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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23. napján 8 órakor 

megtartott rendkívüli 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 2015. április 23. napján 

8 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Polgármesteri hivatal. 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Müller Péter és Schmidt Attila 

képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Horváth Andrásné ügyvezető, Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, 

hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül 3 fő jelen van. Berhidai Péter képvise-

lő munkahelyi elfoglaltsága, Kiss Albertné alpolgármester pedig családi okok miatt nem lehet 

jelen az ülésen, előzetesen kimentették magukat. 

Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés összehívását az égetésről szóló rendelet megalkotása, 

Németbánya Község Önkormányzat Gazdasági Programja elfogadása és a falugondnoki mik-

robusz pályázat benyújtási határideje indokolja. A meghívón szereplő napirendi pontokat ja-

vasolja megtárgyalni. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

1./ Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormány-        Blaskovits Zoltán                                   

     zati rendelet                                                                                                 polgármester 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít-          Blaskovits Zoltán                                   

     ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása                             polgármester                                         

 

3./ Németbánya Község Önkormányzat Gazdasági Programja                     Blaskovits Zoltán                                   

     nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet                                        polgármester 

   

4./ Pályázat – Falugondnoki mikrobusz beszerzése                                       Blaskovits Zoltán                  

                                                                                                                          polgármester                                                                                                                   
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5./ Vegyes ügyek                                                                                           Blaskovits Zoltán                  

                                                                                                                          polgármester                                                                                                                   

       

                                                                                                    

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 

előterjesztésben szereplő napirendi pont 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 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 a 21, 22 és 24/2015.(III.19.) és 30/2015.(III.31.) számú, lejárt határidejű hatá-

rozatok végrehajtásáról. 

 

 

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

átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.  

 

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

teket, hogy Fasching István által, korábban lakott ingatlan ajándékozásával kapcsolatban ho-

zott a képviselő-testület egy olyan döntést, hogy elfogadja a felajánlott ajándékot. Hét-, vagy 

nyolctized tulajdonrésznél tartottak akkor. Megnézette egy építésszel az adott ingatlant, aki 

óva intett attól, hogy elfogadják az ajándékot. Ettől még nem hagyta lebeszélni magát, de úgy 

gondolta, újra kell beszélni azt a képviselő-testülettel. Az építész nagyjából két millió forintra 

becsülte a bontási költséget, amennyiben az építési hatóság egy bejelentést követően, bontási 

kötelezettséget írna elő az új tulajdonosra, azaz akkor már az önkormányzatra. A tulajdonosok 

tájékoztattak a tegnapi nap folyamán, hogy értékesítéssel új tulajdonoshoz került az ingatlan. 

Ezzel az ajándék elfogadásának újbóli tárgyalásával már nem kell az időt húznunk, mert oka-

fogyottá vált. 

 

 

Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-

ra.  
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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 :  Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésről szóló önkormányzati 

rendelet       
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített 

előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 

tanulmányozhattak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezethez nem érkezett 

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

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

4/2015.(II.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésről 

                   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 módosítása                                    

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezethez 

készített előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, 

tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-

tervezetet. Elmondja, hogy jelenleg szociális normatívát igényel az önkormányzat az államtól, 

ennek az elszámolása azonban csak olyan módon valósulhat meg, hogy rendszeres szociális 

támogatással számolják el. A rendkívüli települési támogatásokat az önkormányzat saját 

forrásaiból fedezi. Az állami normatívát a rendszeres támogatásokra lehet felhasználni. 

Akinek a tavalyi évben lett megállapítva a lakásfenntartási támogatás, annak a finanszírozása 

változatlan formában történik, az államtól igényelhető. Innentől kezdve hiába van nyolc 

támogatott, az a bizonyos szociális normatíva csak az utolsó két hónapban fogja terhelni a 

költségvetési előirányzatot. Ha az önkormányzat nem biztosít rendszeres települési 

támogatást, akkor nem fog tudni az év végén teljesen elszámolni a kapott normatívával. 

Ennek két következménye lenne: az egyik, hogy vissza kellene fizetni a fel nem használt 

összeget, a másik pedig, hogy jövőre sokkal kevesebbet kapna az önkormányzat. Itt kezdtek el 

jegyző úrral gondolkodni, hogy rendszeres támogatással a lakosság mely rétegét célszerű, és 

lehetséges segíteni. Az egyik változtatás a rendeleten, hogy a gyógyszertámogatásnál feljebb 

vitték a jövedelemhatárt. A másik egy új támogatási forma, a családi támogatás, ahol 

alapvetően a háztartásban nevelt gyermekek után kapják a családok a támogatást. Ennek 

összegét 1.500,-Ft/hó/fő összegben tervezték megállapítani. Úgy látják, ezzel a két 

változtatással le tudják fedni a kapott támogatást. Év közben majd monitorozni kell, hogyan 

teljesülnek a támogatások. 
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Javasolja, hogy a tervezetet bocsássák 15 napra társadalmi egyeztetésre. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

31/2015. (IV.23.) 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 önkormányzati rendelet-tervezetének módosítását. 

                   A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: 2015. május 8. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Gazdasági Programja 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak szerint a képvise-

lő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rög-

zíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési 

terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi ön-

kormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  

A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhang-

ban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítá-

sára vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hó-

napon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 

túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hó-

napon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosíta-

ni. Ezt követően részletesen ismerteti a Gazdasági Programot. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Gazdasági Programot. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nincs kiemelve a Programban a 

munkahelyteremtés. 
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Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat nem gazdasági 

társaság. Igyekszik a szabályozás eszközével elősegíteni a munkahelyteremtést, továbbá a 

Gazdasági Programban számos olyan fejlesztési irány megfogalmazódik, amelyek e területre 

is pozitív hatással lehetnek. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy akkor annak az irányát adja, a lehetőségét. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy igen. A munkahelyteremtés rész azért olyan 

rövid, mert új munkahelyet nem tud önerőből megvalósítani az önkormányzat. Egy ponttal 

egészítették ki. Utalás van arra, hogy az önkormányzatnak van egy nonprofit Kft-je. Sokkal 

előbb jelenhet meg foglalkoztatóként a nonprofit Kft. Németbányán, mint hogy az önkor-

mányzat újabb főállású alkalmazottakat tudna foglalkoztatni. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy a pénzszerzés egyik fő stratégiája a turizmus. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester egyetért a képviselő úrral. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

32/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat 2015 – 2019. évi ciklusára szóló Gazdasági Programját elfogadja. 

A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi.  

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: 2015. május 8. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Pályázat – Falugondnoki mikrobusz beszerzése 

   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a napokban a 

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet, melynek keretén belül falugondnoki mikrobuszt beszerzésére 

nyílik lehetőség. Az önkormányzat mikrobusza 6 éves, így túl van a kötelezettség-vállalással 

terhelt időszakon. Tavaly még nem volt az önkormányzatnak lehetősége hasonló pályázat be-

nyújtására. 100 %-os finanszírozású pályázatról van szó, de az ÁFÁ-t az önkormányzatnak 

kell kifizetni. Minél később adják el a meglévő mikrobuszt, annál kevesebbet ér, és annál na-

gyobb az esélye, hogy a pályázat mégsem lesz 100 %-os finanszírozású, ilyen módon sem. 

Azt gondolja, hogy pályázni kell. A felső határ nettó nyolc millió forint, olyan műszaki felté-
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teleknek kell megfelelni a beszerzendő járműnek, amire a VW-esek azt mondták, hogy ilyen 

járművük nincs. Egyelőre Fordra kapott olyan árajánlatot, ami teljesíti az előírt műszaki felté-

teleket. Várható azonban a rendelet és a pályázati feltételek módosítása, amelynek eredmé-

nyeként több márka illetve típus is szóba jöhet majd, akár 10 Millió Ft-os támogatással. 

Javasolja a következő határozat meghozatalát: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-

lesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-

sok fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján pályázatot nyújt be, melyben a következő fejlesztést 

kívánja megvalósítani: 

- Németbányai falugondnoki mikrobusz beszerzése, a településen lévő falugondnoki szolgál-

tatások ellátására. 

- A megvalósítás helye: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés szükséges, a település szempontjá-

ból előnyös, az elöregedett falugondnoki mikrobusz helyett új, korszerű mikrobusz beszerzése 

indokolt. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodja-

nak. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző kérdezi, hogy lesz más ajánlat is? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy lesz. Két ajánlat mindenképpen 

lesz, ad a VW, a Ford, adhat az Opel is, ha kérnek, de ugyanarra a járműre lesz több ajánlat. 

Azzal nem lesz gond, hogy ajánlatokat adnak hozzá. A jelenlegi ajánlat 7.980.000,-Ft, más 

még nem tudott ajánlatot adni.  

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

33/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazda-

sági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján pályázatot 

nyújt be, melyben a következő fejlesztést kívánja megvalósítani: 

- Németbányai falugondnoki mikrobusz beszerzése, a településen lévő fa-

lugondnoki szolgáltatások ellátására. 

- A megvalósítás helye: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés szükséges, a település 

szempontjából előnyös, az elöregedett falugondnoki mikrobusz helyett új, korsze-

rű mikrobusz beszerzése indokolt. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 

gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. május 13. 
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a pályázathoz csatolni kell a Falugondnoki 

Szolgálat Szakmai Programját, amely tartalmazza a rendelet 4. mellékletében meghatározott, 

pontozási szempontok alapját képező adatokat. Mivel ezeket az adatokat nem teljes körűen 

tartalmazza (teleház, idősek nappali ellátása, egyéb iparcikküzlet, lakossági szolgáltatások – 

fodrász, cipész, háztartási kisgépjavító stb., a más településre dolgozni járók/helyben foglal-

koztatottak aránya) a Szakmai Program, ezért ezt is módosítani kell. Ezt követően részletesen 

ismerteti a módosított Szakmai Programot, melyet javasol elfogadni. 

  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

34/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 23. napján 

kelt, Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgáltatás módosított 

Szakmai Programját elfogadja. 

A Szakmai Program a határozat mellékletét képezi.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. május 8. 

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 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Pápai Rendőrkapitányság beszámolója 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai 

Rendőrkapitányság beszámolóját.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Hozzászólások: 

 

Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy a sebességmérő eszközt Németbányán is használ-

hatnának a rendőrök. 

 

Müller Péter képviselő nem tudja, van-e mód arra, hogy a kamera felvételeken megnézzék, 

milyen autók jöttek-mentek a községben. Nem az a baja, hogy közlekednek, csak anyagilag 

vegyenek részt az úthálózat felújításában. A teherautók fát szállítanak, 40 – 50 t súllyal közle-

kednek, tönkreteszik a község útjait. 
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Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. hozzászólásában elmondja, 

hogy a teherautók miatt a házak beremegnek, falai berepedeznek. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a beszámolót a testület fogadja el, és ezt kö-

vetően írásban megkeresi a kapitányságvezetőt és a közlekedési típusú szabálysértések ellen 

kérni fogja, hogy a hatóság jelentősebb súllyal lépjen fel, mint ahogyan eddig tette. Erre kér 

felhatalmazást. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

35/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitány-

ság 19030/1153-2/2015. ált. számú, 2015. március 10. napján kelt beszámolóját 

elfogadja. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pápai Rendőrkapitányság vezetőjét keresse 

meg a közlekedési szabálysértők elleni hathatósabb fellépés ügyében. 

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2015. május 23. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

 

b) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 

 

ba) Intézményi térítési díjjal egyetértés 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését. Elmondja, hogy a gesztor, 

Vaszar község önkormányzata állapítja meg az intézményi térítési díjat, az ő rendeletükben 

szerepel, Németbánya Község Önkormányzatának ezzel egyet kellene érteni. A határozati 

javaslatot javasolja elfogadni. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

36/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-

mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015.(III.31.) határozatával 

jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapí-

tásával egyetért. 

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: 2015. május 8. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
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bb) Orvosi ügyeleti gépjármű beszerzése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést. 

Elmondja, hogy gyakorlatilag ugyanazt a pályázatot kívánja benyújtani a Társulás, mint amit 

most benyújt Németbánya Község Önkormányzata. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

37/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyé-

ki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa azon döntését, hogy 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 

és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet 

szerint pályázatot nyújt be, melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósí-

tani: 

- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő 

egyéb közösségi célú szolgáltatások ellátására. 

- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjá-

ból előnyös és szükséges. 

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: 2015. május 8. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
 

 

c) Kárpátaljai magyar települések támogatása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a BM és a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felhívásait. Elmondja, hogy nagyon friss 

az anyag, a támogatás folyósításának rendszerét nem ismerik. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy elég globális ez a megfogalmazás. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy megfelelő információk birtokában támogatják a kár-

pátaljaiakat. 
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Hellebrandt Jenőné javasolja, hogy táboroztassanak gyerekeket, hogy kizökkenjenek abból a 

közegből egy kis időre, amiben vannak.  

 

Kelemen László jegyző elmondja, hogy gyermekétkeztetésre lehetne pár ezer forint támoga- 

tást adni. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester azt gondolja, hogy Németbánya Község Önkormányzatának 

is csatlakoznia kell ezen kezdeményezésekhez. Az Ukrajna területén kialakult helyzet rendkí-

vül nehéz helyzetbe hozza ott élő nemzettársainkat, akiknek megsegítése minden honfitársunk 

morális kötelessége. Az a kérdés, hogy mennyivel tudják támogatni ezt a célt. Van miből ezt a 

támogatást fedezni. A költségvetésben 200.000,- Ft volt azon a soron, amit a civil szervezetek 

támogatására szántak idén. Javasolja, hogy 30.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a célra. 

 

Müller Péter képviselő támogatja a javaslatot. 

 

Schmidt Attila képviselő kérdezi, hogy a támogatás a gyermekétkeztetésre szólna? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a Kárpátaljai magyarság támogatására álla-

pítanánk meg az összeget. Kéri a felhatalmazást a támogatás felosztására, melyről tájékoztatni 

fogja a képviselő-testületet. Véleménye szerint a gyermekétkeztetés támogatása is nemes ügy, 

de a Nemzetpolitikai Államtitkárság Potápi Árpád államtitkár úr vezetésével minden bizony-

nyal teljes mélységében átlátja a helyzetet, így nyugodt szívvel felkérhető a megítélendő tá-

mogatás megfelelő helyre való eljuttatására. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

38/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kárpátaljai magyar 

települések támogatására - a költségvetés terhére - 30.000,- Ft támogatást állapít 

meg. 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a támogatás – gyermekétkeztetés és 

települések támogatása vonatkozásában – felosztása ügyében intézkedjen, s azt 

követően tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: 2015. május 23. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

d) Németbányai lélekharang elektromos működtetése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megérkezett Németbányá-

ra a lélekharang, örömteli esemény. Várhatóan Pünkösdkor lenne a szentelés. A nemzetiségi 

önkormányzat saját költségvetéséből és a hozzá beérkezett adományokból elrendezte a meg-

vásárlást. Az volt a javaslat, hogy az elektromosság kiépítése lesz finanszírozva a Bakonyjá-

kó, Farkasgyepű, Németbánya Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete által szer-

vezett gyűjtésen befolyt adományokból. A Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lélekharang megvásárlásakor már jelezte, hogy ki fogja pótolni az összeget. Azt 
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nem tudták akkor, hogy hova kell pótolni, a nemzetiségi önkormányzatnak, az Egyházkö-

zségnek, vagy a harangöntő mesternek. Illetve nem volt meg a végleges összeg. A kapott tá-

jékoztatás szerint az egyházközségi gyűjtésen, mintegy 140.000,-Ft gyűlt össze. Azt gondolja, 

hogy ez egy nagyon nagy összefogást mutat. Gombos Miklós eredeti ajánlata szerint 

290.000,-Ft körüli összeg a villamosítás ára. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 

150.000,-Ft-tal kellene ezt az összeget kiegészíteni. A harangszenteléskor várhatóan már mű-

ködne a villamosítás. Ez az összeg felvállalható, tervezték a költségvetésbe. Amennyiben a 

villamosítással kapcsolatos költségekre az eredetinél alacsonyabb ajánlatot kapnak, úgy a 

fennmaradó összegből finanszírozható lennének a rendezvényi küöltségek. 

 

Javasolja, hogy a támogatást állapítsa meg a testület. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

39/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákó, 

Farkasgyepű, Németbánya Római Katolikus Egyházközség részére, a 

németbányai temetőben elhelyezett lélekharang elektromos működtetése 

kiépíttetésére – költségvetése terhére – legfeljebb 150.000,-Ft összegű támogatást 

állapít meg. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. május 23. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

e) NMI pályázat 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2015. év január első 

napjaiban lett benyújtva a Helyi Értéktár megteremtése vonatkozásában egy pályázat, melyen 

1.000.000,-Ft támogatást sikerült elnyerni, a megpályázott 1.400.000,-Ft-ból. A szerződés 

aláírásáig még hónapok fognak eltelni. Kéri a testület felhatalmazását arra, hogy technikai 

eszközök - amelyek az értékek feltárásához, megóvásához, bemutatásához a pályázatban 

szerepeltek – beszerzését elkezdhesse intézni, amennyiben a költségvetés aktuális állása ezt 

lehetővé teszi.(Televízió, fényképezőgép szett és GPS) Az igényelt és az elnyert összeg 

különbözete hiányzik, de az NMI-nek és Hellebrandt Jenőné Ilonkának köszönhetően nem fog 

annyira feltűnni a hiánya, hiszen a kulturális közfoglalkoztatás keretében a települési értéktár 

témaköre benne van a munkaköri leírásában. Amikor megpályázták ezt az összeget akkor még 

nem volt NMI kulturális közfoglalkoztatottja az Németbányának. Ez így egy szerencsés 

egybeesése a dolgoknak. Ilyen típusú megbízási díjakra nem kell fordítani a pályázati 

keretből, mert van egy NMI közfoglalkoztatott. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

40/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Helyi 

Értéktár megteremtése nyertes pályázat vonatkozásában felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatban szereplő, a helyi értékek feltárásához, 

megóvásához, bemutatásához szükséges technikai eszközök beszerzését - 

amennyiben az önkormányzat költségvetésének aktuális állása ezt lehetővé teszi - 

intézze.  

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

 

f) Ideiglenes fa szolgáltató épület felállítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jelenlegi üzemeltető 

részéről felmerült, hogy anyagilag támogatná azt, ha az Üvegtigrisnél kulturáltabb 

körülményeket tudnánk teremteni a Fő téren. Egy 8-12 m
2
–es fa, könnyűszerkezetes 

építményben lehetne gondolkodni. A jogi háttere úgy működne, hogy ideiglenes 

létesítményként működne, mint ami valójában, így nincs akadálya az elhelyezésének. Az 

üzemeltető Jákó-Taki Kft. (8581 Bakonyjákó, Hrsz: 10) ügyvezetője, Takács Attila jelezte, 

hogy mintegy 200.000,-Ft-tal, vagy ilyen nagyságrendben a munkadíj költségeivel 

hozzájárulna a beszerzéshez, amennyiben 3 évre bérleti díjmentességet biztosítana részére az 

önkormányzat. Jelenleg 300.000,-Ft-ot tudna biztonságosan az önkormányzat erre fordítani, s 

ha ehhez hozzáadják a 200.000,-Ft-ot, az már fél millió Ft. Ehhez persze lehet egyéb 

forrásokat is keríteni. Árajánlatot is kért a faházra, melyet ezt követően ismertet. Javasolja, 

hogy döntsön a Képviselő-testület, fogadja el az Ügyvezető ajánlatát, és e fejlesztéssel is 

járuljon hozzá Németbánya Fő tér arculatának fejlesztéséhez. 

  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

41/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete – költségvetése terhére – 

300.000,-Ft előirányzatot biztosít a Németbánya Fő téren elhelyezendő, ideiglenes 

szolgáltató fa épület felállítására. 

A Képviselő-testület elfogadja az „Üvegtigris” bérlője, a Jákó-Taki Kft. (8581 

Bakonyjákó, Hrsz: 10) képviseletében eljáró Takács Attila ügyvezető 200.000,-Ft-
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os felajánlását az épület felállításának támogatására, azzal a feltétellel, hogy a 

faház bérleti szerződését vele köti meg, s a bérlő a bérleti szerződés megkötésétől 

számított 3 évig nem fizet az önkormányzatnak bérleti díjat. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak.  

Határidő: 2015. május 15., ill. 2015. június 30. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

g) Csend Völgye Nonprofit Kft tőkeemelése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetés tervezése- 

kor az önkormányzat azzal kalkulált, hogy lehetőség szerint az idei évben, de legkésőbb 2016.  

március 15-ig a tőkeemelés következő ütemét elvégezze a Kft-nél. Azt látja, hogy ezt meg 

tudják tenni az idén. Javasolja, hogy a testület az 1.250.000,-Ft-os tőkeemelést hajtsa végre, 

melyből 500.000,-F-ot azonnal visszakapnak. Felhatalmazást kér arra, hogy a költségvetésben 

tervezett tőkeemelést a Csend-völgye Nonprofit Kft-nél az önkormányzat képviseletében 

teljesíthesse. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

42/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye 

Nonprofit Kft-nél – költségvetése terhére – 1.250.000,-Ft-os tőkeemelést hajt 

végre. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tőkeemelés végrehajtása céljából 

intézkedjen. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

 

h) Bakonyjákó volt általános iskola épületének hasznosítása 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megkapták Farkasgyepű 

Község Önkormányzat polgármesterének levelét, amelyben a polgármester asszony 

tájékoztatta a testületeket és a polgármestereket, hogy az önkormányzatuk képviselő-testülete 

döntött arról, hogy értékesítésre jelöli a Bakonyjákó iskola épület 2/12 tulajdonrészét. Azt 

javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatának szintjét 

emeljék föl Farkasgyepű szintjére. Ugyanis az önkormányzat arról nem döntött, hogy szükség 

esetén a tulajdonrészét is értékesíteni kívánja. Ha belegondol a tisztelt képviselő-testület, 
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akkor nagyjából ez az egyetlen olyan út, ami az önkormányzatot legrövidebben és 

legbiztonságosabban ebből a helyzetből kivezeti. Ugyanakkor igen nehéz helyzetbe hozná a 

tulajdonostársakat, ezzel is tisztában van. Javasolja a testületnek, hogy az előző határozatukat 

ne helyezzék hatályon kívül, csak arra kér felhatalmazást, hogy az önkormányzat 

tulajdonrésze értékesítése kapcsán megtegye az intézkedéseket. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

 

43/2015. (IV.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Bakonyjákói Iskola 

épületének (Bakonyjákó, Rákóczi u. 26., 378/2 hrsz) Németbánya Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő 1/12 tulajdoni hányada értékesítését határozza el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonrész értékesítése tárgyában a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak.        

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek 

az aktív közreműködést, s a testületi ülést 9 óra 27 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


