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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12. napján 17 órakor 

megtartott 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 2015. február 12. napján 

17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 

 

Az ülés típusa: Rendes. 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester, 

Berhidai Péter, Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője  

- Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. 

- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főea.      

 

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 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 Sza-         Kelemen László 

     bályzata módosítása                                                                                         jegyző                  

                                                                                                                                                                                                        

2./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít-          Kelemen László 

     ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet                                                    jegyző                  

   

3./ Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése                 Blaskovits Zoltán                                   

                                                                                                                          polgármester 

                                                                                                                                                                                                      

4./ Vegyes ügyek                                                                                          Blaskovits Zoltán                  

                                                                                                                          polgármester                                                                                                                   

 

 



 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 

tett javaslatot 5 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 határo-

zatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-

ták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék 

tudomásul. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10/2015.(I.22.) számú, lejárt határidejű határoza-

tok végrehajtásáról. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, 

átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet és a megjelenteket az elmúlt idő-

ben történt eseményekről. 

Az előző testületi ülésen volt szó az Iharkúti emlékhely megvásárlásáról. Az önkormányzat 

határidőben megtette az ajánlatát, az ajánlati biztosíték elutalásra került. Nettó 110 ezer 

forintos vételi ajánlatot tettek, de ezzel kapcsolatban hivatalos visszajelzés nem történt. 

 

Képviselte az önkormányzatot a LEADER taggyűlésen, amihez kapcsolódóan szeretné 

elmondani, hogy várhatóan márciusban eljön a LEADER csapat bemutatkozni. Úgy gondolja, 

hogy ez fontos az új képviselő-testületnek is, illetve helyi vállalkozók is bemutathatják a saját 

termékeiket.  

 

Lezajlott tegnap a Adásztevelen az Óvodafenntartó Társulás első ülése, sajnálja, hogy nem 

lehetett ott. Reméli, hogy ez csapat sokáig együtt fog maradni, úgy látja, hogy a közös hivatal 

stabilan működik. 

 

Megkeresés érkezett az egyik németbányai lakostól az Őshonos Tájfajta Megőrzési Program 

kapcsán, illetve a turisztikai fejlesztések kapcsán is leültek Gorelik Nórával, és nagyon 

érdekes ötleteket mondott, de ezt majd testületi megbeszélésen szeretné részletesebben 

kifejteni. 

 

A németbányai honlap üzemeltetés szerződés bontása megtörtént, úgy tervezi, hogy 

legkésőbb március elsején egy pályázati felhívást tesznek közzé a honlap üzemeltetésére, 

amelyre várják a pályázók jelentkezését. Nyilvánvalóan a nehézséget az okozza, hogy a 

tartalmi követelményeket meg kell fogalmazni. Mindenképpen összehasonlítható ajánlatokat 



 

 

kell begyűjteni, ezzel kapcsolatban kéri majd egyik képviselő társa segítségét, és akkor 

március végéig kiírásra kerül a pályázat, s a negyedév végén tudnak váltani. 

Könyvtár és faluház használatával kapcsolatban sok háttér információ előjött a költségvetés 

tervezés kapcsán. Ekkor derült ki, hogy várhatóan a közművelődési normatíva összegszerűen 

is változik, mindenképpen szükséges a faluházat egy héten egyszer, este kilencig nyitva 

tartani. Testületi megbeszélést követően, ezzel kapcsolatban döntést kell majd hozni, hogy 

március elsejétől így tudjon működni a faluház. A könyvtárral kapcsolatban is lesznek 

változások, mert mindegy, hogy hány órát van nyitva egy településen, de abból egynek 

hétvégére kell esnie. Jövő héten ezt a jelenlegi könyvtárossal is meg kell beszélni. A 

normatíva igénylés feltétele, hogy ez így működjön. 

 

A lélekharangra vonatkozó megállapodás még nem köttetett meg. Amint minden háttér 

feltétel adott lesz, elő fogja készíteni a megállapodást. 

 

Szociális tűzifával kapcsolatban van egy kis elmaradása az önkormányzatnak, de még a 

határidő nem telt le. Arra törekednek, hogy minél előbb megkapják a jogosultak a szociális 

tűzifát. 

 

Bakonyi télűző rendezvény programja mindenkihez eljutott, reméli, hogy az idén sem lesznek 

kevesebben, mint tavaly. Továbbra is Bakonyjákó és Németbánya települések közös 

rendezvényéről van szó. 

 

Az ügysegédi feladatokkal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy vannak olyan 

szociális feladatok, amik átkerülnek a járáshoz. Azért, hogy az állampolgárok közvetlenül 

hozzájussanak az ügyintéshez, kialakították az ügysegédi rendszert, ami már néhány 

településen működött. Most nagyobb számban fogják működtetni ezt a rendszert, a közös 

hivatalok kirendeltségein is fel kell majd állítani. Megkeresték az önkormányzatot is, de úgy 

gondolja, ha Bakonyjákón lesz ügysegéd, akkor falugondnoki szolgálattal megoldható, hogy a 

németbányai lakosok is tudják az ügyeiket intézni. 

 

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 módosítása       
   E l ő a d ó :        Kelemen László jegyző    

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez 

készített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 

tanulmányozhattak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezethez nem érkezett 

vélemény, módosító javaslat. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 



 

 

1/2015.(II.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) rendelete módosításáról: 
                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2./ N a p i r e n d :  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít-           

      ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet                                                     
   E l ő a d ó : Kelemen László jegyző                                        

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez 

készített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 

tanulmányozhattak. 

Elmondja, hogy az önkormányzatnak lehetősége van arra is, hogy a rendelet-tervezetben 

szereplő ellátások akármelyikét – a rendkívüli települési támogatás kivételével – ne biztosítsa. 

Jelenleg a közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a 12 havi gyógyszerköltség + 

az éves egyszeri gyógyszerkeret 30 %-át fizeti, a többi az államtól visszaigényelhető. 

Márciustól a teljes költséget az önkormányzatnak kell fizetni. Jelenleg nincs méltányossági 

közgyógyellátott Németbányán. A tervezetben csak egyszeri támogatás szerepel, de fennáll 

annak a lehetősége, hogy havonta nyújtja be igényét a kérelmező, s akkor szinte folyamatossá 

válik az ellátás. Jelenleg lakásfenntartási támogatásra, 7 főre 21.600,-Ft/hó összeget fizet az 

önkormányzat, melyből 10 % a saját költsége, vagyis 2.160,-Ft/hó. Márciustól a teljes 

költséget az önkormányzatnak kell fizetni. A tervezetben csak egyszeri támogatás szerepel, de 

itt is fennáll annak a lehetősége, hogy havonta nyújtja be igényét a kérelmező, s akkor szinte 

folyamatossá válik az ellátás. Vagyoni korlát is előírható a települési támogatásokra, kivéve a 

rendkívüli települési önkormányzati támogatást. Javasolja, hogy a lakhatási települési 

támogatásra írják elő, hogy a kérelmezőnek nem lehet vagyona. Ekkor meg kell határozni, 

hogy a családnak, vagy a háztartásnak, vagy más személyi körnek vizsgálják a vagyonát, de a 

szociális törvényben rögzített vagyon fogalmától nem lehet eltérni. A családot javasolja 

megjelölni. A természetbeni ellátás is előírható, pl.: előfizetős árammérőre utalás. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a házi segítségnyújtás és a 

szociális étkezés rendszere nem változik. Annak a hét főnek, akik jelenleg normatív 

lakásfenntartási támogatást kapnak, egy évre lett megállapítva az ellátás. A lakhatási 

települési támogatásnál a vagyoni korláttal egyetért, de a figyelembe vehető költségekből 

javasolja törölni az „internet-telefon” költséget, mert az nem létszükséglet. Egyéb 

vonatkozásban szerinte az ismertetett rendelet-tervezeten jelen pillanatban nem szabad 

változtatni. Kérdezi, hogy a rendkívüli települési támogatásnál a rendkívüli szükséghelyzet 

alatt mit lehet érteni? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ezt nem lehet konkrétan megfogalmazni. 

Minden beletartozik, ami azt eredményezi, hogy a kérelmező miatta a létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzetbe kerül.  

 

Hozzászólások: 

 



 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a rendkívüli 

szükséghelyzetre hivatkozva, van egy olyan pont a rendelet-tervezetben, melynek alapján a 

bajba kerülteken segíteni tudnak. Fontos hogy reálisan nézzék a dolgokat, hiszen kis faluban 

élnek, ismerik az embereket. 

 

Schmidt Attila képviselő egyetért a vagyoni korláttal és az internet-telefon költség törlésével  

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy mi van azokkal, akik önhibájukon kívül nem 

tudják rendben tartani a lakókörnyezetüket? Elesnek a támogatásoktól? 

 

Schmidt Attila képviselő szerint az is önhibáján kívül van, ha nincs kapája, hogy kikapálja a 

gazt. 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy az illető rossz egészségi állapotára gondolt. 

 

Kelemen László jegyző véleménye szerint a tapasztalatokat meg kell várni, félévkor újra meg 

kell vizsgálni a testületnek a rendeletet, hogy működik-e, kell-e valamin változtatni. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester véleménye szerint részleteikben még nem látják, hogy ez a 

szabályozás hogyan fog működni, nem tudják, hogy ez milyen pénzügyi gondokat okoz majd 

az önkormányzatnak. Javasolja, hogy bocsássák a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

11/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15 napra, társadalmi 

egyeztetésre bocsátja a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló, javaslatokkal módosított önkormányzati rendelet-

tervezetét. 

                   A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

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

let-tervezetet elfogadásra nyújtsák be a soron következő képviselő-testületi ülésre. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester                                        

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetését a pol-

gármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja 

be a képviselő-testületnek. Az önkormányzat költségvetési rendeletét nem kell társadalmi 

egyeztetésre bocsátani. Mivel a költségvetés az utolsó pillanatban állt össze, a képviselő-

testület előzetesen részleteiben nem tudta megtárgyalni. Elmondja, hogy ez csak egy munka-

anyag, hétfőn leülnek a költségvetési főelőadóval, és még finomítanak rajta. Várhatóan jővő 

heti testületi megbeszélésre már egy elfogadható költségvetés-tervezetet fog vinni, s utána két 

héten belül el tudják fogadni a rendeletet. Ezt követően részletesen ismerteti a Németbánya 



 

 

Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetét. A költségvetésben 20.650 ezer Ft-os 

bevétellel tudnak számolni, megváltozott  a finanszírozás módja több sornál. A működési tá-

mogatás nagyságrendileg nem változott, a feladatalapú támogatás, a falugondnoki szolgálat 

támogatása is maradt. Ami változott, az a szociális feladatok támogatása. Hasonlítási alapként 

átküldte a képviselő-testületnek a 2014-es a költségvetést, hogy azt is lássák. Az „Info beszá-

mítás” soron szereplő előirányzatot az önkormányzat az iparűzési adóerő képessége alapján 

kapja. A helyi adó bevételekről annyit mond, hogy reális költségvetést kell tervezni. Az épít-

ményadó soron látható 700 ezer Ft, ha a kintlévőségek is bejönnek, akkor ez az összeg növek-

szik. Nincs értelme olyan adóbevételt tervezni, melyről előre látható, hogy nem fog bejönni, 

mert akkor borul a költségvetés kiadási oldala is. A többi helyi adó tételnél reálisan terveztek. 

A jövedelempótló támogatások az átfutó lakásfenntartási támogatások és februárig az aktív 

korúak támogatása kapcsán került a költségvetésbe. A pénzmaradvány összege helyesen sze-

repel bent. A Csend Völgye Nonprofit Kft-nél látható 500 ezer Ft, de ez csak akkor lesz bevé-

tel, ha a Kft-nél a tőkeemelés időarányos része megvalósul. Azt kérte a pénzügyes kolléganő-

től, hogy az idén férjen bele, de a jogszabályi háttér azt mondja, hogy ennek 2016-ig kell 

megvalósulnia. A megállapodást is e szerint kötötték meg, ha netán az idén ez nem tudna 

megvalósulni. Komoly változásként szerepel a közművelődési normatíva 1200 ezer Ft érték-

kel, amiről már beszélt a könyvtár kapcsán. Bérleti díj bevételek között szerepel a telekgon-

dozás, intézményi ellátási díj, óvodai nevelés, ezek a sorok nagyjából nem változtak tavalyi-

hoz képest, de minimális változás még lesz. Minden nem számolható bevétel még megjelen-

het az önkormányzat költségvetésében.  

A kiadási oldalon a közvilágítás magasabb összeggel szerepel, a teljesülés alapján lett beírva. 

Müller képviselő urat fogja megkeresni, hogy majd üljenek össze és beszéljék meg, mert ez 

így nagyon magas. Amint az EON-tól minden papír megjön. Két fő Bursa Hungarikás 

támogatottja van az önkormányzatnak. Települési támogatásra 580 ezer Ft lett tervezve, de ez 

így nem kalkulálható. Lakásfenntartási támogatást beszélték már. A köztemető fenntartása 

magasabb összeggel szerepel, mivel már van áram a ravatalozónál. A Csend Völgye Kft-t 

megbízzák majd a temető üzemeltetés feladataival, ugyanis a beruházás, amit a Kft. elvégzett 

a pályázati támogatási szerződés szerint - a fordított áfa miatt – a kötelezettségvállalással 

terhelt időszakon belül bevételt kell produkálnia. Ezt úgy tudják megoldani, hogy az 

önkormányzat megbízza a Kft-t. A falugondnoki szolgálatnál 362 ezer forint van betervezve, 

mert műszaki vizsgás lesz az autó. A könyvtárnál látható még változás. A normatíva miatt a 

könyvtári nyitva tartás várhatóan nem módosul, a normatívából 180 ezer Ft-ot 

infrastrukturális tevékenységre kell költeni, és a többit fordíthatják közművelődési 

feladatokra. Bent maradt egyelőre egy-két korábbi sor, a civil szervezetek támogatása, 

működési pénzeszköz átadás, a Csend Völgye Kft. ügyvezetői díjazása, illetve a tőkeemelés. 

Város- és község gazdálkodásnál bekerült minden olyan tétel, melyek eddig felmerültek, 

illetve az önkormányzati igazgatásban olyan tétel, amiről már döntés született, de csak ebben 

az évben lesz kifizetve. 

Azt látja, hogy ez egy elég kicentizett költségvetés lesz, mert nem tudják, hogy a szociális 

támogatások hogyan alakulnak. Ezt folyamatában kell látni. Javasolja, hogy a költségvetés-

tervezet fő előirányzatait fogadják el, s a következő ülésre kerüljön beterjesztésre a 

költségvetési rendelet-tervezet.  

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

12/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 



 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-

kormányzat 2015. évi költségvetése fő előirányzatait elfogadja.  

A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés rendelet-tervezetét a soron követke-

ző testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2015. március 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek                                                                                             
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Gördülő Fejlesztési Terv 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 

BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos 

megkeresését, előterjesztését és határozati javaslatát. Megbízzuk a  Gördülőfejlesztési terv 

kapcsán a Vízművet a jogszabályból eredő önkormányzati kötelezettség teljesítésével. Javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

13/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-10409-1-001-

00-00 MEKH kóddal rendelkező, 10. sorszámú Németbánya ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonat-

kozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 

Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kö-

telezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-

gármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsola-

tos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatko-

zó Terveket készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonat-

kozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkor-

mányzatot. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

b) Víziközmű-vagyon vagyonértékelése  

 



 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 

BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű Zrt. víziközmű-vagyon vagyonértékeléssel 

kapcsolatos előterjesztését és határozati javaslatát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

határozati javaslatot fogadják el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

14/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10409-1-001-

00-00 MEKH kóddal rendelkező 10. sorszámú Németbánya ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer va-

gyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése 

szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 

24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes el-

vek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatal-

mazza a Polgármestert arra, hogy a 2012. évben a BAKONYKARSZT Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyi-

latkozat alapján hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zárt-

körűen Működő Részvénytársaságot a vagyonértékelés elvégeztetésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csator-

namű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az önkormányzat nevében és helyet-

te a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzé-

si és Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban vá-

lassza ki a vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszol-

gáltatást kifizesse. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

c) Polgármester szabadságának ütemezése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdését, mely szerint: 

   „ A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a  

      polgármester szabadságának ütemezését.” 

Ezt követően részletesen ismerteti a 2015. évi szabadsága ütemezését. Javasolja, hogy az 

ütemezést fogadja el a testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 



 

 

 

15/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester 2015. évi szabadság ütemezését elfogadja. 

                   Az ütemezés a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

c) Megállapodás-tervezetek Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban kötne megállapodásokat a települési 

önkormányzat, melyeket az elnök asszony jutatott el az önkormányzathoz. Mindháromról 

beszéltek már: ez a falunév tábla, zászló elhelyezése, illetve honlapon működtetése. Azt 

javasolja, hogy a jövő héten beszéljék át a megállapodás-tervezeteket és az utána következő 

ülésen tudnak döntést hozni. Ezek a kérések tulajdonképpen engedélyekhez kötöttek, ha 

sürgetővé válik, akkor szóljanak, megállapodás nélkül is megadhatja az engedélyt. A 

honlapon a nemzetiségi önkormányzatnak lehetnek fent anyagaik, ez a lehetőség számukra 

továbbra is fennáll, hiszen nincs olyan fórumuk, ahol a jegyzőkönyveiket, meghívóikat 

ismertetni tudnák. Javasolja a napirendi pont elnapolását a soron következő ülésre. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

16/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezetek tárgyalását a 

soron következő ülésére napolja el. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

d) Közbeszerzési terv 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok a költségvetési év 

elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni 

az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Az óvoda fejlesztés közbeszerzését Adásztevel 

Község Önkormányzata szerepelteti gesztorként a tervében. Közös pályázata van az 

önkormányzatoknak 19,4 millió Ft pályázati támogatás + 4,9 millió Ft saját erő értékben. 

Várjuk a felsőbb szervek visszajelzését, hogy ennek hogyan kell megvalósulnia. 



 

 

Németbánya Község Önkormányzata nem tervez 2015. évben olyan fejlesztést, amely 

közbeszerzés köteles lenne, ezért javasolja, hogy nemleges közbeszerzési tervet fogadjanak el. 

Ezt követően részletesen ismerteti a közbeszerzési terv tervezetét.  

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

17/2015. (II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-

kormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. február 27. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

e) Polgármesteri tájékoztató 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni azoknak a polgároknak a segítségét, akik a hó 

eltakarításban részt vettek, s ennek eredményeképpen nem okozott nagyobb fennakadást a 

havazás. A hókotrást szerencsére az idei évi költségvetésbe betervezték. Közfoglalkoztatottak 

és a Falugondnok is folyamatosan segítenek a havazásból adódó feladatok elvégzésében. 

 

Ezt követően részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitány bűnmegelőzési koncepciók 

megújításával kapcsolatos levelét. 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a korábbi bűnmegelőzési koncepció 

térségi szinten készült, s a rendőrkapitányság szakemberei készítették el. Fel kellene az 

önkormányzatoknak kérni őket, hogy a megújításában is segítsenek. 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

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

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 13 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


