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N é m e t b á n y a

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23. napján 17 óra 30 perckor 
megtartott 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 2014. június 23. napján 
17 óra 30 perckor 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:
- Draskovics Balázs Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- Kelemen László jegyző
- Diós Nikoletta jkv. vezető

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 3 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 Szervezeti és Működési                   Kelemen László    
     Szabályzata                                                                                                       jegyző

2./ Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet                                                   Kelemen László    
                                                                                                                                jegyző

3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-        Kelemen László    
     tásáról                                                                                                                 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 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 az 59, 60 és 61/2014.(V.22.), 62, 63, 64, 65, 66 és 67/2014.(V.29.) számú, 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelen-
teket, hogy a legutóbbi testületi ülés óta, átruházott hatáskörben nem született döntés. A napi-
rendi pontok mutatják, hogy milyen ügyben történtek egyeztetések.  Szeretné megemlíteni, 
hogy a közfoglalkoztatás terén eljutott az önkormányzat oda, hogy Németbányán több a keret, 
mint az olyan személy, aki közfoglalkoztatásba bevonható. Nincs olyan személy a települé-
sen, akinek a rendszeres közfoglalkoztatás keretein belül ne tudna munkát biztosítani az ön-
kormányzat. 

Új fejleményként elmondható, hogy idén is lesz diákmunka, a tavalyi évhez hasonlóan. Két 
személyt tudunk foglalkoztatni, de csak egy hónapra, napi 6 órában. Július 15-től kezdik meg 
a munkát. 

A falugondnok munkarendje visszaállt a régi munkarendjéhez, mivel az iskolai időszak befe-
jeződött, nincs már étkeztetés, nem kell osztott munkarendben dolgoznia, reggel fél nyolctól 
délután fél 5-ig, egyórás ebédidővel dolgozik. Nyári időszak miatt nyilván ő is gyakrabban 
lesz szabadságon. Kérte tőle, hogy amikor nincs szabadságon, fokozottan tevékenykedjen az 
információáramlásban a falu lakossága felé. Ami a levelező listán megjelenik, azt az ő felada-
ta eljuttatni mindazokhoz, akik a levelező listán nincsenek fent. Amikor munkaidőben egyéb 
feladata nincsen, a testületi jegyzőkönyveket is olvasnia kell, mert nem lehet olyan, ha valaki 
kérdez valamit, ami esetleg testületi ülésen elhangzott, ne tudjon felvilágosítást adni. Termé-
szetesen hozzá, és a Képviselő-testület tagjaihoz is bármikor fordulhat kérdéssel. Az informá-
cióáramlásban való közreműködés, a lakosság tájékoztatása fontos feladat.

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  :  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési  
Szabályzata 

   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. 
Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a testület 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátotta, de 
a tervezettel kapcsolatban hozzászólás, javaslat, vélemény nem érkezett. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

4/2014.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
                          nek önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat Szer-

Szervezeti és Működési  Szabályzata 6/2013.(VII.1.) rendelete módosítá-
sáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d  :  Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet                                                 
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. 
Elmondja,  hogy  a  rendelet-tervezetet  a  testület  már  korábban  társadalmi  egyeztetésre 
bocsátotta,  de a tervezettel  kapcsolatban hozzászólás,  javaslat,  vélemény nem érkezett.  Az 
OBDK munkatársának a véleményére vártunk eddig, de nem érkezett meg.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ez a rendelet-tervezet már 
elég régóta vajúdik. A jegyző úrral átbeszélve úgy döntöttek, hogy nem húzzák az elfogadását 
tovább. A rendelet módosítása után következhet be a szakmai program - kormányhivatal által 
elvárt - aktualizálása, illetve a falugondnok munkaköri leírásának hozzáigazítása. Gyakorlati-
lag nem szeretné egy virtuális véleménynyilvánítás miatt lebegtetni az ügyet. Az OBDK kép-
viselőjének volt néhány hozzászólása, sikerült elérnie őt telefonon, de nem fogalmazott meg 
olyat, ami alapján a rendelet nem állná meg a helyét. Jegyző úr a rendelet-tervezetet megküld-
te a kormányhivatal törvényességi ellenőrének előzetes véleményezésre, s ő is rendben találta. 
Számára most vált nyilvánvalóvá, hogy mennyire túl van bonyolítva a falugondnok munkája. 
Nyilván arra fognak törekedni, hogy életszerű legyen. Nem lehet nem betartani bizonyos sza-
bályokat. Mindenki tudja, hogy a falugondnok végez olyan feladatokat, ami nagy segítség a 
lakosoknak, de nem tudja szabályosan végezni, és támadási felületet biztosít, ha nem végez el 
bizonyos adminisztratív feladatokat. Amit ebből lehet mellőzni,  azokat mellőzték,  hogy ne 
kelljen pl. mindig leigazolni, hogy kik és hányan utaztak a falubuszban. De pl. azt nem csinál-
hatja meg, hogy bevásárlásra átvesz pénzt, dokumentálás nélkül. Elég, ha csak egyszer van 
belőle vitás kérdés. 
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

5/2014.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
                          nek önkormányzati rendelete a Falugondnoki Szolgálatról.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3./ N a p i r e n d  : Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-      
                                tásáról                                                                                                            
   E l ő a d ó  :       Kelemen László jegyző                                           
      (Írásbeli előterjesztés)

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy vélhetően 2014-ben ez az 
anyag bővebb lesz, hiszen tapasztalható, hogy a civil szervezetekkel az együttműködés kultu-
rális és sport területen is jelentős hozadékkal bír. Akár a Kostajger egyesületre, vagy a telep-
hellyel rendelkező Csalán egyesületre nézve, nyilvánvalóan lesz látszatja a helyi esélyegyen-
lőségi programnak, illetve a pénzeszköz felhasználásának is. Javasolja az átfogó értékelés el-
fogadását.

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

68/2014.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásá-
ról szóló, 2014. május 30. napján kelt átfogó értékelést elfogadja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
                          Határidő: 2014. július 8.
                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester
                                        Kelemen László jegyző

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

Hozzászólás:

Doma Kálmán németbányai lakos kérdezi, hogy van-e a falunak csendrendelete? Azért kér-
dezi, mert vannak egyesek, akik szombaton elkezdenek dáridózni, másnapig lehet hallani, és 
nem lehet tőlük pihenni.

Válasz:

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nincs erre vonatkozó rendelete 
az önkormányzatnak, de a magasabb szintű szabályok szerint, a jegyző úr tud tájékoztatást 
nyújtani. 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy kormányrendelet tiltja az esti hangosko-
dást, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. Ha ilyen előfordul, akkor ki kell 
hívni a rendőröket. Be kell jelenteni, a rendőrség kivonul, és ha szabálysértést tapasztalnak, 
akkor intézkednek, s rendet tesznek. 

5



Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévők-
nek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 17 óra 57 perckor bezárja.

Kmf.

                        Blaskovits Zoltán Kelemen László
                           polgármester jegyző
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