetve csak telephelyet létesített,  a Csalán Egyesület, 
akikkel már több ízben együtt dolgozott az önkormányzat. 

Az önkormányzat környezetvédelmi programja, illetve a vízkár-elhárítási terve megszületett. 
A települési szennyvízkezelési program a környezetvédelmi program elkészültével újra bein-
dítható. Abban bíznak, hogy az év második felében lesz a 2000 fő alatti településeknek is 
ilyen célú pályázat kiírva. Ha minden jól megy, addigra települési szennyvízkezelési progra-
mot a zöldhatóság elfogadja. Korábban ez azért hiúsult meg, mert nem volt megfelelő a kör-
nyezetvédelmi program, illetve további vizsgálatokat kértek, melyeket elvégeztek. A pályázat 
kiírását követően van a kistelepüléseknek arra esélye, hogy támogatáshoz jussanak.

Ezt követően felkéri a falugondnokot, tartsa meg a 2013. évi munkájáról a beszámolóját. 

Draskovics Balázs falugondnok előterjesztésében elmondja, hogy a munkáját a polgármester 
úr szakmai felügyelete alatt végezte. Napi feladatai közé tartozik a szociális alapellátáson be-
lül az étkeztetési feladatok ellátása. Az időskorúak, illetve a mozgáskorlátozottak ellátásához 
kapcsolódik az egészségügyi ellátás, ami magába foglalja az esetleges orvosi rendelésre törté-
nő szállítást Pápára, illetve Farkasgyepűre. A gyógyszerkiváltás a rászorulók számára egy hé-
ten általában több napot vesz igénybe, legtöbbször hétfőt, szerdát és pénteket. Az iskolás és 
óvódás korú gyermekek oktatási-nevelési intézménybe való szállítása és hazajuttatása csak is-
kolai időszakban történik. Egyéb szakköri foglalkoztatásokra történő szállítás is a feladatok 
közé tartozik. A házi segítségnyújtás egy héten többször történik, viszont az egyéb szállítás az 
csak eseti szokott lenni. Fontos feladata az információ közvetítése az önkormányzat és lakos-
ság felé.   Feladatai  közé tartozik még az idős betegek orvosi rendelésre történő szállítása, 
esetleges kivizsgálásokra is, valamint a bevásárlások intézése, amire általában pénteken szo-
kott sor kerülni.

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a falugondnok tájékoztatóját. Elmondja, bizo-
nyára többen észrevették, hogy a falugondnok munkarendje időről időre változik. Igyekeztek 
ezt úgy változtatni és igazítani, hogy az aktuális feladatokhoz megfelelő legyen, és közben ő 
se legyen túlterhelve. Nem várható el tőle, ha már korán reggel végzi az iskoláskorú gyerme-
kek szállítását,  hogy egy huzamban dolgozzon délután fél ötig.  Azért  ilyenkor munkaközi 
szünetet  iktatnak  be.  Jellemzően  a  falugondnok munkarendje  kéthavonta  szokott  változni, 
most volt  az aktuális  változás  az iskolaidő végeztével,  és a nyári  szünet végig lesz a régi 
klasszikus munkarendje. Ezeket azért kell elmondani, hogy mindenki vegye figyelembe azt, 
hogy a falugondnoknak is van munkaideje. Ha túlmunkát végez, azt legkésőbb a következő 
héten lecsúsztatja. Falugondnoki járművet nem csak a falugondnoki feladatokra használják, 
hanem -  együttműködés alapján - pl. a bakonyjákói óvodásokat is szállítják. Ha a civil szer-
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vezetekkel is együttműködési megállapodást kötünk, akkor számukra is elérhető lehet ilyen 
módon a falubusz. Most hétvégén pl. a római katolikus plébánia szervezett egy kirándulást és 
annyi volt a jelentkező, hogy nem fértek be a nagy buszba, és kérték a segítségünket, amit szí-
vesen nyújtottunk. A havi kilométer keret, amit megtesz a busz, az nem változott. Ezt úgy kell 
értelmezni, hogy ilyen szolgáltatásokat be tud vállalni a falugondnok ugyanazon a km kereten 
belül, akkor ez azt is jelenti, hogy máshol km-et spóroltak racionalizálással úgy, hogy a szol-
gáltatás minősége ne csökkenjen. Egy alkalommal vizsgálódás folyt célirányosan a falugond-
noki szolgálattal kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy minden évben folyik valamilyen ellenőr-
zés. Akár belső ellenőrzés, akár kormányhivatal által folytatott ellenőrzés, de a falugondnokot 
azt mindig nézik, „mert ott úgyis lehet találni valamit”. Nálunk szerencsére rendben mennek a 
dolgok a szolgálatnál. Tavaly egy bejelentés miatt folyt a vizsgálódás, s megállapítást nyert, 
hogy sérült egy kiskorú gyermek esélyegyenlőséghez való joga. Sikerült ezt a dolgot megfele-
lő módon rendezni. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a módosított, ma elfogadott falugond-
noki rendelet  és az átdolgozásra kerülő szakmai program, és a falugondnok hozzáigazított 
munkaköri leírása nem jelenti a folyamat végét, várhatóan olyan dolgokat kell csinálni, ami 
még nem volt a faluban. Megállapítást nyert, hogy az esélyegyenlőség a szolgáltatáshoz való 
hozzáférésben csak oly módon biztosítható, hogy a falugondnoki járműnek megálló pontokat 
kell kijelölni. Ez nem egy kellemes dolog, de meg lesz határozva, hogy hol veheti, illetve rak-
hatja le a gyermekeket, a lakosokat falubusz. Ez a mozgásában korlátozott személyeket, idő-
seket hátrányosan nem fogja érinteni. Nem lesz mindenki számára megfelelő, hiszen nagyon 
sok kényelmi szempont ki fog esni. A legfontosabb az, hogy jogszerűen működjön a szolgá-
lat. Nem kell senkinek sem attól tartania, ha a nagy bevásárlásból egy 10 kg-os csomaggal ér-
kezik, akkor a falugondnok nem fogja házhoz vinni, de ha kevesebb a csomag, akkor alap 
esetben csak a megállóhelyen fog tudni kiszállni.  Az viszont nem tehető meg, hogy a gyer-
meket egyszerűen kirakja a buszból, mert nyilván csak a szülőnek adhatja át. A változásokról 
a lakosság tájékoztatva lesz egy rövid tájékoztató anyagon keresztül, mely tartalmazza majd a 
legfontosabb szabályokat, és a szolgálat igénybe vételének módját. Azt még tudni kell, hogy a 
falugondnok minden évben elmegy valamilyen képzésre,  idén szupervíziós  képzésen vesz 
részt, ami a kommunikációt és a problémakezelést segíti.
Kéri a jelenlévőket, hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket és javaslataikat tegyék meg.

Hozzászólás:

Hellebrandt Jenőné németbányai lakos elmondja, nem bánta volna, ha körzeti megbízott is 
jelen van a közmeghallgatáson. Ő nem lett meghívva?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a körzeti megbízott minden év-
ben eljuttatja az éves beszámolóját az önkormányzathoz, melyet a testület elfogad. Ha koráb-
ban lett volna a közmeghallgatás, akkor azon tudta volna ismertetni ezt a beszámolót. A mai 
közmeghallgatásra a körzeti megbízott ezért nem kapott meghívást. Németbányán jó a közbiz-
tonság, komolyabb problémát nem észlelt, és az együttműködés jó vele. Tud az aktuális prob-
lémákról: a sebesség korlátozásról, illetve a súlykorlát átlépéséről. Rendőrkapitány úr is jelez-
te, hogy megpróbál lépéseket tenni annak érdekében, hogy a problémák megoldódjanak, akár 
úgy, hogy fokozott rendőri jelenlétet biztosít a községben. Németbánya más községekhez vi-
szonyítva a „béke szigete”, szerencsére nagyon alacsony a bűncselekmények száma. Az ön-
kormányzathoz érkező javaslatokat eljuttatjuk hozzá, és akár a Németbányai Napokra elhívják 
őt. Az kitűnő alkalom lehet arra, hogy a lakosság közelebbről is megismerhesse, és elbeszél-
gethessen vele.
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Hozzászólás:

Horváth Andrásné németbányai lakos kérdezi, hogy a buszközlekedéssel kapcsolatban van-
e fejlemény?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy megkeresésére viszonylag kevés 
érdemi kérés érkezett a lakosságtól. Azt gondolta, hogy majd tömegével fognak érkezni a ké-
rések. A Közlekedéstudományi Intézet Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iro-
dának írta meg javaslatait és a felvetéseket, és egyeztettek velük. Ők fogják össze a társaságok 
menetrendjét. A legfontosabbnak ítélt kéréseket jutatta el hozzá, amin ők nagyon megdöbben-
tek, mivel falu kicsi és annyi járatpárt kért, mint egy nagyobb város. A múlt héten elnézést 
kértek, hogy még írásban nem jeleztek vissza. Hogy a kérések közül mik fognak teljesülni, azt 
még nem tudja. Van, ami teljesíthetőnek tűnik a kérések közül. A következő járatokat kértük:

• 7391/344 Pápáról 15.45-kor Veszprém felé induló járat  (vagy 7927/321 16.15-kor) 
érintse Németbányát (Pápára iskolába járók, munkába járók, bevásárlók, ügyintézés 
hazajutás)

• 7391/363 Németbányáról 7.01-kor induló járat Bakonyjákón érje el a Pápáról 6.55-kor 
Budapest felé induló 1229/218 járatot (menetrend szerint elérné ugyan, ám ez a való-
ságban bizonytalan, nem tervezhető)

• 7391/351 Farkasgyepűről 4.43-kor Pápa felé induló járat érintse Németbányát (mun-
kavállalók kérése)

• Szükség lenne egy olyan járatra, amely Németbányáról lehetővé teszi a Veszprémbe 
való bejutást (legalább iskolai előadási napokon) oly módon, hogy legkésőbb 7.40-kor 
Veszprém állomásra érkezzen, lehetőség szerint a Színház felé közlekedve (Veszp-
rémbe járó általános- és középiskolások, illetve munkavállalók)

• Veszprémből jelenleg nem biztosított a hazajutás iskolából, normál munkarendű mun-
kavégzésből Németbányára (16.00 - 16.30 veszprémi indulással, vagy 7391/357 járat 
betérítése)

• 7927/327 Pápáról 22.30-kor Farkasgyepű felé induló járat érintse Németbányát (Pápán 
munkát vállalók esti/délutáni műszakból való hazajutása jelenleg nem biztosított)

• 7391/336 Németbányáról 13.13-kor Veszprém felé induló járathoz jó lenne egy Ba-
konyjákói átszállással biztosítható Pápára jutás

• 7391/423 Németbányáról kedden és pénteken Pápa felé induló járat néhány perc kü-
lönbség miatt Bakonyjákón nem éri el a 7943/101 Várpalotai járatot

• Közvetett módon segítene, ha a Pápa - Veszprém gyorsjáratok megállnának Bakonyjá-
kón

Jellemzően az iskolások, illetve a munkába járók igényeit vették figyelembe. Mivel nem sok 
emberről van szó, és kértek statisztikákat, akkor beszélhetünk arról is, hogy a kötelező járat-
párok közül, amit az állam garantál, mennyi jön be Németbányára. Itt tudtak közös nevezőt ta-
lálni, hiszen a volán társaságok közül jogszabály szerint nincs megfelelő számú járatpár, ami 
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érinti Németbányát, így van egy alku pozíciója Németbányának. A volt régi piacos járat visz-
szaállítása jó lenne, illetve hétvégén nincs olyan járat, ami bejön a faluba. A turizmus fellendí-
tése szempontjából is fontos a tervezés. Meglátja, hogy mire fognak jutni, de most komolyan 
foglalkoznak vele.

Hozzászólás:

Heim-Bojta István németbányai lakos kérdezi, mi a helyzet saját szennyvízkezelési beren-
dezéssel?

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy itt volt tegnap a letelepített refe-
rencia kisberendezésnek a forgalmazója, illetve a Berhidai Péter bemutatta a használatát, és 
Edinával együtt elmondták a tapasztalataikat. Ő úgy gondolja, hogy szakmailag nem áll más-
ból a kérdés, mint tavaly. Arra lehet számítani, hogy a település szennyvízkezelési programot 
készítő szakember nem teszi le a voksát kizárólag egy technológia mellett.  Viszont leírja, 
hogy melyik technológiát lehet, illetve melyiket nem lehet megvalósítani. A jogszabályi keret 
azt fogja előírni, hogy németbányán két műszaki megoldást lehet majd alkalmazni. Nem az 
lesz, hogy testület dönt majd, hanem a gazdaságossági szempontot is figyelembe kell venni. A 
zöldhatóság nem fogja megadni az engedélyt egy olyan műszaki megoldásra, ami nem gazda-
ságos, illetve pályázati forrásból nem támogathatnak irreálisan drága megoldásokat. Várható-
an Németbányán az egyedi kisberendezéses technológia lesz majd alkalmazható. Ennél többet 
nem tud mondani, de meggyőződése, hogy ez a jó megoldás. A berendezés maga is fejlődik 
technológiailag, hiszen ma már tudja kezelni az üdülő fogalmát. Amikor találkoztak ezzel a 
berendezéssel akkor még nem tudta nélkülözni a szippantós autót, ma már erre sincs szükség. 

Hozzászólás:

Heim-Bojta István németbányai lakos elmondja, hogy látja, épül a színpad a beruházásból? 

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tudja mindenki: a Csend Völgye 
Nonprofit Kft. ügyvezetése megváltozott. Berhidai Péter lemondott, és helyette Horváth And-
rásné Kati vette át a feladatok kezelését. Egyre több adminisztratív feladatot lát el, ami a nagy 
beruházáshoz kapcsolódik.  A színpad felépítése a temető pályázathoz kapcsolódik, nem ilyet 
terveztek, hanem erre kaptak pénzt. Elég jól halad az építkezés, viszont ennek a színpadnak a 
teteje csak a második ütemben fog felépülni. A furcsa ívre, ami látható, oda szeretnének egy 
feliratot és egy Németbánya címert felfestetni. Ezzel párhuzamosan az érsekséggel, az érsek 
úr jóváhagyásával a régi színpadot is átalakítanák úgy, hogy külső része továbbra is színpad-
ként funkcionálhat, míg a belső részét egy úgynevezett hagyományőrző műhelyként lehetne 
használni. El kell mondania, hogy ez a projekt is a Németbányai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat együttműködésével tud megvalósulni, mintegy 40 %-kal támogatta a kivitelezést.

Hozzászólás:

Heim-Bojta István németbányai lakos kérdezi, hogy bolt és kocsma soha többé nem lesz a 
faluban?

Válasz:
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Blaskovits Zoltán polgármester  válaszában elmondja, hogy ilyet ő nem mondana. Készült 
egy olyan koncepció terv egy fa épületre, amit nem nevezne sem kocsmának, sem boltnak, ha-
nem egy vendéglátó-kereskedelmi egységnek, ami nem csak ital mérésére alkalmas, hanem a 
turistának egy szendvicsre is, illetve alkalmas arra, hogy helyi termékeket is tudjon árusítani. 
Ennek a költségvetése 5-6 millió forint, ami jelen pillanatban nem áll az önkormányzat ren-
delkezésére. Abban a pillanatban, amikor ez megváltozik, akkor ez is meg tud majd valósulni. 
Helyi termék feldolgozásra remélhetőleg lesz pályázat, az „A Bakonyért” LEADER egyesület 
az elmúlt tervezési ciklusban közel 2 milliárd forintot hívott le, többek között ilyen célokra is. 
Bízik benne, hogy ez a vonal továbbra is erősen lesz képviselve.

Hozzászólás:

Doma Kálmán németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a szomszédja szeretne 
egy bakonyi múzeumot nyitni, amiben elhelyezhetné a bakonyi trófeáit. Ezért kell neki egy te-
lek, amire ezt fel tudja építeni.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester  válaszában elmondja, hogy erről beszélt vele, ez a dolog 
nem állt meg. Ebben az is benne van, hogy pénzzel is beszállna, és a tárlati anyagot is biztosí-
taná. Ez nagyon jó dolog, de szeretne tovább gondolkodni, hogy akkor valamihez társítsák 
hozzá akár ehhez a kereskedelmi vendéglátóhelyhez, vagy az ifjúsági szálláshelyhez. Ha társí-
tanak, akkor már talán pályázati támogatást is igényelhetnek a megvalósításához. Folytatni 
szeretné a megkezdett egyeztetéseket.

Hozzászólás:

Müller Péter képviselő számára az üdülős telkek karbantartása nagy kérdőjel, mivel ahogy 
látja, ezeknek a karbantartása egyre lejjebb csúszik. Az út kivezetéseknél nagy feladat, hogy 
az iszap ne öntse el az utat.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester  válaszában elmondja,  hogy a sárkiöntéssel  kapcsolatban, 
ami Bakonyjákó felé vezető úton van, a legproblémásabb hely nem Németbánya közigazgatá-
si területéhez tartozik, hanem Bakonyjákóéhoz. Jellemzően egy földtulajdonossal kapcsolat-
ban merül fel, aki a földhasználó, illetve a közútkezelő a másik fél. Ebben az önkormányzat 
szerepköre az, hogy jelezze a problémát és sürgesse annak megoldását. A közútkezelő képvi-
selője azt mondta, hogy nyugodtan hívhatja éjfélkor is, ha probléma van. Szerinte az is meg-
oldás, hogy gazda elkezd gondolkodni és ültet egy 6 méteres lucerna sávot. Ez számára nem 
lenne túl nagy kiesés.  Ha ez nem jön be, akkor továbbra is a közútkezelőt kell hívni és miután 
kellően sok telefonhívást és levelet kap, akkor már nem lesz más választása, mint hogy ráter-
helje egy idő után a gazdára a kivezényelt gépek és brigádok költségét. Aki ismeri személye-
sen a gazdát, az rögtön nyisson ezzel a kérdéssel és talán egy idő után kellemetlen lesz neki.  
Polgár Elemér a közúttól azt ígérte, hogy összehív egy újabb egyeztetést a gazdával, de nem 
hiszi, hogy ez eredményre vezetne. A gazdálkodó az előző egyeztetésen is megígért mindent. 
Aztán a gyommentesen tartott és kukoricával bevetett területnek még a vetésiránya is úgy néz, 
ki mintha az iszapot oda akarná levezetni, így nincs miről beszélni. Ezt fejben kell összerakni, 
a kérdéssel foglalkoznak, és az érintett  gazdálkodó pozitívan áll a dolgokhoz. A legutóbbi 
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esőzések által okozott sárömléshez már a saját munkagépeit küldte ki, még mielőtt a közút tu-
dott volna a problémáról. A közútnál az esőzéseket figyelemmel kísérik. 

Tájékoztatja a lakosságot, hogy július elseje után - parlagfüves területek után kutatva - a föld-
hivatal határszemléket fog tartani.  Van, ugye aki arra játszik, hogy felszólítás után van ideje 
rendbe tenni. Július elseje után lesz bejárás, hogy hol van elmaradás, de az nem lesz publikus, 
hogy ez a bejárás mikor fog meg történni.

Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
közmeghallgatást 19 óra 14 perckor bezárja.

Kmf.

                       Blaskovits Zoltán Müller Péter
                         polgármester jkv. hitelesítő
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