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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 8 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. július 31. napján 

8 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 és Narancsik Imréné 

alpolgármester. 

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Horváth András-

nét, Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, s az ülést megnyitja. A jelenléti 

ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Müller Péter képvise-

lő hiányzik, aki családi okokra hivatkozva, előzetesen kimentette magát. A meghívóban sze-

replő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „A személyes gondoskodást nyújtó ellátáso-

kért fizetendő térítési díjak megállapítása” napirendi ponttal, mivel szeptembertől az önkor-

mányzat indítani akarja a szociális étkeztetés szolgáltatást.  

 

 

N A P I R E N D : 

 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak      Kelemen László 

     megállapítása                                                                                                      jegyző 

                                                                                                                       

2./ Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgáltatás             Blaskovits Zoltán    

  Szakmai Programja polgármester 

 

3./ Németbánya Község Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Sza-          Blaskovits  Zoltán           

      bályzata                                                                                                        polgármester 

 

4./ Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési          Kelemen László 

     Terve      jegyző 

 

5./ Vegyes ügyek                                                                                             Blaskovits  Zoltán           

                                                                                                                             polgármester 
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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 előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatról 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 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 68/2014.(VI.23.) számú, lejárt határidejű határozat végrehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelen-

teket, hogy a legutóbbi testületi ülés óta, átruházott hatáskörben nem született döntés.  

Két testületi ülés között lezajlottak a Németbányai Napok. Azt gondolja, hogy jól sikerült 

rendezvény volt. Nem volt túl magas a látogatottság, de tudják, hogy a környező települése-

ken hasonló alkalmakkor mennyien gyűlnek össze. Sikerült színvonalasan lebonyolítani és a 

programokat úgy összeállítani, hogy a település lakosságának minél nagyobb része találja 

meg a neki szólót benne. Ezúton is köszöni mindazoknak, akik közreműködtek a rendezvény 

létrehozásában, akár támogatóként, akár szakmai segítőként. Ezen a vasárnapon került átadás-

ra a ravatalozó új épülete, aminek az utómunkái folyamatban vannak. 

A HEP keret terhére - könyvtárosunk segítségével - szervezett az önkormányzat egy kirándu-

lást a németbányai gyerekeknek. Bakonybélben megnézték a csillagvizsgálót, majd fürödtek a 

nagyteveli víztározónál. Úgy tervezik, hogy havonta szerveznek egy-egy ilyen eseményt. 

 

Új energetikai pályázat is megjelent a napokban, részint a közvilágítás korszerűsítésére, ré-

szint pedig akár a faluházhoz kapcsolódó energetikai célú fejlesztésre. Kapcsolatban van a 

pályázatíró céggel. Egyébként a faluház felújítása is aktuálissá vált, a csőtörés miatt leázott 

vakolat helyreállítása és vízvezeték szerelés szükséges. Napi szinten felmerül most már, hogy 

Németbányán nincsen megközelíthető mosdó és a turisták ezt igényelnék. Ha nem lehet meg-

csinálni az Üvegtigris lecserélését, akkor az a lehetőség tűnik reálisnak, hogy kívülről megkö-

zelíthető legyen a faluházban lévő mosdó.  

 

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 :  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak     

megállapítása                                                                                                       

   E l ő a d ó :        Kelemen László jegyző                                            

   (Írásbeli előterjesztés) 
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Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkeztetés szolgáltatás 

bevezetése csak akkor lehetséges, ha az önkormányzat rendelettel megállapítja a térítési díjat, 

ami nem lehet magasabb az ráfordítások és az étkezési adagok segítségével kiszámított 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Mivel a szolgáltatás most 

indul, előző évre vonatkozó tapasztalatok nincsenek, ezért a hivatalt fenntartó másik 

önkormányzat, Homokbödöge Község Önkormányzat térítési díj számítását javasolja 

elfogadni. Ezt követően ismerteti a számítást. Javasolja annak az elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester azt reméli, hogy az önköltségi oldalt az önkormányzat le 

tudja szorítani. A falugondnok alaptevékenysége a költségvetésben más kormányfunkción 

szerepel, nem kell azt a költséget az étkeztetéshez számolni. Javasolja, hogy ezt a számítást 

fogadja el a testület. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

69/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Köz-

ség Önkormányzat 2014. évi szociális étkezők térítési díjának megállapításá-

ról szóló, 2014. június 23. napján kelt számítást elfogadja.                                                                                                           

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztését, és 

a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a testület bocsássa 15 napra társadalmi egyeztetésre. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester támogatja az elhangzott javaslatot. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

70/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

                          Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondos- 

                          kodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló,  

                          6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet-tervezetét 15 napra társadalmi  

                          egyeztetésre bocsátja. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: Azonnal. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgáltatás              

                                 Szakmai Programja 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végzéssel írta elő, hogy a szociális alap-

szolgáltatás hatósági ellenőrzése során észlelt hiányosságokra tekintettel a fenntartó önkor-

mányzat dolgozza át a falugondnoki szolgáltatás szakmai programját, s gondoskodjon annak 

jóváhagyásáról. Határidőként 2014. július 31. napját határozták meg. A jóval részletesebb, a 

települési intézményeket és szolgáltatásokat is részletesen tartalmazó, átdolgozott Szakmai 

Program elkészült, azt a képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ez a szakmai program, 

felépítésében is egy kicsit más, mint a korábbi 2005-ös. Egyrészt jogszabályi változásoknak is 

meg kellett feleltetni, másrészt más szempontból összegzi a feladatellátást.  Igyekeztek, hogy 

ne maradjon ki semmi belőle. Minden soron végigmentek, életszerű, használható program 

lett. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Szakmai Programot. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester véleménye szerint nagyon jó, összeszedett anyag lett a 

program. Fontos lenne erről egy kivonatot minden háztartásnak kinyomtatni és eljuttatni, 

esetleg hírlevél keretében.  

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tervezik erről egy tájékoztató 

kiadását, ez kötelezettsége is az önkormányzatnak. El fog jutni minden háztartásba.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

71/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

                          Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 17.                         

                          napján kelt, Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgáltatás  

                          módosított Szakmai Programját elfogadja.                                                                       

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Sza-            

                                 bályzata                                                                                                         

   E l ő a d ó :       Blaskovits Zoltán polgármester 

      (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbányának volt már 

egy elfogadott gépjármű üzemeltetési szabályzata, ami a jogszabályokban előírtaknak nem 

felelt meg, mert nem tartalmazott sok kötelezően előírt elemet. A kötelezettség vállalással ter-

helt időszak lejárt a falugondnoki járműhöz kapcsolódóan, tehát holnap dönthet úgy az ön-

kormányzat, hogy akkor igényelni lehessen egyéb feladatokra térítés ellenében a falubuszt. 
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Ezzel a lehetőséggel azonban óvatosan kell bánni, hiszen a jármű kiesése esetén komoly ne-

hézségekbe ütközne a szolgálat változatlan színvonalon történő ellátása. Javasolja a kérdés 

átgondolását. 

A falugondnoki Szakmai Program mellékletét képezi a gépjármű-üzemeltetési szabályzat, 

amit a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen 

ismerteti a szabályzatot. Javasolja a szabályzat elfogadását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

72/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya 

Község Önkormányzat 2014. július 17. napján kelt Gépjármű-üzemeltetési 

Szabályzatát elfogadja.                                                                                                                                  

A Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 

4./ N a p i r e n d :   Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési           

                                  Terve 

   E l ő a d ó :        Kelemen László jegyző                                            

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. levelét és az általuk készített Gördülő Fejlesztési Tervet, amit a képviselők 

előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a terv elfogadását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester kérdezi, hogy a terv csak az ivóvíz hálózatra vonatkozik?  

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző igennel válaszol a feltett kérdésre. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

73/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- 

és Csatornamű Zrt. szolgáltató által készített, Németbánya község 2015- 

2019. évek közötti időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja.                                                                                                                                

A Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 

                          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 

      (Szóbeli előterjesztés) 

 

a) Beiskolázási segélyek megállapítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 

javasolja a beiskolázási segélyek megállapítását, a következők szerint: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanévre, a németbányai 

családoknak az alábbi beiskolázási segélyeket állapítja meg: 

          - általános iskolásoknak:                                              5.000,-Ft, 

          - középiskolásoknak:                                                    6.000,-Ft, 

          - főiskolásoknak és egyetemistáknak:                          8.000,-Ft. 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

          - iskolalátogatási igazolás bemutatása, 

          - az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők legyenek, 

          - főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első diplomáját szerző  

             diák legyen. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester hozzászólásában támogatja a javaslatot, melyet a 

költségvetésbe is beterveztek. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

74/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. 

tanévre, a németbányai családoknak az alábbi beiskolázási segélyeket 

állapítja meg: 

          - általános iskolásoknak:                                              5.000,-Ft, 

          - középiskolásoknak:                                                    6.000,-Ft, 

          - főiskolásoknak és egyetemistáknak:                          8.000,-Ft. 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

          - iskolalátogatási igazolás bemutatása, 

          - az általános iskolás gyermekek állandó bejelentett, németbányai 

lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők 

legyenek, 

          - főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első 

diplomáját szerző diák legyen. 

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

tározat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 
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                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

 

b) Németbánya Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai Programja 

módosítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala bekérte a szakértői véleményeket Németbánya 

község szociális étkeztetés szakmai programjáról, amit már korábban elfogadott az 

önkormányzat. Az egyik szakhatóság szociális szakreferense szakértői véleményében a 

program kiegészítését kérte. Egyrészt a helyi sajátosságok intézményrendszerét kellett 

kiegészíteni, másrészt fel kellett sorolni a mellékletben az ellátás igényléséhez és 

megállapításához használt dokumentumokat. Ez nem akadálya annak, hogy kiadja az 

engedélyt a Kormányhivatal. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Szakmai 

Programot. Javasolja annak elfogadását. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

75/2014.(VII.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testüle- 

tének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat a 2014. július 25. napján kelt, módosított Szociális Étkeztetés 

Szakmai Programját elfogadja.                                                                       

A Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                          Határidő: 2014. augusztus 14. 

                          Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                        Kelemen László jegyző 

 

 
 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászó-

lása, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólások: 

 

Narancsik Imréné alpolgármester a hírlevélről érdeklődik. Kérdezi, hogy szennyvízpályá-

zat nincs kilátásban? 

 

Heim-Bojta István németbányai lakos hozzászólásában elmondja, jelezték a turisták is, 

hogy nem lehetne illemhelyet kialakítani valahol a településen? Jó lenne egy biciklitárolót is 

valahová elhelyezni. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Narancsik Imréné alpolgármesternek válaszolva elmondja, 

hogy a hírlevél elhalt. Választások előtt nem akar színes hírlevelet, nehogy választási fogás-

nak tartsák. A lakosság tájékoztatása mindig megtörtént, véleménye szerint minden eddiginél 

teljesebben és színvonalasabban. Ebben a levelező listának és a falugondnoknak is nagy sze-
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repe van. Szeptemberben mindenképpen össze kell foglalni az eseményeket hírlevél formá-

ban. Egy új képviselő-testület fogja Németbánya ügyeit a mindennapokban intézni, a lako-

soknak is tudniuk kell, hogy ez a testület mit ad át, milyen folyamatban lévő, illetve lezárult 

ügyeket. Már a jelölteknek is tudniuk kell ezeket. Legjobb esetben ősszel írnak ki a szenny-

vízelvezetéssel kapcsolatos pályázatot.          

Heim-Bojta István németbányai lakosnak válaszolva elmondja, hogy két irány van. Az egyik, 

hogy épül valami az Üvegtigris helyett, a másik lehetőség pedig külső megközelítést alakíta-

nának ki a jelenlegi mosdókhoz. A kerékpártárolóról is beszéltek már, jó ötletnek tartja. Meg-

vizsgálják a lehetőségeket. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2014. augusztus 16-án német nemzetiségi nap lesz Német-

bányán. Amiben tud, a háttérben természetesen segít az önkormányzat. Most hétvégén átadják 

a közösségnek a Pétanque-pályát. Az augusztus 20-ai programról majd még beszélni kell. A 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2014. október 12. 

napjára tűzte ki a Köztársasági Elnök Úr. A fedett színpad átalakítása az Érsekséggel való 

egyeztetés miatt húzódik. 

  

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

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 25 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

                        Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

  

 

 

 


