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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 17 órakor 

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 2015. május 28. 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 és Müller Péter képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 2 fő. 

 

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

hogy az ülés határozatképes, mert csak Schmidt Attila képviselő hiányzik, aki előzetesen je-

lezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 

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

     ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása                             polgármester                                         

 

2./ Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése mó-          Blaskovits Zoltán                                   

     dosítása                                                                                                     polgármester 

   

3./ Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése vég-          Blaskovits Zoltán                                   

     rehajtása                                                                                                     polgármester 

 

4./ Németbánya Települési Értéktár Bizottság létrehozása, Szervezeti         Blaskovits Zoltán                                   

      és Működési Szabályzata elfogadása                                                          polgármester                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5./ Vegyes ügyek                                                                                           Blaskovits Zoltán                  

                                                                                                                        polgármester                                                                                                                   
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 

tett javaslatot 4 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 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 4 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 23, 25, 26, 27, 28 és 29/2015.(III.19.), 31, 32, 33, 34, 36, 37 és 

41/2015.(IV.23.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

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

átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.  

 

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 települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség-

nyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezetet 15 

napra társadalmi egyeztetésre bocsátotta a képviselő-testület. Módosító javaslat nem érkezett 

a Hivatalhoz. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet. Java-

solja a testületnek, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet. 

 

Elmondja, hogy a települési támogatások zöme az a kérelem benyújtásának hónapjától jár. 

Vélhetően májusban már nem tudja, vagy nem fogja senki benyújtani már a kérelmét, ezért a 

teljes június rendelkezésre áll arra, hogy azokat a lakosokat megkeressék, akiket a rendelet-

módosítás pozitívan érinthet. Ebben ő segíteni fog a falugondnoknak. A rendelet módosítás 

miatt beérkező kérelmek anyagi hatása a költségvetést várhatóan júniustól december 31-ig 

terheli, tehát hét hónapot fog érinteni. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

  

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

5/2015.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről 

és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete mó-

dosításáról 

                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

módosítása 

    E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

        (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2014. évi zárszámadás 

elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2014. évi költségvetése bevételi és 

kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez 

kapcsolódóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az 

előterjesztést és a rendelet-tervezetet. 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, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

6/2015.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014.(III.12.) önkormányzsti rendelete módosításáról: 

                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése  

végrehajtása 

    E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

       (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző (és a hivatal 

dolgozói) által elkészített 2014. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a 

képviselő-testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést 

és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 

részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a Képviselő-

testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
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Felkéri Gáspárné Ékes Dóra költs.főelőadót, hogy a kérdések előtt néhány mondatban szóljon 

arról, hogy a tervezett előirányzatok hogyan teljesültek 2014-ben. 

 

Hozzászólások:  

 

Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó elmondja, hogy a költségvetés végrehajtásának 1. sz. 

melléklete: az eredeti előirányzatnál a működési támogatás 9.956.000,-Ft, a teljesítés viszont 

17.215.000,-Ft lett. Jelentős különbség lett. Ez abból adódik, hogy volt iparűzési adónál túlfi-

zetése egy vállalkozásnak, amit az önkormányzatnak vissza kellett fizetnie. Ehhez jött, még 

amivel nem számoltak: az „Itthon vagy! Magyarország - szeretlek” pályázat, a szociális célú 

tűzifára is kapott az önkormányzat támogatást, amivel nem tudtak év elején számolni. A mű-

ködési célú támogatások eredeti előirányzatánál nem lett tervezve összeg, viszont teljesítésben 

van 3 millió 28 ezer Ft. A bevétel nagy része a közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a 

Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott 400.000,-Ft. Az Önkormányzatok Társulásától 

volt pénzmaradvány szétosztás, ebből Németbánya kapott 97.000,-Ft-ot. Így jön össze ez a 

különbség. A közhatalmi bevételeknél van még több, mint 1 millió forint. Itt az adóknál a 

gépjárműadóból, iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból adódik, de itt az a legnagyobb kü-

lönbség, hogy az iparűzési adó nem lett betervezve bevételként, amikor a költségvetés lett ké-

szítve, viszont befolyt 1.403.000,-Ft. Gépjárműadónál több lett tervezve, a teljesítés viszont 

kevesebb. Ez abból adódhat, hogy úgy kell tervezni a költségvetést, hogy 40 % marad az ön-

kormányzatnál, a 60 %-ot pedig tovább kell utalni az államnak. Valószínű, hogy a 100 % lett 

betervezve. 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy lehet, hogy kivontak autót és az a költségvetésben 

kevesebb. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ebben a sorban nem nagy mellényúlás van, 

100 % lett betervezve. A tervezés volt rossz. 

 

Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó elmondja, hogy 5.2-es sornál 200.000,-Ft lett tervez-

ve és 144.000,-Ft-tal túlteljesült. Ez a telekgondozási díjak, bérleti díjak bevételeiből adódott. 

Az 5.6-os sornál az eredeti előirányzat nulla forint, a teljesítés 129.000,-Ft. Az önkormányzat 

ÁFA körben volt, ahonnan most kilépett, az ÁFA-t viszont be kellett fizetni tavaly február 15-

ig. 6.3-as sor teljesítése tárgyi eszköz értékesítésből keletkezett, a régi fűnyíró traktor lett el-

adva, de az sem lett eredetileg tervezve a költségvetésbe. A működési célú átvett pénzeszköz-

nél a Csend-Völgyének vannak átadott pénzeszközei. A belföldi finanszírozás bevételei között 

476.000,-Ft szerepel, ez a 2015. január havi bérek Kincstár általi megelőlegezése. Ez a kiadási 

oldalon is szerepel. Ezzel sem tudtak még év elején kalkulálni. A kiadási oldalon a működési 

költségvetés kiadásainál a 1.3-as sornál van nagyobb eltérés. Itt könyvelésügyileg be kellett 

tenni, amit megkapott az önkormányzat pályázati támogatást, a 6.319.000,-Ft-ot. Az 1.12-es 

és 1.15-ös sornál van 50.000,-Ft és 1.539.000,-Ft, ez a Csend-Völgyének és a Dinoszaurusz 

Alapítványnak átadott pénzeszköz. Beruházásnak, felújításnak van egy külön melléklete, ahol 

az önkormányzat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása követhető nyomon. Az 5-ös és 6-os sz. 

melléklet tartalmazza ezeknek a részletezését. Tartaléknál van 1.393.000,-Ft az előző évi tar-

talék lett felhasználva. A finanszírozási kiadásnál 476.000,-Ft-ot be kellett tenni, amely a be-

vételi oldalon is szerepel. 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a bevételi oldalon hol szerepel, a fűnyírásból befolyt 

összeg? 

 

Válasz: 
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Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó válaszában elmondja, hogy szolgáltatásoknál, a te-

lekgondozásnál az a 344.000,-Ft. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

7/2015.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról: 

                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Németbánya Települési Értéktár Bizottság létrehozása, Szervezeti és 

Működési Szabályzata elfogadása 
   E l ő a d ó : Blaskovits Zoltán polgármester 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Németbánya Települési Értéktár Bizottság létrehozása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bizottságot az 

önkormányzat hozza létre. A Bizottság 11 tagból áll, a tag jelöltekkel egyeztetésre került, 

hogy tagságukat elfogadják. A létrehozást követően, a Bizottság az alakuló ülésén maguk 

közül választja meg tisztségviselőit. Elmondja, hogy gyakorlatilag lezajlott az első 

megbeszélése az önként jelentkezőknek, akik az Értéktár Bizottságban szerepet vállalnak, és 

ott tevékenykednek. Ott is elhangzott, hogy 1 millió forintot nyert az önkormányzat az NMI-

től pályázaton. Ez az 1 millió forint hivatott az Értéktár létrehozását is segíteni. Ez az alapvető 

célja. Hellebrandt Jenőné közművelődési közfoglalkoztatottként tevékenykedik, a munkaköri 

leírásában is szerepel ez a tevékenység. Ezzel a munkával tud foglalkozni, s ha majd a 

Bizottság úgy dönt, hogy őt valamilyen szerepkörrel felruházza, akkor két oldalról lesz 

támogatva, ha nem, akkor az önkormányzat ruházza fel az NMI-s koordinátorával. Ilonka a 

tervezett szerint a koordinációt fogja végezni, és az adatfeldolgozásokat. Javasolja a 

Bizottságot a következő személyekkel létrehozni: Berhidai Edina, Buzsáki Réka Edina, 

Draskovics Balázs, Hellebrandt Jenőné, Kiss Albertné, Kungl Ignácné, Patyi Györgyné, 

Ruppert Béláné,  Schmidt Attiláné, Dr. Szalai Tímea és Ujvári Szilvia. Bízik benne, hogy itt 

lázas munka fog folyni, és nem lesz gond a 11 fős tagság. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogyha a tagoknál változás következik be, akkor azt a 

képviselő-testületnek újra el kell fogadnia? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László igennel válaszol a kérdésre. 

 

Hozzászólás: 

 

Dr. Szalai Tímea hozzászólásában elmondja, hogy a meghívóhoz nem lett csatolva az 

SZMSZ -tervezet. 

 

Válasz: 
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem lett csatolva, mert ugyanaz, 

mint Bakonyjákóé, azt hitte, hogy ezt a tagjelöltek ismerik. Hamarosan megismerhetik a Bi-

zottsági tagok. Igény, javaslat esetén a Képviselő-testület bármikor módosíthatja az SZMSZ-t. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy nagyon örült ennek a Települési Értéktár 

megalakulásának. Idéz egy levéltárost, mert az ő szavai irányadók lehetnek majd a Települési 

Értéktár Bizottságnak: 

„Mi lehet az az erő, amely a Haza, a Szülőföld, a lakóhely nevezetességeit felismerné, leírni 

és népszerűsíteni hagy bennünket, a Honismeret harcosait. A honismeretnek tárgya lehet mind 

az a természeti, társadalmi, anyagi vagy szellemi jelenség, akár hagyomány, akár valami új 

dolog, amely éltető közegünknek emberi, települési, nemzeti környezetünknek bármely érté-

kes elemét képes meglátni, méltányolni és másokkal is elfogadtatni a honszeretet és társadal-

mi szolidaritás fényében.”  

Ő ezeket az elemeket már réges-régen magáévá tette. Mióta az eszét tudja, mindig is gyűjtö-

gette a körülötte levő értékeket, akár fotó, akár bármilyen írás formájában. Miután éppen 50 

éve lesz, hogy idekerültek a férjével, boldog, hogy a 400 oldalas könyvet Németbányáról el-

készítette. Szerepel benne légi felvétel, 30 éve fotózott falukép, illetve egy falutörténet, amit 

az internetről vett le, de az is az ő munkája, egy rövid, 16 oldalas változat, természeti fotók-

kal. Valaki 30 éve lefotózta a falut, így látható, hogy egy-egy épület milyen változásokon 

ment át. Aki ezt a könyvet elolvassa, olyan képet kap Németbányáról, amit máshonnan nem 

tudna. Ő ezt most átnyújtja, legalább is a CD változatát a polgármester úrnak. Bízik abban, 

hogy valaha lesz olyan pályázati lehetőség, hogy egy hasonló könyvet létrehozhatnak, mint 

Bakonyjákó, mert az anyag rendelkezésre áll. Ennek a könyvnek egy ikertestvére is elkészült, 

a kettőjük pedagógus múltja a témája, 300 oldalas lett a könyv.  A címe: Egy pedagógus há-

zaspár összekapcsolódó pályája. Ez is egy értékes része a németbányai múltnak. Szeretettel 

ajánlja mindenkinek. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönetet mond az alpolgármester asszonynak a CD-ért, az 

évtizedek alatt összegyűjtött anyagért és azok feldolgozásáért. Reméli, hogy bekerül az 

értékes anyag a település értéktárába, s nagyobb fórumon is bemutatható lesz. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

47/2015.(V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza Németbánya 

Települési Értéktár Bizottságát, az alábbi tagokkal:  

Berhidai Edina, Buzsáki Réka Edina, Draskovics Balázs, Hellebrandt Jenőné, 

Kiss Albertné, Kungl Ignácné, Patyi Györgyné, Ruppert Béláné, Schmidt Attiláné, 

Dr. Szalai Tímea és Ujvári Szilvia.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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b) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

    

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bizottság SZMSZ-ét a 

képviselő-testület határozza meg. Az SZMSZ-tervezetét a képviselők előzetesen megkapták, 

tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az SZMSZ-tervezetét. Javasolja, hogy 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Képviselő-testület fogadja el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

48/2015.(V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Települési 

Értéktár Bizottság 2015. május 28. napján kelt Szervezeti és Működési Szabály-

zatát elfogadja. 

Az SZMSZ a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. június 15. 

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) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. beszámolója 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft-nek a beszámolóját 

minden évben a képviselő-testületnek el kell fogadnia. Ezt követően részletesen ismerteti a 

közhasznúsági jelentést, mérleget és eredménykimutatást. Javasolja a testületnek, hogy a 

dokumentumokat fogadják el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Andrásné, a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 

hogy két pályázatot nyert a Csend-Völgye 2013. évben. Egyiket a temető felújítására és a Fő 

téren a színpad kialakítására, a másikat pedig a hagyományőrző eszközök beszerzésére. Ami a 

költségeken és az eredményeken is mutatkozik: a citeraoktatás belépett a tavalyi évben, félév 

után már részben önköltségessé tették.  A falunapi programokhoz a színészek előadásával já-

rult hozzá a Kft. Tavalyi évben vezették be, hogy a Kft. ügyvezetője díjazásban részesül, ad-

dig díjazás nem volt. Elindult egy bevételt szerző tevékenység, a tájfajta gyümölcsfák árusítá-

sa. Reméli, hogy sikerül a bevételeket és a kiadásokat emberibb szintre hozni, lefaragni a ne-

gatívumot. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy az időnkénti nehéz helyzetekben mindig 
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kisegítette a Kft-t pénzeszköz átadással. Idei évben a szövő tevékenység és a hagyományőrző 

eszközökre épülő programok lépnek majd be, de igyekeznek saját bevételekre is szert tenni. 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában megköszöni és a Kft. munkáját. Az ügyve-

zető a könyvelő karöltve tevékenykednek, s azt látja, hogy nem egyszerű a munkájuk. Az ön-

kormányzatnál egy elég komoly pénzügyi apparátus csinál hasonló tevékenységet, itt pedig 

még a hivatali apparátusban sem hallott senki a fordított ÁFA-ról, amivel például a Kft-nek 

dolgoznia kellett. Rengeteg ilyen áthidalandó probléma adódott a projektek során. Gyakorlati-

lag az utolsó kifizetési kérelem néhány napon belül benyújtásra kerül. Bízik benne, hogy a 

következő pályázatokat hasonló lelkesedéssel tudja a Nonprofit Kft. bonyolítani. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

49/2015. (V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Német-

bánya Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegét, eredménykimutatását és közhasznúsági 

jelentését elfogadja. 

A mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés a határozat mellékletét 

képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2015. június 12. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

                            

b) Pályázat – önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást. 

Elmondja, hogy 2015. június 9. a pályázat elektronikus benyújtásának határideje, az azt 

követő napon papír alapon is postázni kell. Az önkormányzat adóerő képessége alapvetően 

meghatározza a támogatási intenzitást. Mivel Németbányának alacsony az adóerő képessége, 

ezért a lehető legmagasabb támogatási intenzitással tudnának pályázni, ami azt jelenti, hogy 

az intézmény felújítás kapcsán 95 %-os támogatottsággal, tehát 5 %-os önerővel kell 

számolni. A másik két célterület esetén 85 %-os a támogatottság, tehát 15 %-os önerőt kell 

biztosítani, ami egy 10 milliós pályázatnál 1,5 millió Ft, nem kis pénz. Három területen 

lehetne pályázni. A sport területén semmi esélyét nem látja a pályázati támogatás 

elnyerésének. Van az önkormányzatnak egy focipályája és támogatandó cél lehetne. Feltétel, 

hogy több sportágat szolgáljon ki a létrehozandó objektum. Korábban is ebben gondolkodtak 

többen, hogy meg lehetne csinálni a focipályát valóban használható sportpályává, ahol esetleg 

egy kiszolgáló épület is helyet kaphatna. Lehetne teniszpálya, kosárlabda pálya, bármi egyéb, 

ami kiépíthető és ráadásul a jelenleginél alacsonyabb fenntartási költséggel működtethető 

lenne. A másik feltétel, aminek meg kellene felelni, hogy több települést szolgáljon ki. Még 

ezt is meg tudnák magyarázni, de feltétel még az is, hogy oktatási-nevelési intézménye legyen 

az önkormányzatnak. A b) célterület a hidak, járdák, utak, átereszek felújítása, beleértve akár 

a vízelvezető árkot is. Itt megint van egy olyan értékelési szempont, hogy tömegközlekedéssel 

érintett legyen. Ezt nem tud teljesülni a “Hátsó” utcára. Itt 15 %-os lenne az önerő. A 

harmadik, sokkal reálisabb célterület az intézményfejlesztés. A faluház felújítását tudnák 

betenni ebbe a pályázatba, tekintettel arra, hogy kötelező önkormányzati feladatellátás 

keretében az orvosi rendelő itt működik. Gyakorlatilag az orvosi rendelőnek köszönhetően 

tudnák a faluház felújítását pályázni. Erre a célterületre koncentrálva, javasolja, hogy nyújtsák 
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be a pályázatot, amelynek keretén belül sor kerülhetne az épület külső hőszigetelésére, a tető 

és az aljzat szigetelésére, fűtéskorszerűsítésre (faelgázosító kazán és radiátorok cseréje), a 

nyílászárók cseréjére, belső festésre, energiatakarékos lámpatestek felszerelésére, a hivatal és 

az orvosi rendelő biológiai szennyvíztisztító berendezéssel történő ellátására. A 

feladatellátáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzésére is lehetőség nyílik. 

Pályázni fognak EKG-ra és kézi monitorára, defibrillátorra, székekre, higanymentes 

vérnyomásmérőre, otoszkópra, vásznas paravánra és egyéb eszközökre. A beruházás összes 

költsége: 22.043.552,-Ft, melyből 1.102.470,-Ft lenne a saját erő. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a faluház felső, emeleti részének kialakításához 

nem használható fel a pályázati támogatás? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint a már meglévő 

intézmény felújítására, fejlesztésére lehet pályázni, új épületrészek kialakítására nem. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a tetőteret először le kell szigetelni. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester egyetért a képviselő úrral. 

 

Hellebrandt Jenőné kérdezi, hogy a pályázat elnyerése esetén az intézménynek egy korszerű 

szennyvízkezelője épülne? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy lesz kiírva 2015. évben szennyvízcsatorna pályázat? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre, bár ez biztos csak akkor lesz, 

ha megjelenik a kiírás. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy milyen stádiumban van a Települési Szennyvízkezelési 

Program? 

 

Válasz: 
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Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy fizikailag kész, a hatóságokhoz benyújtásra 

került, az engedély kiadására vár az önkormányzat. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy akkor, ha van pályázat, be lehet adni, nincs akadálya. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester egyetért a képviselő úrral. 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a Prímagázzal, hogy tudott a polgármester úr 

egyezkedni? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy most vár tőlük ajánlatot, el-

mondta nekik, hogy mennyire nem ragaszkodik hozzájuk az önkormányzat. 

 

Javasolja a következő határozat meghozatalát: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett “Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat “Egészségügyi alapellátást 

szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség 

fejlesztése, felújítása” alcéljára pályázatot nyújt be, a következők szerint: 

A pályázat bruttó költsége:           22.043.552,-Ft 

A pályázati saját erő:                      1.102.470,-Ft 

A képviselő-testület a pályázati feltételeket vállalja, a pályázat megvalósításához szükséges 

saját erőt – költségvetése terhére – biztosítja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 

gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. június 9. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

50/2015.(V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

közösen meghirdetett “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” pályázat “Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, 

felújítása” alcéljára pályázatot nyújt be, a következők szerint: 

A pályázat bruttó költsége:           22.043.552,-Ft  

A pályázati saját erő:                      1.102.470,-Ft  

A képviselő-testület a pályázati feltételeket vállalja, a pályázat megvalósításához 

szükséges saját erőt – költségvetése terhére – biztosítja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 

gondoskodjanak. 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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c) Polgármesteri tájékoztató 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ebösszeírást Németbá-

nyán bevallásos módszerrel fogják végrehajtani. Felkerül a honlapra, ill. a levelező listára a 

bevallási nyomtatvány. A bevallásra a teljes június hónap rendelkezésre áll. 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az utcaházszámozás már öt éves 

kérdés. Mikor zajlik véglegesen le, mikor lesznek a házszámok végleg rendbe rakva, mi a 

végső határideje? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tegnap még nagyon lelkesen 

válaszolt volna a kérdésre, ma már nem meri megtenni, mert éppen ma közölték vele a Hiva-

talban, hogy nem olyan egyszerűen megy. Le kell ellenőrizni egy JAR rendszerben mindenki-

nek a házszámokat, függetlenül attól, hogy van gond a lakcímmel, vagy nincs. Amíg ezt nem 

ellenőrzi le a Hivatal, addig nem tudnak hozzányúlni.  

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ennek tényleg legyen valami zárha-

tó vége, ne legyen 5-10-20 év. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, ha dátumot vár tőle a képviselő úr, 

akkor azt tudja mondani, hogy 2015. december 31-re lesz meg. Elmondja, hogy napi és aktuá-

lis problémákat okoz Németbányán a házszámozás. Jelenleg van olyan polgár, aki most azért 

nem tud lakcímmel bejelentkezni - ki tudná adni a lakcímét már holnap is, mert az polgármes-

teri hatáskörben van -, mert a JAR rendszeren még nem került átvezetésre a házszámok elle-

nőrzése. Most derítették ki a jegyző úrral, hogy rendeződött a Hátsó utca - Kossuth utca kér-

dés. A kérdés fő lényege, hogy megszakad-e a Kossuth utca a Fő térnél. Ha igen, akkor baj-

ban lennénk, mert az azt jelenti, hogy két Kossuth utca van Németbányán, pedig, két azonos 

nevű utca nem lehet egy településen. Szerencsére összeér a két helyrajzi szám, és így megvan 

a folytonosság. Kossuth utca lesz végig. Tehát bármelyik nap ki tudná adni a házszámokat, ha 

a JAR rendszerbeli ellenőrzésen túljutnak. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy akkor várható, hogy december 31-ig kész lesz. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 2015. december 31. a határidő. 

Örülne neki, ha júliusban meglenne, mert annál kevesebb ilyen szituáció fordulna elő, hogy 
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bejelentkezik valaki helyrajzi számra, majd két hónap múlva szólni kell neki, hogy már van 

házszámod és megint új lakcímkártya, és új okmányok kerülnek kiadásra. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester megköszöni, hogy az Iharkút tábla határidőre elkészült. 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a híddal kapcsolatban lenne még 

egy kérdése. Milyen esélyt lát a polgármester úr arra, hogy a híd kijavításra kerül, vagy kész 

lesz? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy 400.000,-Ft-os költséget becsült a tervező, 

az alatt nem is érdemes hozzányúlni. Azt gondolja, mivel önkormányzati tulajdonról van szó, 

arra a szintre kell eljutniuk, hogy személyautóval át lehessen rajta menni biztonságosan, a te-

herforgalmat tiltsák le. Azt, hogy személyautóval át tudjanak rajta menni, azt a Németbányai 

Napokig meg kell oldani. 

 

 

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

vőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 24 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


