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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 19. napján 17 óra 30 

perckor 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. november 19. 

napján 17 óra 30 perckor 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 Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 3 fő 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmond-

ja, hogy az ülés összehívását elsősorban a tűzifa rendelet elfogadása és a Helyi Esélyegyenlő-

ségi Program felülvizsgálata indokolta.  

 

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./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet           Blaskovits Zoltán                                   

                                                                                                                          polgármester                                         

 

2./ Németbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata       Blaskovits Zoltán                                   

                                                                                                                          polgármester 

    

3./ Vagyonkezelési díjak elszámolása                                                           Blaskovits Zoltán                                   

                                                                                                                          polgármester 

 

4./ Vegyes ügyek                                                                                            Blaskovits Zoltán                                   

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

tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 

következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határoza-

tokról szóló beszámoló - a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt - nem készült.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem szüle-

tett polgármesteri döntés. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy lezajlott a Márton-napi 

rendezvényük, ezúton is köszöni mindazoknak az együttműködését, akik segítségükkel hozzá-

járultak ahhoz, hogy zökkenőmentesen és sikeresen lebonyolíthassák a rendezvényt.  

 

Szeretné jelezni, hogy egy volt adózó befizette az adóhátralékát. Az önkormányzat nem tudta, 

hogy ezt a közel félmillió forintos tartozást sikerül-e behajtani, ezért a költségvetésben az 

adóbevételeket kicsit alul tervezték. Jó hír, hogy a NAV közreműködésével, a hivatal adóha-

tóságának sikerült behajtani ezt a hátralékot.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Németbánya 170 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban még 

mindig nem tud az ügy lezárásáról beszámolni. A földmérő még nem készítette el azt a váz-

rajzot, ami szükséges a vízelvezetés megtervezése és további felmerülő kérdések tisztázása 

szempontjából. 

 

A falubusz beszerzésével kapcsolatban a pályázat kifizetési kérelmét benyújtotta, hiánypótlás-

ra szólították fel az önkormányzatot. A közbeszerzéssel és a gépjárművel kapcsolatos, néhány 

dokumentumot még be kell nyújtani. A hiánypótlásnak határidőben eleget fognak tenni. 

 

A települési és német nemzetiségi képviselő-testület között lezajlott megbeszélésen próbálta 

személy szerint támogatni azt, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat nagy-

szerű kezdeményezése valósuljon meg. Örömteli hír, hogy talált nyelvtanárt a nemzetiségi 

önkormányzat. November 28-án elkezdődik a német nyelvtanfolyam.  

 

A nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettese jelezte, hogy az Adventi időpontokra a gyer-

tyagyújtásokat, és a Betlehem állítást már kezdik szervezni. Az előzetes tervek szerint két 

koncert is lesz Németbányán az adventi időszakban a települési önkormányzat szervezésében. 

 

Jelzés érkezett még arra vonatkozóan is, hogy szilveszteri programon is gondolkodik a német 

nemzetiségi önkormányzat. A testületi tagokkal már egyeztetett ebben a kérdésben. Tájékoz-

tatta a német nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesét, ha lesz Németbányán szilveszteri 

mulatság, akkor nagyon szívesen odaáll mellé a települési önkormányzat oly módon, hogy a 

közművelődési normatíva maradványából a zenekar, vagy zenész költségét kifizetik.   

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak majd a környezetvédelmi programját 

is felül kell vizsgálni. Ez ügyben már egyeztetett a Csalán Egyesület vezetőjével, aki felaján-

lotta aktív közreműködését. 
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Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 

megtárgyalására. 

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 :  Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet-tervezethez a 

társadalmi egyeztetés során nem érkezett módosító javaslat. A rendelet előterjesztését és vég-

leges változatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-

tesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadá-

sát. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 

8/2015.(XI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályai-

ról: 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény előírásainak megfelelően, Németbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

kétévente felül kell vizsgálni. A hivatal munkatársaival felülvizsgálták, áttekintették a 

programot és azt változatlan formában, fenntartásra alkalmasnak ítélték. Amennyiben a 

testület elfogadja, akkor újabb két évig nem kell érdemben hozzányúlni a HEP-hez. Ezt 

követően részletesen ismerteti Németbánya település Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Javasolja, hogy változatlan formában fogadja el a testület a HEP-et. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

104/2015.(XI.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásai-

nak megfelelően, Németbánya Község Önkormányzat 2013-2018. évekre készített 
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Helyi Esélyegyenlőségi Programja kétévente előírt felülvizsgálatának eleget tett, s 

azt változatlan formában elfogadja. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    

                   Határidő: 2015. december 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Vagyonkezelési díjak elszámolása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonykarszt Víz- 

és Csatornamű Zrt. levelét. Elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. kérése valamennyi érintett 

önkormányzat felé, hogy a két és fél év alatt képződött vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési 

forrást hagyják a Zrt-nél azzal a céllal, hogy a Társaság legyen köteles a gördülő fejlesztési 

terv forrásai között szerepeltetni, és Németbánya Község Önkormányzatával történő 

egyeztetést követően, az önkormányzat tulajdonát képező, de a Társaság vagyonkezelésében 

lévő víziközmű fejlesztésére fordítani. Németbányán ez a vagyonkezelési díj 2013-2014. 

években 60.634,-Ft, 2015. I. félévében 14.096,-Ft, összesen 74.730,-Ft. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület támogassa a Zrt. kérését. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

105/2015.(XI.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT 

Zrt-nél 2013. és 2014. években, valamint 2015. év I. félévében képződött, 

összesen 74.730,-Ft vagyonkezelési díjat – mint fejlesztési forrást - a Zrt-nél 

hagyja azzal a céllal, hogy a Társaság köteles a gördülő fejlesztési terv forrásai 

között szerepeltetni, és Németbánya Község Önkormányzatával történő 

egyeztetést követően, az önkormányzat tulajdonát képező, de a Társaság 

vagyonkezelésében lévő víziközmű fejlesztésére fordítani. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    

                   Határidő: 2015. december 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

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

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának felülvizsgálata 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a MÁK tájékoztatóját 

és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának levelét. Elmondja, hogy a 

Társulás közmegelégedéssel végzi a munkáját. Javasolja, hogy 2016. január 1. napjától is a 

családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a Pápakörnyéki Feladatellátó Önkormányzati Társu-

lás keretében lássák el, az előterjesztésben szereplő, nem székhely önkormányzat határozati 

javaslatát 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, 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

106/2015.(XI.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra vonatkozó hatályos megállapodását 

felülvizsgálta. A Képviselő-testület javasolja, hogy az Adászteveli Közös 

Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, Adásztevel Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgálat feladatait a székhely Adásztevel Község Önkormányzat 2016. január 1. 

napjától a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében lássa 

el. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    

                   Határidő: 2015. december 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

                                                                                              

 

b) Háziorvos iparűzési adó kedvezménye      
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Orvosi 

Kamara VM. Területi Szervezete, és a háziorvos kérelmét.  Jogilag lehetőség van arra, hogy 

az önkormányzat úgy döntsön, hogy nem veti ki az iparűzési adót a háziorvos vállalkozó 

tevékenysége után. A Doti Medical Kft. 2014. évi adófizetési kötelezettsége nem jelentős. 

Továbbra is fenntartja az álláspontját: a társadalmi felelősségvállalás, a közteherviselés alól 

ne kapjanak felmentést egyes emberek, vállalkozások, kivált ne olyanok, akiknek morálisan is 

példát kell mutatniuk egy közösségben. Nem javasolja az iparűzési adó elengedését.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a környező önkormányzatok, hogy döntöttek 

ebben a kérdésben? 

 

Válasz: 

 

Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Bakonyjákó támogatta a kérést. Homok-

bödöge és Adásztevel községek önkormányzatai arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a há-
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ziorvos térítésmentesen használja az orvosi rendelőt, nem fizet bérleti díjat, nem fizet rezsi-

költségeket, s nem támogatták a kérelmet. 

 

Hozzászólás: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy Farkasgyepű Község Ön-

kormányzata sem támogatta a háziorvos kérelmét. Alapvető morális problémát lát az egész 

kérés mögött.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

107/2015.(XI.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Doti Medical Kft. által 

foglalkoztatott németbányai háziorvos vállalkozó, dr. Léka Tibor iparűzési 

adófizetési kötelezettsége eltörlésére vonatkozó kérelmet nem támogatja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2015. december 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

c) Árajánlat hó eltakarítására 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hótolással kapcsolatban 

idén sincs könnyebb helyzetben az önkormányzat. Straub és Társa Kft-től megkapták az ár-

ajánlatot. Szerencsés eset, hogy a Straub és Társa Kft. mellett döntött Bakonyjákó Község 

Önkormányzata is, hiszen eddig ez a Kft végezte a legszínvonalasabban ezt a munkát. 

Életszerűtlen, hogy más vállalkozót bízzanak meg, mint Bakonyjákó, hiszen az önállóan Né-

metbányát nyilván csak jóval magasabb áron tudná vállalni. Ezt követően részletesen ismerte-

ti az árajánlatot. Javasolja, hogy a testület fogadja el az árajánlatot, s hatalmazza fel a polgár-

mestert a Kft-vel kötendő szerződés aláírására. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

108/2015.(XI.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Straub és Társai Kft. 

Németbánya községben, a hó eltakarításáról szóló, 2015. október 15. napján kelt 

árajánlatát elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2015. december 4. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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d) Polgármesteri tájékoztató 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy az Union Biztosítótól érkezett megkeresés  

egy buszokhoz kapcsolódó biztosítást javasoltak, évi 30.000 Ft-os a prémium csomag. Gya-

korlatilag bármilyen baleset esetén védve van az önkormányzat, az utasok biztosítása megol-

dott lenne. Jelezni szeretné, hogy meg fogja kötni a biztosítást a falubuszra.  

 

A képviselőtársak megkapták a Bótakő Kft. ajánlatát a gépkocsi beállóval kapcsolatban. Ezt 

követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Amennyiben úgy döntenek, hogy megcsináltat-

ják, akkor nagyon gyorsan kellene lépni. 

 

Megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Németbányai székhellyel megalakult a „Tégy egy 

Mosolyért Egyesület”. Nagyon nemes célt tűztek ki maguk elé. Az alapító tagok 2015. de-

cember 5-re kibérelték a faluházat. Ezen a napon az Egyesületnek egy bemutatkozó programja 

bonyolódna le, ahol már adományozásra is sor kerülne, a Pápai Mozgáskorlátozottak Egyesü-

letének részére. Annyi kérés érkezett, hogy a falugondnoki autóval hozzuk ki gyerekeket Pá-

páról a rendezvényre. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. A kérésnek eleget fognak 

tenni, erre a falugondnoki busz szabályzata lehetőséget nyújt. 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bakonyi Dino Park Kft. taggyűlése december 3-ra került 

összehívásra. 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek 

az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 21 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

                             


