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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 19. napján 18 óra 40 

perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv



 

 

Németbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 8581 Németbánya 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 19. 

napján 18 óra 40 perckor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme 

 

Az ülés típusa: Közmeghallgatás 

 

Jelen voltak: 

 

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

Berhidai Péter, Schmidt Attila és Müller Péter képviselők. 

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

      -     Kelemen László jegyző 

      -     Draskovics Balázs falugondnok 

      -     Baksa Gizella jkv. vezető 

      -     Horváth Andrásné Csend V.E. elnöke 

 

A lakosság részéről megjelent: 4 fő. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. 

Elmondja, hogy a közmeghallgatás az előre meghirdetett időpontnál kicsit később kezdődik, 

mivel a képviselő-testületi ülések napirendi pontjainak tárgyalása a tervezetthez képest 

elhúzódott. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson minden képviselő 

jelen van.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi   

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-

ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-

meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a megszokott gyakorlat-

nak megfelelően, gondolatébresztőként rövid összefoglalót kíván ismertetni az elmúlt időszak 

legfontosabb, a lakosságot érintő eseményeiről. Szintén szokás a közmeghallgatások alkalmá-

val, hogy a Németbányai Polgárőr Egyesület vezetője megtartja éves beszámolóját. A körzeti 

megbízott az idei évben nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson, de ezt nem látja problémá-

nak, hiszen az elmúlt időszakban a képviselő-testület tagjai közbiztonsági fórumokon vettek 

részt, illetve folyamatos a kapcsolattartás Magyar Gábor körzeti megbízottal is. 

 

A legutóbbi közmeghallgatás óta több mint egy esztendő telt el. A lezajlott önkormányzati 

választás eredményeként a korábbi képviselő-testületből 2 fő a jelenlegi testületnek is tagja, 

így az 3 új taggal bővült. Tekintettel arra, hogy a település lélekszáma már meghaladja a 100 

főt, Németbányán is 5 fős képviselő-testületet kellett választani. Az, hogy a polgármester 
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személye nem változott, nyilván valamely mértékben magával vonta, hogy nem következett 

be jelentős fordulat az irányok és prioritások tekintetében. A Nemzetiségi Önkormányzat ese-

tében nagyobb mértékű a személyi összetétel változása. Ez eredményezte azt is, hogy meg 

kellett tanulni együtt dolgozni. Bízik abban, hogy mára a két testület együttműködése norma-

lizálódott, jó mederben halad, és konstruktív együttműködést tesz lehetővé a jövőre vonatko-

zóan. Mindehhez persze olyan hátteret kellett teremteni, mely a működés stabilitását biztosít-

hatja. Úgy gondolja, hogy mára ezek a feltételek is adottak. 

 

Az egyik fontos tényező a költségvetés, annak állapota. Elmondható, hogy Németbánya költ-

ségvetése kiegyensúlyozott, az elmúlt esztendőkhöz képest jelentős javulás figyelhető meg. 

Ugyanez a stabilitás jellemzi a hivatali működést is. Bebizonyosodott, hogy jó választás volt 

az a négyes csapat, melyhez Németbánya ma is tartozik, közösen tartják fenn és működtetik 

az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt. 

 

A költségvetés tervezésekor alapos munkát végeztek a kollégák, mégis elmondható, hogy a 

teljesítés az elmúlt években akár 40-50 %-kal is felülmúlja a tervezetet. Ebben szerepet játszik 

a felelős gazdálkodás, a normatívák változása, illetve a pályázati lehetőségek kihasználása is. 

Az idei évben a legnagyobb értékű nyertes pályázaton az új falugondnoki járművet sikerült 

beszerezni. A nettó 10 millió Ft pályázati támogatáshoz önerőként kellett az ÁFA értékét hoz-

zátenni, amelyet azonban fedezni lehetett a régi gépkocsi értékesítéséből, a végén még maradt 

is pénz a kasszában.  

 

Az idei költségvetés tervezésekor az új képviselő-testület is elfogadta azokat a tapasztalatokat, 

amelyekkel már rendelkeztek az előző esztendőkből, így nagy kilengések nem voltak. Két 

normatíva tekintetében igyekezniük kellett az egyensúlyi helyzet megteremtésére. A szociális 

célú támogatások rendszere tekintetében komoly változtatásokat kellett eszközölni, módosult 

a kapcsolódó rendelet is annak érdekében, hogy a rászoruló, illetve jogosult lakosokhoz minél 

nagyobb mértékben eljuthasson a lehívható keretből a támogatás. Új támogatási formák is be-

vezetésre kerültek, illetve a jogosultsági feltételek is több esetben változtak. A közművelődési 

normatíva esetében sem volt egyszerű feladat a támogatás felhasználása. Ezt a jövőben még 

inkább tervszerűen kell megvalósítani. A támogatás mértéke jelentősen megnövekedett az el-

múlt évekhez képest. E forrásból a korábbiakban még a könyvtáros bérét sem tudták kifizetni, 

most programokat, rendezvényeket lehet ezen felül lebonyolítani.  

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy Németbányán milyen gazdag a kulturális programkínálat. Eb-

ben mindkét testület jelentős szerepet vállalt. Úgy gondolja, hogy ilyen kis települést ennyi 

értékes és színvonalas programmal keveset lehet találni hazánk területén. Célként kell megfo-

galmazni, hogy – amennyiben a normatíva nagyságrendje nem változik és lehetővé teszi - az 

érdekeltek együttműködésével előre, éves programterv legyen összeállítva. Ezt megfelelőkép-

pen kommunikálni is kell.  

 

A polgármester kezdeményezésére a közelmúltban lezajlott a két testület között egy egyeztető 

megbeszélés. Itt is említette, hogy van az önkormányzatnak egy gazdasági programja. Kéri és 

javasolja minden Németbányáért tenni akaró polgár, civil szervezet, testületi tag felé, hogy 

ismerjék meg az anyagot, hiszen az abban megfogalmazott célok mutatnak utat a ciklus teljes 

időtartamára. Nagyon jó célok vannak megfogalmazva, a kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztésektől az utcanév táblák kihelyezésén át a közvilágításig, vagy éppen a települési 

szintű szennyvízkezelés megvalósításáig. A gazdasági programot egy ciklusban egyszer kell 

megalkotni, de ez nem azt jelenti, hogy nem módosítható. Ehhez kéri a lakosság és a képvise-

lő-társak támogatását is, hiszen ha új ötletek, elképzelések merülnek fel, vagy csak a prioritá-

sok változnak, amennyiben jelzés érkezik hozzá, kezdeményezni tudja a program felülvizsgá-
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latát. Jövő év elején ezt a felülvizsgálatot mindenképpen el szeretné végezni. A gazdasági 

programban foglaltakat vállalhatónak tartja. A program nem csupán saját elképzeléseit tükrö-

zi, azt a testület közös munkával alkotta meg. 

Mindig elmondja, így most is ki szeretné emelni az együttműködés jelentőségét. A települé-

sen egyre több civil szervezet van jelen, két testület működik, ezek mellett további önszerve-

ződő csoportok. Arra kér mindenkit, gondolják át, ha ezek a csoportok valóban egy közös cél 

érdekében tevékenykedve, egy kalapba tennék mindazt, amit külön-külön elvégeznek, micso-

da kitörési pont lehetne a település életében.  

 

Különös jelentőségét látja a magasabb szintű lakossági kommunikáció megvalósításának. En-

nek elmaradásában személyes felelősségét is érzi, ezt jelezte már a képviselő-testület és a 

nemzetiségi önkormányzat felé is. Bízik abban, hogy a pozitív változás a jövő év elejétől ér-

demben érzékelhető lesz. Végül szeretne nem elkerülni egy igen fontos témát, nem szeretné 

azt a látszatot kelteni, hogy bujkálnia kell. Kis túlzással elmondható, hogy Németbánya Kö-

zség Önkormányzatának Képviselő-testületét, illetve a polgármestert az elmúlt öt évben közel 

annyi hatóságnál jelentették fel, mint amennyi hazánkban összesen található. Ha ezt a felje-

lentő, vagy feljelentők jó szándékból teszik, hát tegyék. Ismeretei szerint jelenleg egy na-

gyobb súlyú ügy van folyamatban, a polgármester és a képviselő-testület természetesen áll 

minden vizsgálat elé. Szeretné, ha mindenki tudná, hogy az eddigi számtalan feljelentés mind 

megalapozatlannak minősült, tehát erősen súrolják a rágalmazás határait. Arra kér mindenkit, 

hogy az ezen vádakat érintő kommunikációra is fektessen nagyobb hangsúlyt, hiszen úgy érzi, 

hogy a vádaskodás mindig nagyobb nyilvánosságot kap, mint az a tény, hogy a vádaknak nem 

volt alapjuk. A korrekt tájékoztatás szintén része a kistelepülési léthez tartozó megcélzott 

életminőség-javításnak.  

 

A szociális védőháló fejlesztése, a játszótér tervezett felújítása, vagy kialakítása, az egyre ma-

gasabb színvonalú falugondnoki szolgálat, vagy könyvtár működése eredményeit a lakosság 

közérzete tekintetében pillanatok alatt lerombolhatja az áskálódás, rágalmazás, indokolatlan 

hangulatkeltés. Személy szerint azért nem tájékoztatta eddig egyetlen közmeghallgatáson sem 

érdemben a lakosságot a feljelentésekről, rágalmakról, mert úgy gondolta, hogy csak létező 

problémákkal kell foglalkozni, mesterségesen generáltakkal nem. Lehet, hogy hiba volt ez a 

hozzáállás, a jövőben másként kívánja kezelni ezen ügyeket is. Nem szeretne semmit eltus-

solni, vagy véka alá rejteni. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre bármikor, bárkinek, 

akár ezen a közmeghallgatáson is. 

 

Tájékoztatója végén megkéri Draskovics Balázs elnök urat, hogy tartsa meg a Polgárőr Egye-

sület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Felvezető gondolatként meg szeretné fo-

galmazni, hogy mennyire jó érzés azt hallani különböző fórumokon, hogy elismeréssel be-

szélnek Németbánya polgárőreiről. Tudja, hogy sok kritika is éri munkájukat, de mindenkit 

arra kér, mérje az elvégzett munkát a település méretéhez, illetve az aktív tagok számához is. 

Elismeréssel szól az Egyesület munkájáról, és átadja a szót Draskovics Balázsnak. 

 

Draskovics Balázs elnök előterjesztésében elmondja, hogy az új polgárőr törvény és a köz-

hasznúság szigorúbb feltételei miatt 2014-ben kezdték el az alapszabályt átdolgozni, a törvé-

nyi követelményeknek megfelelően. Többszöri hiánypótlás, módosítás után 2015. év elején 

sikerült is elfogadni az új alapszabályt. 2014. évben szolgálati alkalom: 28, részt vett polgár-

őr: 56 fő, összes óraszám: 78 óra. Rendőrrel közös szolgálat: 3 alkalom, rendőrrel közös óra-

szám: 21 óra. Temetői szolgálat: (halottak napja, Mindenszentek) szolgálati alkalom: 4, teme-

tői szolgálat órái: 8 óra, rendezvénybiztosítás: (Falunap, Márton - napi felvonulás biztosítása) 

2 alkalom, rendezvény biztosítás órái: 4 óra. Sehová nem besorolható eset: (Küldöttgyűlése-

ken részvétel, helyi közgyűléseken részvétel):13 alkalom, sehova be nem sorolható órák szá-
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ma: 56 óra. 2014 évben részt vettek a Föld napja alkalmából a szemétszedésben is. Németbá-

nya kül- és belterületén fokozott szolgálatot láttak el. A rendőrséggel kiváló a kapcsolatuk, és 

amiben csak tudnak, segítik a munkájukat. 

Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az Elnök úr tájékoztatóját. Kéri a jelenlévőket, 

hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket és javaslataikat tegyék meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi az elnököt, hogy hallott-e arról, hogy Bakonyjákón 

betörés volt? Németbányán véleménye szerint visszatartó erő, hogy ki van írva, „Kamerával 

megfigyelt terület”.  

 

Müller Péter képviselő szerint: jó lenne, ha rendszám olvasós kamera lenne a faluban. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat gazda-

sági programjában a térfigyelő rendszer fejlesztése is benne van, de erre még nem látott pá-

lyázatot. 

 

Válasz: 

 

Draskovics Balázs elnök nemmel válaszol a feltett kérdésre. 

 

Hozzászólás: 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos kérdezi a polgármester úrtól, hogy melyek azok a fela-

datok Németbányán, amelyek indokolják azt, hogy a polgármester főállású legyen? Ő a testü-

leti ülések jegyzőkönyveit nézte, nem talált magyarázatot, ezért kérdezi. Megnézte a 2011. évi 

CLXXXIX-es törvényt, ami az olvasata szerint nem vélelmezi, csak az 1500 fő feletti telepü-

lések esetében, hogy a polgármester főállású legyen. Annyira gazdag Németbánya, hogy 

megengedheti magának? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző a választási törvény lehetőséget ad minden polgármester jelöltnek, 

hogy válasszon, főállásban, vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni – megválasztása 

esetén - a feladatát. Ezt a jelölteknek a jelölő íveken rögzíteni kell. A választópolgárok döntik 

el, hogy melyik jelöltet választják meg polgármesternek. Tehát a jelöltre van bízva, hogy tár-

sadalmi megbízatásban, vagy főállásban kívánja ellátni a feladatát..  

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, ő döntött, hogy milyen módon kíván-

ja ellátni a polgármesteri feladatot. A lakosság döntött arról, hogy ebben az 5 éves ciklusban 

Blaskovits Zoltán legyen a település polgármestere. Ez ellen tisztességes eszközökkel tenni 

sok mindent nem lehet. Ez egy állapot, hogy indokolt-e, arról azt gondolja, hogy akár a kér-

dést feltevő, a jelenlévők közül sokan valószínűleg ismerik, és a település korábbi polgármes-

tereit is. Meg kell kérdezni őket, el kell menni más településekre, hogy ez vajon mennyire 

szabadidős tevékenység, vagy sem. Ő nem érzi úgy - a kérdés mögött vélelmezhetően meg-

búvó, másik kérdésre válaszolva -, hogy túl van fizetve polgármesterként. Azt gondolja, hogy 

egy ilyen kérdés megfogalmazása után nyugodtan, és önmagát vállalva fogja este is álomra 

hajtani a fejét. Nem gondolja, hogy tisztességtelenül kevés munkáért, aránytalanul nagy ösz-

szeget, díjazást vesz fel. A kérdés másik részére igennel válaszol, a település költségvetése 

megengedi. Nyilvánvalóan, amennyiben nem engedné meg, több utat is választhatna: alacso-
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nyabb díjazásért vállalná, vagy társadalmi megbízatásban. Szükségessége nincs. A település 

költségvetése stabil, a normatív támogatás fedezi az alapműködést.  

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, a kérdező azt nem vette figyelembe, hogy 

a jogszabály módosítás miatt a főállású polgármester bére az előző önkormányzati ciklus tár-

sadalmi polgármestere tiszteletdíja szintjére csökkent le. 

 

Hellebrandt Jenőné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy őt nagyon felhá-

borítja már a kérdés is, amelyben megkérdőjelezi a polgármesteri tisztség főállásban történő 

ellátását. Nem lenne falubusza a településnek, nem lenne kész a temető, egy csomó pályázat 

nem került volna benyújtásra, nem is beszélve ezek elszámolásáról, amely feladatokat a pol-

gármester úr végzett el. Sok millió forintot nyert pályázatokon a falunak, őrült sok munka van 

ezekben. 

 

Hozzászólások: 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos véleménye szerint túlontúl lassan intéződnek az ügyek. 

Úgy gondolja, hogy még egy társadalmi megbízatású polgármester is előbb intézi a dolgokat. 

Nem tárja ezt az egész ügymenetet ide.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester a hozzászólásra reagálva elmondja, ha már felvetette, akkor 

beszéljenek róla. A hozzászóló nyílván egy telekhatár kimérésről beszélt, a Németbánya 170 

hrsz-ú ingatlanról. Az elmúlt 2-3 képviselő-testületi ülésen ez téma volt. Tőle a jegyző úr ta-

lán a múlt héten kért tájékoztatást hivatalos formában, hogyan áll az ügy. Bízik benne, hogy 

az információk áramlanak. Ha azok az információk eljutottak a kérdezőhöz, és azok után teszi 

fel a kérdést, akkor ezen erősen elcsodálkozik. Ha nem jutottak még el hozzá, akkor bízik 

benne, hogy a jegyző úr minél előbb továbbítja.  

 

Ruppert Béláné németbányai lakos elmondja, hogy a jegyző úrtól megkapta a tájékoztató 

levelet, és teljesen egyetért azzal, hogy a választott földmérő természetesen olcsóbb, de au-

gusztus 6-a óta idáig húzódik egy kimérés.  

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, amikor vett egy telket, akkor kimérette a 

sajátját és nem az önkormányzatot kérte meg, hogy mérje ki a másik felét. A kérdező vásárolt 

egy telket, ha kihívja a földmérőt, akkor tudja, hol van a telekhatár. Ezt ő tudná csinálni azért, 

mert van mellette egy út, ami önkormányzati tulajdon. Nem tudja, hogyan kapcsolódik az ön-

kormányzat kimérése a kérdező telkének kiméréséhez. 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos véleménye szerint a képviselő úr azért fogalmazott így, 

mert nem ismeri ennek a dolognak az összetettségét. Van ott a telke mellett egy vizesárok, azt 

körbejárták, jegyzőkönyv is készült róla, a polgármester úr is ott volt. Ez vízügyi problémát is 

felvet, hogy miért oda lett vezetve a víz. 

 

Müller Péter képviselő véleménye szerint az építkezést tudná csinálni, a vizesárok nem 

most, a legutolsó önkormányzati ciklusban keletkezett. 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos elmondja, nem fog oda terveztetni egy házat, ha a régi 

ház a víz miatt dőlt össze.  

 

Müller Péter képviselő véleménye szerint akkor fogadni kell egy szakértőt, mérje azt ki, 

hogy mennyire van igaza a kérdezőnek, és polgári peres úton indítsa el az eljárást. 
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Ruppert Béláné németbányai lakos elmondja, hogy de nem akar az önkormányzattal szem-

ben bírósági eljárást indítani, de jelezhetett volna a polgármester úr, hogy hogyan áll az ügy 

intézése. 

 

Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi Ruppert Bélánétól, hogy mit szeretne való-

jában? 

 

Válasz: 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos válaszában elmondja, hogy a jegyzőkönyvbe foglaltak 

teljesülését szeretné, hogy ne ott folyjon le a víz. Aki az önkormányzati területet használta, az  

vezette oda a vizet.  

 

Hozzászólások: 

 

Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy még Nagy Gábor polgármester úr 

idejében vezették oda a vizet a közmunkások. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Ruppert Béláné mondataira reagálva elmondja, az nem igaz, 

hogy az elmúlt időszakban csak egy két e-mail-váltásuk volt. Nem tud az ellen tenni, hogy 

egy olyan földmérő, aki pontosan negyedakkora összegű árajánlatot ad, mint Ruppert Béláné 

által hozott földmérő, két hónap alatt csak ennyit tud haladni. Az anyagiak miatt, közös érde-

kük volt, hogy őt válasszák. Amíg a földmérő által kiadott dokumentum nincs a kezében, ad-

dig nem tud továbblépni. Szerinte kanyarodjanak oda vissza, ahol elkezdték ezt az egész 

ügyet, és abban a konstruktív, együttműködő stílusban vigyék végig. 

 

Ruppert Béláné németbányai lakos elmondja, hogy kapott a polgármester úrtól egy sms-t, 

hogy a földmérő dolgozik. Megbeszélték a jegyzőkönyv után, hogy természetes, ha az ingat-

lan tulajdonos birtokát mérik ki, akkor értesíteni fogja. Felhívta a földmérőt, Módos Krisztát, 

aki azt mondta, hogy neki senki nem szólt erről. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Ruppert Béláné hozzászólására reagálva elmondja, hogy 

nem így történt. Ruppert Béláné telefonbeszélgetése a földmérővel pár nappal a kimérés előtt 

volt. A kimérésről - annak ellenére, hogy akkor, vasárnap szerzett róla tudomást - azonnal tá-

jékoztatta Ruppert Bélánét. Ő kiment, Ruppert Béláné nyilván nem tudott kimenni a helyszín-

re. Véleménye szerint annak, hogy az önkormányzat megrendel egy szolgáltatást egy földmé-

rőtől, semmi köze ahhoz, hogy a földmérő ismerje, hogy milyen vitás ügy miatt végzi a meg-

rendelt munkát. Nem véletlenül kérte tőle, hogy előre tájékoztassa a kimérés tervezett idő-

pontjáról. Ennek ellenére, egyszer csak megjelent vasárnap a területen. Schmidt Attila képvi-

selő úr hívta fel, hogy tudja-e, hogy a földmérő már dolgozik a telek kimérésén. Ekkor vette a 

bakancsát, és akkor hívta a földmérő, hogy itt van Németbányán. 

 

Amennyiben az előzőekben elhangzottak a kérdező számára nem elfogadhatóak kielégítő 

választként, úgy azt jelezze, és a továbbiakban – a törvényes határidőket természetesen szem 

előtt tartva – írásban fog válaszolni neki. 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi a polgár-

mester úrtól, hogy lát-e már pályázati forrásokat, lehet-e tudni, hogy mik ezek? 

 

Válasz: 

 



 

 

8  

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, ami most leginkább izgatja a fantáziá-

ját, az talán nem meglepő, a szennyvíz pályázat. Ha minden jól megy, akkor remélhetőleg 

hamarosan kiírásra kerül a 2000 fő alatti települések szennyvíz beruházásaira a pályázat. Ez 

két szempontból is fontos. Az egyik, hogy Németbánya község településszinten nem oldotta 

még meg a szennyvízkezelés kérdését, a másik, hogy a közelmúltban egy vizsgálat pont a 

szennyvízkérdésben indult. A faluház szennyvíz kezelése ügyében egyszer már kérdések fo-

galmazódtak meg, de ez volt az az ügy, ami miatt egyszer már be kellet zárni a faluházat, és 

az orvosi rendelés Bakonyjákóra költözött. Most újra felszínre jött ez az ügy, de most nem lett 

bezárva a faluház. A másik súlya ennek a pályázatnak, hogy a konkrét bejelentés kapcsán el-

indult egy vizsgálat. Azt gondolta, hogy az önkormányzati költségvetés elbírja, hogy minden-

ki megnyugtatására, első körben nézzék meg a Bitva patak vizét. Nagyon kellemetlen az 

eredmény, hogy ez honnan származik, azt további vizsgálatokkal tudják kideríteni. Konkrétan 

egy dolog vált biztossá a vizsgálatok kapcsán, hogy a szennyezés nem a faluházból történik, 

hanem fentebbi szakaszon. Hogy szándékos szennyezés történik-e, vagy véletlenszerű, álla-

toktól, vagy embertől eredő-e, ezt majd további vizsgálatokkal tudják kideríteni. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, hogy mi-

lyen típusú a szennyezés? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, nagyon szívesen megmutatja a vizs-

gálati lapot, ő nem mikrobiológus. 

 

Hozzászólások: 

 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a Bitva faluház feletti része szeny-

nyezettebb, mint a faluház alatti. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, ha egy teljes képet akarnak kapni, akkor egy 

iszonyatos költségű eljárással lehetséges ezt kivizsgálni. 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felső vizsgálat az 

hol volt? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, gyakorlatilag a színpad sarkánál. Azt 

mondták, amint kiderül, hogy az adatbázissal összevetve nagyon kiugró-e az érték, akkor mi-

nimum meg kell ismételni a vizsgálatot, hogy az akkori időszakban voltak csak jellemzőek 

ezek az értékek, vagy ez egy állandó állapot. Ha állandó állapotra utalnak a vizsgálatok, akkor 

tovább kell menni ebben az ügyben. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, hogy ezen 

a rövid, 50 méteres szakaszon mitől tisztult ki a patak? 

 

Válasz: 
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Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, gyakorlatilag közel azonos értékeket 

hozott a vizsgálat, a különbség nem jelentős. Véleménye szerint a víz öntisztulása ekkora sza-

kaszon nem számottevő. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, hogy mi-

kor lehet pályázatokat benyújtani? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az idén valószínűleg pályázati 

kiírás már nem lesz, viszont 2016. első felében már jöhetnek pályázatok. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi a szenny-

vízberuházással kapcsolatban, hogy milyen szennyvíztisztító berendezésekben gondolkodik 

az önkormányzat? 

 

Válasz: 

 

Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy igazából nem gondolkodtak rajta, azért 

kértek meg egy szakértőt, vázolja le a falunak a szennyvíz csatornázási jövőjét, amit úgy hív-

nak, hogy TSZP. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a klasszikus csatornázást példá-

ul kizárja a TSZP, ha biológiai tisztításnál maradnak, akkor javaslatot fogalmaz meg, de nem 

zárja ki a tisztító telepet. A jogszabályváltozások már külön hangsúlyt fektetnek a gazdasá-

gosságra. Tehát mondhatja azt a Környezetvédelmi Felügyelőség, hogy nem támogatja a pá-

lyázatot abban az esetben, ha az általa elfogadható 2-3 féle verzió közül nem a gazdaságosság 

figyelembe vételével döntöttek, ha például az egyik 70 millió Ft-ból oldható meg, a másik  

220 millió Ft-ból és a harmadik pl. 400 millió Ft-ból. Ez a szempont korábban még nem érvé-

nyesült. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, csak azt 

vizsgálják-e, hogy mennyi lesz a szennyvíz beruházás bekerülési értéke, vagy az üzemeltetést 

is? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az üzemeltetést is vizsgálják 

szerencsére, természetesen. Szakemberek véleménye szerint a korábban megpályázott alterna-

tíva egyik fő problémája volt, hogy nagyon megemelte volna azt az összeget, amit szennyvíz 

díjként kellet volna fizetni, mert egy viszonylag nagy amortizációs költség került volna be a 

rendszerbe, és ezt ki kellett volna gazdálkodni.  

 

Hozzászólás: 
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Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, ez a pá-

lyázat finanszírozná a szennyvíztisztító kisberendezés megvásárlását? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy pályázatból csak település szin-

tű, komplett megoldást tud elképzelni, olyat nem, ami elemeket, részeket old meg. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzászólásában 

elmondja, sokan élnek a faluban a létminimum körül, nem tudnák a beruházás rájuk eső önré-

szét kifizetni, nekik hogyan gondolják a megoldást? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ha kiírják a pályázatot, akkor 

vissza tudnak térni erre. Az eddigieket ismerve, gyakorlatilag 5-10 % önerőt kell vállalni. Ez 

nyilván akkor dől el, mert nem mindegy, hogy 200-250 millió Ft-nak kell az önrészét vállalni, 

vagy 50 millió Ft-nak.  

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, hogy a 

játszótér fejlesztéssel kapcsolatban van valami fejlemény? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy olyan játszóteret szeretnének, 

ami stílusában tekintve ide illik, de megfelel az előírásoknak is. Ez nem lesz olcsó. Azt gon-

dolja, hogy el kell indulni, és itt lesz nehéz azt a pontot megtalálni, ami mindenkinek megfele-

lő. Pályázat megjelenésében reménykednek. A jövő évi költségvetés tervezéséig már egyér-

telműen látják, hogy a vidékfejlesztési vonalon van-e esély játszótérre pályázni. Ha nem tud-

nak LEADER-ben pályázni, akkor lecsökken az esélye a pályázati támogatásnak, s akkor pri-

oritásban a saját önkormányzati költségvetés felhasználása ugrik előre. A LEADER-ben a ter-

vezési időszak zajlik, a tervezői csapatba őt is meghívták, más tapasztalatokkal rendelkezik, 

ami hasznos lehet a tervezéskor. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérdezi, a polgár-

mester úr kért már árajánlatokat, hogy tudja, nem lesz olcsó?  

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az attól függ, hogy milyen játé-

kot akarnak lecserélni. Az első szempont biztonságosság. Azt nem tehetik meg, hogy oda-

mennek, letesznek két engedélyezett játszótéri elemet, a többiről meg leesik a gyerek és beüti 

a fejét. Ezt valahogy össze kell hangolni. Ha az látszik, hogy pályázati forrásból finanszíroz-
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ható, akkor lecserélik az összes játszótéri elemet, ha nem - és ez tavaszra eldől -, akkor meg 

kell kérdezni egy szakembert, hogyan lehet ezt megcsinálni. 

 

Hozzászólás: 

 

Ujvári Szilvia Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzászólásában 

elmondja, nagyon jó volt látni, hogy alig fértek el a faluházban Márton napon. 

 

 

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

nek az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 20 óra 12 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

                       Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                         polgármester jegyző 


