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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján 9 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. augusztus 19. 

napján 9 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, Berhidai Péter, Müller Péter és 

Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő 

 

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

hogy a rendkívüli ülés összehívását a falugondnoki mikrobusz közbeszerzési eljárásának le-

bonyolítása indokolja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 

csak Kiss Albertné alpolgármester hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy elfoglaltsága miatt 

nem tud jelen lenni a mai 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./ Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Blaskovits Zoltán                                   

        polgármester                                         

 

2./ Vegyes ügyek  Blaskovits Zoltán                                   

      polgármester 

   

 

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. 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatokról és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben született polgármesteri 

döntésekről a soron következő képviselő-testületi ülésen fog beszámolni.  

Elmondja, a múlt ülésen kifogásolta, hogy a települési támogatások kapcsán nem túl nagy az 

aktivitás a németbányai polgárok részéről, kérte a képviselőtársak segítségét. Azóta három 

családnak települési támogatást, négy fő részére méltányossági közgyógyellátási települési 

támogatást állapított meg. Ez utóbbi támogatás alapvetően az időseket érinti. Tekintettel arra, 

hogy nem csak a rendszeres támogatások számolhatók el a szociális normatíva terhére, úgy 

látja, hogy a kapott normatíva elszámolásával nem lesz gond. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy korábban a 

kormányhivataltól érkezett közérdekű bejelentésre tett intézkedésekről tájékoztatta Takács 

Szabolcs Kormánymegbízott urat, az ügy folyamatban van. 

 

Volt egy másik megkeresés is, a Németbánya 170 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban, ami az ön-

kormányzat tulajdona. Volt helyszíni bejárás, a kimérés árajánlatának bekérése folyamatban 

van. Született egy megállapodás azzal kapcsolatban, hogy költségmegoszlás lesz a kitűzéssel 

kapcsolatosan, s ez a felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került. 

 

Falugondnok által jelzett hidak állapota miatt kért szintén árajánlatokat, addig is kitábláztatta. 

A háromból két helyen kitették a figyelmeztető táblákat. Hasonlóképpen jártak el a játszótér 

kapcsán is. Ha az idén sikerül felújítani őket, akkor a jövő évben az ide érkezők, illetve a he-

lyi gyerekek biztonságosan használni tudják majd az eszközöket. 

 

A gyommentesítés minden évben téma azokon az ingatlanokon, amik nincsenek használva. 

Történt egy helyszíni szemle is két ingatlan miatt. A falugondoktól kért írásbeli tájékoztatást, 

hogy tudomása szerint vannak-e további olyan ingatlan a településen, amelyeken parlagfű 

van, vagy nincs az előírások szerint rendben tartva, de visszajelzést nem kapott. Reméli, hogy 

minden telek rendben van, de utána fognak járni. 

 

Megkezdték a falugondnoki autóbeszerzéséhez kapcsolatos finanszírozás előkészítését, a ko-

rábban megismert dolgokat intézték. Egy-két technikai dolog még hiányzik, alszámlát kell 

nyitni, amit le kell majd igazolni az MVH-val. 

 

Talán többen észrevették, hogy egyes utcanév táblákat elkezdte leszedetni. Ezek festett táblák 

voltak. Elhatározásuk végre mederbe ért. Még nem érkezett javaslat arra, hogy más utcanevek 

legyenek, indokoltnak látja az új utcanév táblák kihelyezését. Ezt nem pár forintból oldják 

meg, hanem normális, igényes táblákat rendelnek, de erről majd még beszélnek a képviselők-

kel. 

 

A Csend Völgye Nonprofit Kft-nél a második nagyobb pályázat is sikeresen lezárult. A kifi-

zetési kérelem benyújtásra került, megtörtént ennek az ellenőrzése is. Már csak egy helyszíni 

szemle van hátra, és utána a kifizetés is megtörténhet. A Kft-nek sok eszköze van a nagyte-

remben. Volt egy olyan kérdés, hogy szabadtéri színpad fedett részét mikor tudják átadni. Je-

lezni szeretné, ha anyagi akadálya nem lesz, akkor azt Szent Mihály napján lakják be. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jövő héten, szabadságon lesz. Alpolgármester asszony itt-

hon lesz, helyettesíteni fogja a polgármestert a távollétében. Megkérte Schmidt Attila képvi-

selő társat, hogy segítsen be a közfoglalkoztatottak irányításába, a közterületekkel kapcsolatos 

feladatok elvégeztetésébe, ha olyan helyzet állna fenn. 
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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 :  Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Ön-

kormányzata a falugondnoki mikrobusz pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatban dön-

tött arról, hogy a közbeszerzés lebonyolításával a Firmiter Bt-t bízza meg. Kapott az önkor-

mányzat tőlük egy elég terjedelmes anyagot, melynek alapján képviselő-testületnek az alábbi-

akról kell a döntéseit meghozni, a következő sorrend figyelembevétele mellett: 

 

a) Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megérkezett az önkor-

mányzathoz a Firmiter Bt. megbízási-tanácsadási szerződés-tervezete, melynek másolatát a 

képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződés-

tervezetet. Javasolja, hogy a szerződés-tervezetet fogadják el, s hatalmazza fel a testület a 

polgármestert annak aláírásra.  

 

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: 

 

70/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Firmiter Bt-vel - Né-

metbánya falugondnoki busz beszerzése közbeszerzési eljárása lebonyolítására –

kötendő Megbízási-tanácsadási szerződés-tervezetet elfogadja. 

 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

                   A  Megbízási-tanácsadási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

b) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása  
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatnak je-

lenleg nincs közbeszerzési szabályzata. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához alkotni kell 

ilyet. Ebben nagy segítséget nyújtottak Firmiter Bt. közbeszerzési szakemberei, akik összeál-

lították a Közbeszerzési Szabályzat-tervezetet, melynek mellékletei között szerepel egy össze-

férhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat is, melyet a bíráló bizottság tagjainak kell aláírni. Ezt 



5 

 

követően részletesen ismerteti a Közbeszerzési Szabályzat-tervezetet.   Javasolja, hogy a ter-

vezetet a 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: 

 

71/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

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

kormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja. 

A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

c) Módosított Közbeszerzési terv elfogadása  
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az év elején a képviselő-

testület nem tervezett közbeszerzést. Mivel pályázati úton sikerült támogatást nyerni a falu-

busz vásárlásra, s ez a beruházás közbeszerzés köteles, ezért a testületnek módosítania kell a 

2015. évi Közbeszerzési Tervét. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Közbeszerzé-

si Tervet. Javasolja, hogy a módosított Közbeszerzési Tervet fogadja el a képviselő-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, meghozta következő határozatát: 

 

72/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

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

kormányzat 2015. évi, módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

A módosított Közbeszerzési Terv a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

d) Ajánlattételi felhívás elfogadása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Firmiter Bt. elkészítette  
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a falubusz beszerzés Ajánlattételi Felhívását, melyet ezt követően részletesen ismertet. Az 

ajánlattételi felhívást közzé kell tenni, melyet az eljárást lebonyolító Bt. végez, az ajánlatkérő 

önkormányzat nevében ők járnak el. Gyorsított eljárás lesz, hirdetmény közzététele nélkül, 

mivel a beszerzés becsült értéke nem éri el a 20 millió forintot. Javasolja az Ajánlattételi fel-

hívás elfogadását.  

 

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: 

 

73/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, mikrobusz 

beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívását elfo-

gadja. 

Az Ajánlattételi Felhívás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

e) Ajánlattételi dokumentáció elfogadása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást 

lebonyolító Bt. elkészítette az Ajánlattételi dokumentációt, melyet az ajánlattevőkhöz el kell 

juttatni. A dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a felhívásban és a do-

kumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. Az aján-

latkérő önkormányzatnak és az ajánlattevőknek közös érdeke, hogy az ajánlatok érvényesnek 

minősüljenek. Az ajánlatoknak meg kell felelni a jogszabályokban foglalt követelményeknek 

is. Ezt követően részletesen ismerteti a dokumentációt, melynek másolatát a képviselők előze-

tesen megkapták, tanulmányozhatták. 

Javasolja a testületnek az Ajánlattételi dokumentáció elfogadását. 

 

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: 

 

74/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, mikrobusz 

beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Dokumentációját 

elfogadja. 
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Az Ajánlattételi Dokumentáció a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

f) Bíráló bizottság személyi összetételének meghatározása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bíráló Bizottság szemé-

lyi összetételéről is kell dönteni a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság 

elnöke Kelemen László jegyző legyen, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelme miatt. A 

jegyző úr előzetesen úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén vállalja a tisztséget. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

75/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete „a kistérségi 

közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, 

mikrobusz beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság 

elnökének Kelemen László jegyzőt választja meg. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                          Kelemen László jegyző 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében a Bíráló Bizottság tagjának Harsányiné dr. 

Tóth Beátát javasolja megválasztani, jogi és közbeszerzési szakértelmére alapozva. Harsányi-

né dr. előzetesen úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén vállalja a tagságot. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

76/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, mikrobusz 

beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjának 

Harsányiné dr. Tóth Beátát választja meg. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                          Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében a Bíráló Bizottság másik tagjának Harsá-

nyi Istvánt javasolja megválasztani, a közbeszerzés tárgya, közbeszerzési és pénzügyi szakér-

telme alapján. Harsányi úr előzetesen úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén vállalja a 

tagságot. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

77/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, mikrobusz 

beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjának 

Harsányi Istvánt választja meg. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                          Kelemen László jegyző 

 

 

g) Felkérendő ajánlattevők meghatározása  
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a javaslatot. Elmond-

ja, hogy a gazdasági szerelő adatlapon a felkérendő ajánlattevőket kell rögzíteni. Ismerve, 

hogy milyen jellegű járművet kívánnak beszerezni, egyeztetve a közbeszerzést lebonyolítóval, 

gyakorlatilag három olyan autókereskedőtől kérnek árajánlatot, akik ilyen járműveket forgal-

maznak. Ezek a Procar Kft. Székesfehérvár, a Ring- Autó Kft. Veszprém, és a SIÓ-Car Kft. 

Siófok. Mindhárom cég a feltételeknek megfelel. Javasolja, hogy a Gazdasági Szereplő Adat-

lap szerint fogadja el a testület az ajánlattevőket. 

 

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: 

 

78/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához, új gépjármű, mikrobusz 

beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőit a Gazda-

sági Szereplő Adatlap szerint fogadja el. 
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A Gazdasági Szereplő Adatlap a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

h) Falugondnoki mikrobusz értékesítése 

           
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy útjára indították a falu-

gondnoki mikrobusz beszerzést. Mivel nettó finanszírozású a pályázat, ezért az ÁFA-t, az ön-

kormányzatnak kell odatenni. Ha sikerül, a jövő héten, de legkésőbb szeptember elején VW 

szakszervizbe, Veszprémbe bemegy a falubusz egy állapotfelmérésre, az alapján kapnak egy 

szakvéleményt arról, hogy a falubusz mennyit ér. Szerinte kb. 3,5-3,7 millió Ft az értéke, de 

megvárják, hogy a szakszerviz mit állapít meg.  Az új mikrobusz ÁFA-ja kb. 2,6 millió Ft 

lesz. Várhatóan a busz nem lesz még eladva, mire az ÁFA-t ki kell fizetni. Lekérte, hogy ta-

valyi évben, ebben az időszakban az önkormányzat bevételei hogyan változtak, milyen bevé-

telekre lehet számítani az adókból. Ha lesz annyi pénz a számlán, akkor meg tudják oldani 

mindenféle gond nélkül, de ez nem biztos. Elvileg be lehetne számíttatni az autót a vásárlás-

ba, de akkor jóval kevesebbet, kapnának érte. Erre még van idő. Kér mindenkit, hogy tudato-

sítsa környezetével, hogy az önkormányzatnak van egy nagyon kitűnő kisbusza, ami hamaro-

san eladásra fog kerülni.  Javasolja, hogy a falubusz értékesítéséről döntsön a testület, s ha-

talmazza fel a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. A vételár minimális összegét úgy 

határozzák meg, hogy a szakszervíz által megállapított értéknél 10 %-kal lehet kevesebb. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy hirdetni lehet? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, attól kezdve, hogy megjött a szak-

szervizből a mikrobusz, tudják mennyit ér. Lehet, már beszélni róla és tovább adni. Nyilván a 

vevőnek is jó, hogy van egy tanúsított érték, hogy mennyit ér a falubusz. El kéne indulni ve-

vőt keresni, mert ez a biztos megoldás.   

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy mindenképen a megállapított ár fö-

lött kell meghirdetni, azt nem lehet beletenni, hogy van egy vételi ajánlat, hogy mennyit ér az 

autó. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja nem mindegy, hogy van-e a vételárral kapcsolat-

ban alku pozíció. 

 

Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy szerintem is jó, ha van a polgármester úrnak 10 % 

mozgástere az eladásnál. 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja ez a 10 % nagyságrendileg egyezik azzal, amit 

elveszítene az önkormányzat, ha beszámíttatnák az autót.  
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Hellebrandt Jenőné kérdezi, hogy a mikrobuszt licitáltatni nem lehet? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester nemmel válaszol a kérdésre. Technikailag nehezen lebonyo-

lítható, időigényes. Szerinte fel kell tenni az internetre is, és különböző fórumokon kell hir-

detni..  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

79/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-

donát képező, LKC-541 rendszámú, Volkswagen Transporter falubusz értékesíté-

sét határozza el.  

Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. A vételár minimá-

lis összegét úgy határozza meg, hogy a szakszervíz által megállapított értéknél 10 

%-kal lehet kevesebb. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

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

        (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Tanévkezdési támogatások megállapítása 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében javasolja, hogy a tavalyi önkormányzati 

döntésnek megfelelően, idén is kapjanak a tanulók tanévkezdési támogatást. Javasolja, hogy a 

2015/2016. tanévre az óvodások 4.000,-Ft/fő, az általános iskolások 5.000,-Ft/fő, a 

középiskolások 6.000,-Ft/fő, a főiskolások és egyetemisták 8.000,-Ft/fő tanévkezdési 

támogatást kapjanak. A támogatás feltételeként a következőket állapítsák meg: 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

 Iskola- vagy intézménylátogatási igazolás bemutatása, 

 az óvodás, általános- vagy középiskolás gyermekek állandó bejelentett, 

németbányai lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők, 

vagy kollégisták legyenek, 

 főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első diplomáját 

szerző diák legyen. 

A jogosultság igazolása benyújtásának határidejének 2015. október 15. napját határozzák 

meg. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 
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Müller Péter képviselő hozzászólásában támogatja a polgármester úr javaslatát. Az óvodások 

is kapjanak támogatást. 

 

Schmidt Attila képviselő egyetért az előtte szóló képviselővel.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

80/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016. tanévre, a 

németbányai családoknak az alábbi tanévkezdési támogatásokat állapítja meg: 

          - óvodásoknak:                                                             4.000,-Ft/fő, 

          - általános iskolásoknak:                                              5.000,-Ftfő, 

          - középiskolásoknak:                                                    6.000,-Ft/fő, 

          - főiskolásoknak és egyetemistáknak:                          8.000,-Ft/fő. 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

 Iskola- vagy intézménylátogatási igazolás bemutatása, 

 az óvodás, általános- vagy középiskolás gyermekek állandó bejelentett, 

németbányai lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Németbányán élők, 

vagy kollégisták legyenek, 

 főiskolás és egyetemista tanulók esetében nappali tagozatos és első diplomáját 

szerző diák legyen. 

A tanévkezdési támogatás jogosultság igazolásának határideje: 2015. 10. 15. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

 

b) Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tájékoztatója a könyvtárellátási szolgáltatásról 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a tájékoztatót. Jelzi, 

többekkel beszélt arról, hogy a jelenlegi könyvtárt áthelyezné, tehát a két iroda helyet 

cserélne. Véleménye szerint ebben a “lyukban” egy ilyen könyvtári állományt nem lehet 

kezelni. Neki, mint polgármesternek a kisebb helység is elég.  A jelenlegi irodában lenne a 

könyvtár, két munkaállomással, illetve egy tárgyaló rész is. Ott akár a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat is elfér. Ha ő szeretne valakit fogadni, le tudná ő is ott ültetni. Ez lenne a jó 

megoldás, és abban a helységben kamera is működik.  

Javasolja, hogy a könyvtár tájékoztatóját fogadják 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: 
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81/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei  

Könyvtár Németbánya településen, a 2014. évi KSZR szolgáltatásokról szóló, 

2015. május 20. napján kelt tájékoztatóját elfogadja. 

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

c) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményi térítési díja                                                                                                          

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Gic Község 

Önkormányzata mellett Kup és Pápakovácsi is támogatni kívánja a házi segítségnyújtás 

intézményi térítési díját, ennek a gesztor önkormányzat határozatában kell szerepelnie. 

Elmondja, hogy a Társulás által elkészített előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők 

előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést 

és a határozat-tervezetet. 

Németbánya Község Önkormányzata egyéb módon támogatja az idősebbeket, hogy nekik 

könnyebb legyen a helyzetük, 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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: 

 

82/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-

mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015.(V.27.) határozatá-

val jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megál-

lapításával egyetért. 

A rendelet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

    

d)  Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitánysággal megállapodás 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 19/2015.(II.27.) 

határozatukkal döntöttek arról, hogy a Németbányán körzeti megbízotti feladatokat ellátó 

rendőrök által használt szolgálati gépjárművek üzemanyagköltségét 30 ezer Ft-tal támogatják.  
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Erről készült egy megállapodás, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 

tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 

megállapodást hagyják jóvá. 

 

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: 

 

83/2015.(VIII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 

Rendőrkapitányság állományába tartozó körzeti megbízottak által használt 

gépjárművek üzemanyag támogatásról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-

Főkapitánysággal kötött, 2015. június 3. napján kelt megállapodást jóváhagyja. 

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2015. szeptember 3. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a bejelentésével kapcsolatosan történt-e ügyintézés? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Dino nyílt napokhoz kapcso-

lódó bejelentéséről azt tudja mondani, hogy nem az önkormányzat ebben az illetékes, hanem a 

NAV, ezért a bejelentés áttételre kerül. 

 

 

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

vőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 9 óra 46 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

 


