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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 6. napján 18 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 2016. január 6. napján 

18 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Bakonyjákó – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

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

Müller Péter és Berhidai Péter képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető 

 

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 

 

 

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

alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Schmidt Attila képviselő hiány-

zik, aki távollétét családi elfoglaltsága miatt, előzetesen jelezte. 

Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a fogorvosi alapellátás biztosítása indokolta. A 

meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek”-kel kiegészíteni, melyben 

szeretné, ha a testület néhány polgármesteri döntés jóváhagyását megtárgyalná. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

1./ Fogászati alapellátáshoz kapcsolódó döntések meghozatala                   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 határo-

zatokról a soron következő rendes ülésen fog beszámolni. 

Két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 4 fő részére 

rendkívüli települési támogatás megállapítása.  

 

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 :   Fogászati alapellátáshoz kapcsolódó döntések meghozatala                                                 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 
 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz készített előterjesztést 

a képviselők előzetesen megkapták, a tegnapi nap részletesen áttanulmányozták. Ezt követően 

részletesen ismerteti az Előterjesztést. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati 

javaslatokat fogadja el.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy tudja a fogorvosnő elvállalni ezt a nagy 

körzetet, ide költözik Pestről? 

 

Müller Péter képviselő az alpolgármester asszony hozzászólására reagálva elmondja, hogy 

felvehet alkalmazottakat is. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem muszáj neki allándó 

jelleggel itt lennie, eddig is több szakember dolgozott a rendelőben. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 

 

1/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete fogászati alapellátásra 

szerződést kíván kötni dr. Glied-Berke Barbara vállalkozóval az önkormányzat 

fogászati alapellátásának biztosítására. Az önkormányzat rögzíti, hogy az alapellá-

tási szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat nem biztosít hozzá-

járulást a fogászati alapellátás biztosításához.  

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

dés megkötéséről gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. február 1., vagy praxisjog megszerzését követő 15 napon belül. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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2/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete által fogászati alapellá-

tásra kötött szerződés Dr. Glied-Berke Magdolna doktornővel a doktornő halála 

miatt megszűnt, a feladat ellátása az önkormányzatra visszaszállt.  A képviselő-

testület Vaszar Község Önkormányzatát megbízza, hogy Vaszar, Pápakovácsi, 

Kup, Ganna, Döbrönte, Takácsi, Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepű község 

ellátási területre, a fogászati ellátásra a működési engedélyt kérje meg, az ügyben 

járjon el. A működési engedély megkérése mellett - megbízási szerződés megkö-

tésével - Dr. Glied-Berke Barbara vállalkozóval a feladat ellátásáról gondoskod-

jon.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. január 15. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

3/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszar, Pápakovácsi, 

Kup, Ganna, Döbrönte, Takácsi, Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepű közsé-

gek által meghatározott fogászati alapellátási körzet 2016. január 1-jétől történő 

működtetéséhez OEP finanszírozás hiányában - 840.000,-Ft összeg vonatkozásá-

ban – lakosságszám alapján járul hozzá. A hozzájárulást az önkormányzat Vaszar 

község önkormányzat számlájára 2016. január 25-ig utalja át, a táblázatban foglal-

taknak megfelelően. 

Megnevezés 
Lakosságszám 

(2015.01.01.) 
Megoszlás aránya 

Fizetendő hozzájá-

rulás (Ft) 

Vaszar 1568 30 % 251 791 

Pápakovácsi 593 
11% 95 225 

Kup 487 9% 78 203 

Ganna 289 6% 46 408 

Döbrönte 262 
5% 42 072 

Takácsi 874 17% 140 348 

Bakonyjákó 682 
13% 109 516 

Németbánya 108 
2% 17 343 

Farkasgyepű 368 
7% 59 094 

 Összesen: 5231 100%            840 000     

 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. január 25. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a testületi anyag kiküldé-

sét követően, a mai napon kapták meg a feladat-ellátási szerződés-tervezetét, melyet ezt köve-

tően részletesen ismertet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződés-tervezet fogadja 

el, s kéri a testület felhatalmazását a szerződés aláírására. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester támogatja a szerződés-tervezet elfogadását és a polgármester 

úr felhatalmazását. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

4/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Glied-Berke Barbara 

vállalkozóval, Németbánya község ellátási területre, fogászati alapellátásra köten-

dő feladat-átvállalási szerződés-tervezetet elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy – a doktornő praxisjogának megszerzését 

követően – a szerződést aláírja. 

A szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

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

dés megkötéséről gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. február 1., vagy a praxisjog megszerzését követő 15 napon belül. 

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 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

a) Irodabútor vásárlás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a faluházban újonnan ki-

alakított hivatali helyiségébe, a TÉ 96 Bt.-től 170.383,-Ft értékben, a 2015/001469 számú   

számla kiegyenlítésével irodabútort vásárolt. Erről a képviselő társakat már előzetesen tájé-

koztatta. A bútor beszerzés a költségvetésben jóváhagyott közművelődési normatíva terhére 

lesz elszámolva. Mivel viszonylag nagy értékű eszközről van szó, ezért javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a vásárlást utólag hagyják jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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5/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester által – a 2015. évi költségvetésben meghatározott közművelődési fel-

adatok előirányzata terhére – a TÉ 96 Bt.-től megvásárolt, 170.383,-Ft értékű, 

2015/001469 számlaszámú, Németbánya hivatali irodabútor vásárlást jóváhagyja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. január 21. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

b) Fedett színpad befejezése 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a „PL + PG” Építész Kft.-

től megrendelte a fedett színpad átalakításának folytatásához szükséges anyagokat, és pénz-

ügyileg is rendezte az IH4SA4764160 számú számlát, melynek összege 435.298,-Ft volt. Em-

lékeztetőül elmondja, hogy a települési önkormányzatnak ezt a fejlesztését a Németbánya 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,-Ft-tal támogatta, még az előző önkormányzati 

ciklus idején, a települési önkormányzat pedig a 2015-ös költségvetésében tervezett a kiadás-

sal. Azt gondolja, ha a betlehemet a következő héten lebontják, akkor folytatni tudják az épít-

kezést. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vásárlást utólag hagyják jóvá. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző kérdezi, hogy faanyagokról van szó? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy fólia, gipszkarton, szigetelőan-

yagok, glettanyagok, festékek, gyakorlatilag a padozaton és a szerelvényeken kívül minden, 

ami ahhoz kell, hogy a fedett színpad kialakítását befejezzék. 

 

Kiss Albertné alpolgármester válaszában elmondja, hogy a belső burkoláshoz szükséges 

anyagok. Támogatja a vásárlás jóváhagyását. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

6/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester által – a 2015. évi költségvetésben meghatározott előirányzat terhére – 

a „PL + PG” Építész Kft.-től megvásárolt, 435.298,-Ft értékű, IH4SA4764160 

számlaszámú, Németbánya fedett színpad befejezéséhez szükséges építési anya-

gok vásárlását jóváhagyja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. január 21. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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c) Gáz vásárlás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Prímagáz Zrt.-től – a 

2015. évi költségvetés gázdíj előirányzata terhére - megrendelte a faluház fűtéséhez szükséges 

gázt, melynek 2015136088 számú, 422.910,-Ft összegű számláját ki is fizette az 

önkormányzat. Ennek a gázmennyiségnek az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt 

érintő részét továbbszámlázták a Hivatalnak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vásár-

lást utólag 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: 

 

7/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester által – a 2015. évi költségvetésben meghatározott gázdíj előirányzat 

terhére – a Prímagáz Zrt.-től megvásárolt, 422.910,-Ft értékű, 2015136088 szám-

laszámú, Németbánya faluház fűtéséhez szükséges gáz vásárlását jóváhagyja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. január 21. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

d) Kegyeleti tér karbantartási és parkgondozási munkái 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kegyeleti tér 

karbantartási és parkgondozási munkáira – a 2015. évi költségvetés vállalkozási szerződés 

előirányzata terhére -, a korábban kötött vállalkozási szerződés alapján, a Csend Völgye Non-

profit Kft-nek átutalásra került a CO8SB4388143 számú, 200.000,-Ft összegű számlája. Java-

solja a képviselő-testületnek, hogy a számla kiegyenlítését utólag 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: 

 

8/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester által – a 2015. évi költségvetésben meghatározott vállalkozási szerző-

dés előirányzat terhére – a Csend Völgye Nonprofit Kft-nek kifizetett, 200.000,-Ft 

értékű, CO8SB4388143 számlaszámú, a Németbánya kegyeleti tér karbantartási 

és parkgondozási munkái számlája kiegyenlítését jóváhagyja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2016. január 21. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

e) Települési Szennyvízkezelési Program 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Települési Szennyvíz-

kezelési Program szerződése alapján, az eljáró hatóság által előírt átdolgozás és további 

vizsgálatok teljesítése után kerülhet sor az utolsó, nettó 50.000,-Ft összegű végszámla 

kifizetésére. Az eredeti terveket részben az előírtaknak, részben a jogszabályi környezet vál-

tozásainak megfelelően még módosítani kellett, mely munkák szintén ugyanekkora összegű 

túlmunkaként jelentkeztek. Ezekre való tekintettel szerződésmódosítást hajtottak végre, és a 

2015. évi költségvetés egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata terhére, a Víz-

Környezet Kft. javára átutalásra került az NQ9LA1774408 számú, 127.000,-Ft összegű 

számlája. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számla kifizetését utólag 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: 

 

9/2016.(I.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-

tározata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán pol-

gármester által – a 2015. évi költségvetésben meghatározott egyéb üzemeltetési, 

fenntartási szolgáltatás előirányzat terhére – a Víz-Környezet Kft-nek kifizetett, 

127.000,-Ft értékű, NQ9LA1774408 számlaszámú, Németbánya Települési 

Szennyvízkezelési Programja végszámlája kiegyenlítését jóváhagyja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. január 21. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek 

az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 16 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


