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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 9 órakor 

megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8581 Németbánya, Fő tér 3. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 

9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 

 

Az ülés típusa: Rendes. 

 

Jelen voltak: 

 

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

és Schmidt Attila képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető  

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Horváth Andrásné Csend V.E. elnöke 

- Ékesné Gáspár Dóra költs.főea 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő 

 

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

alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő közül 3 fő jelen van. 

Müller Péter és Berhidai Péter képviselő családi és munkahelyi elfoglaltsága miatt, előzetesen 

kimentette magát, nem tudtak 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./  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség-      Blaskovits Zoltán                                   

      nyújtásról szóló rendelet módosítása                                                            polgármester                                         

 

2./  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-          Blaskovits Zoltán                                   

      bályzatáról szóló rendelet módosítása                                                            polgármester                                         

 

3./  Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése                   Blaskovits Zoltán                                   

                                                                                                                               polgármester                                         

 

4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási              Blaskovits Zoltán                                   

      Megállapodása módosítása                                                                            polgármester 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5./ Vegyes ügyek                                                                                              Blaskovits Zoltán                                   

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

tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 

következő határozatát: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határo-

zatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-

ták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék 

azt tudomásul.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-

tést a 110/2015.(XI.23.), 111, 112, 113 és 114/2015.(XII.10.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 18/2016.(I.06.) számú, lejárt határidejű határo-

zatok végrehajtásáról. 

 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született 

polgármesteri döntés: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy volt egy Farkasgyepű-Németbánya nevezetű Hírmondó, ami csak 

formálisan létezett, intézkedtek annak kapcsán, hogy töröljék a nyilvántartásból. 

 

A fogorvosi ellátás kapcsán a doktornő megkapta a működési engedélyt, így ő a körzeti 

fogorvos. 

 

Rendőrkapitányságtól megérkezett a pénzügyi elszámolás a tavalyi támogatási összeg fel-

használásáról, ezt általában év elején szokták megküldeni. Ezt követően részletesen ismerteti 

az elsámolást. 

 

Tavalyi évben felmerült olyan feladat, ami a vízkárelhárítási tervet érinti, és jó lenne végre 

hajtani, de a vízkárelhárítási terv nem tartalmazta. Ezért megkereste a tervet készítő szakem-

bert, és árajánlatot kért a terv felülvizsgálatára. Ha ez megérkezik, akkor beszélnek róla. El 

kell készíteni a terv módosítását és az abban foglaltak szerint kell a képviselő-testületnek el-

járnia. Ezt csak havária helyzet írhatja felül. 

 

Németbánya 170 hrsz-ú ingatlan kapcsán tettek intézkedéseket, és a tulajdonos is tájékoztatva 

lett.  

 

A fedett színpad elkészítése az utolsó ütemébe lépett. 
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Sok pályázati lehetőség van az idén, azt tudja mondani, hogy nem fognak unatkozni. Beindul-

nak a TOP pályázatok, hazai forrású pályázatok, és az MVH-s pályázatok, a helyi fejlesztési 

stratégia megvalósítása is megkezdődik a LEADER szervezeten belül. Rá lehet látni minden-

re, szeretné, ha lenne egy olyan testületi megbeszélés, ahol célzottan azt beszélnék át, ami lát-

ható, elérhető. Van ezek között olyan, ami az egyéneket, vállalkozókat érinti, ebben is segít-

séget kell nyújtani. Van olyam, ami az önkormányzatot, a Nonprofit Kft-t, vagy a civil szer-

vezetek érinti. A múlt héten megjelent a szennyvízkezeléses pályázat, a 2000 fő alatti telepü-

lésekre vonatkozóan, egyedi megoldásokat támogat. Azt gondolja, hogy igazolva látszik az 

irány, amin elindultak. Egyedi berendezéseket támogat, vagy maximum gyűjtőket, de ott csak 

50 lakosig lehetséges. Felvette a kapcsolatot a TSZP készítőjével amint látta, hogy pályázat 

kiírásra került. 

  

Kiírták a településkép szempontjából meghatározó épületek rekonstrukciója pályázatot, ami-

ről az alpolgármester asszony érdeklődött, ebbe csak faluház jöhet szóba. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy olyan közösségi tér kialakításáról olvasott, 

amelyben kinti, szabadtéri téri közösségi tér kialakításáról volt szó. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy másik vonalon ment akkor, a Leader kap-

csán lehetett pályázni. 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy elképzelhető hogy a faluház épülete felső szint-

jét át tudják alakítani? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ha erről lesz döntés, akkor igen, de mivel 

uniós a forrás,  akadálymentesítés nélkül nem lehet megcsinálni, és az amilyen sokba kerül, 

megkérdőjelezheti az egész pályázat realitását. 

 

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 :  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség-

nyújtásról szóló rendelet módosítása   
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lakhatási támogatás kap-

csán nézték át a kolléganővel a jogosultakat. Kevesebben vannak, mint tavaly, és ez több 

szempontból sem jó. Az egyik, aki kapta és nem kapja, az nehezebb helyzetben van, a másik a 

szociális feladatokra fordított összegekkel el kell számolni, hiszen egy célzott normatívából 

gazdálkodik az önkormányzat. Ez a normatíva idén emelkedett, tavaly elég sok munka volt 

abban, hogy le tudjuk fedni az előirányzatot kiadásokkal. Nem lenne jó, ha egyes támogatási 

formákhoz kevesebben férnének hozzá, nem szeretnék az év végén 10-20-50-100 ezer forin-

tos alkalmankénti rendkívüli támogatásokat osztogatni csak azért, mert nem tudták az év fo-

lyamán jól felhasználni a rendelkezésre álló keretet. A lakhatási települési támogatás megha-
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tározza azt is, hogy mennyi szociális tűzifára tud az önkormányzat pályázni. Jelen rendeletük-

be az van, hogy a az öregségi nyugdíj minimum 250%-t nem haladhatja meg a jövedelem, ezt 

javasolja 300 %-ra emelni, illetve a rezsiköltségeknél pedig ne 20% legyen, hanem csak 10%-

a legyen nettó havi jövedelemnek, ez így könnyebbséget jelent a kérelmezőknek. A sávos tá-

mogatási összegeket 3-4-5 ezer forintra javasolja módosítani.  

 

A köztemetésre vonatkozó rendeleti előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők előze-

tesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 

rendelet-tervezetet.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester támogatja az elhangzott rendelet-módosításokat. A tisztségvi-

selők biztosan átbeszélték és kiszámították a rendelet-módosítás hatását, valószínű, hogy több 

kérelmező válik jogosulttá a lakhatási települési támogatásra. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyságrendileg kalkuláltak a kérelmezők 

számával. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet 15 napra bocsássák 

társadalmi egyeztetésre. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

19/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló, 

1/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet-tervezetet 15 napra, társadalmi 

egyeztetésre bocsátja. 

A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 

bocsátásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló rendelet módosítása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a ren-

delet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-

tesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Kérdezi, hogy a köztemetéssel kap-

csolatos polgármesteri hatáskör-átruházás is megjelenik a rendelet-tervezetben? 
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Válasz: 

 

Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet 15 

napra bocsássák társadalmi egyeztetésre. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

20/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 2/2016.(III.3.) 

önkormányzati rendelet-tervezetet 15 napra, társadalmi egyeztetésre bocsátja. 

A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 

bocsátásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetés-tervezetet a 

képviselők előzetesen megkapták. A tervezet rohammunkában készült el, szükség van az 

alaposabb áttanulmányozására, az esetleges módosítási javaslatok átvezetésére. A törvényi 

kötelezettségnek eleget téve a mai napon beterjeszti a költségvetést a képviselő-testület elé. 

Beszélgethetnek róla, de szavazásra nem fogja bocsájtani, mivel nem volt elég idő át- 

tanulmányozni, és az ismertetett fejlemények miatt úgy gondolja, hogy ez még most változni 

fog. Az elmondható, hogy nem lesz a megszorítások éve. Összességében a költségvetés 

volumene nagyságrendekben nem változott, egyes soroknak a bevétele növekedett. Szociális 

normatíva is jelentősen változott, helyi adók kapcsán még egy két dolgot nem tudnak, amik 

meghatározóak szoktak lenni. Tavaly sikerült jól behajtani ezeket a bevételeket a hatóságok 

segítségével. Vannak új tulajdonosok, és nem tudjuk, hogy milyen adófizetési morállal 

rendelkeznek.  Igyekeztek a költségvetési főelőadóval azokat a feladatokat megjeleníteni a 

költségvetésben, amiről tudtak: pl. az értéktár bizottság, a hidak karbantartása, a kocsi beálló a 

szabályzatok átdolgozása, a vízkárelhárítási terv, vagy a környezetvédelmi program. Egy 

olyan évben, ahol elég sok pályázati lehetőség van, ezt majd az élet fogja készre gyúrni.  

Bevételi és kiadás oldalon nagyjából 23.256.932,-Ft-tal tudnak számolni, a tavalyi évhez ké-

pest emelkedett, 2,5 millió forinttal. Ez amiatt van, mert az egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 1 millió forinttal több, a falugondnoki szolgáltatás finanszírozása nem változott. A 

tavalyi szociális normatíva 580 ezer forintról 1.275.059 Ft-ra emelkedett. Ez jóval magasabb 

lett. Üdülőhelyi feladatok támogatása is magasabb lett, 104 ezer Ft-ról 194 ezer Ft-ra növeke-

dett. Helyi adó jellegű bevételek nagyjából 160 ezer forintos emelkedésre vannak tervezve, de 

ezt még körül kell járni. Tavaly alultervezték, de sikeresen túltejesítették. A támogatás értékű 

bevételeknél a közfoglalkoztatottak vannak, ez mindig nagyon fontos, havi 2,5 fővel számol-

tak. Mostanában a 90% -os támogatási intenzitás a jellemző, a 10 % önerő jelenik meg külön-



7 

 

bözetben a kiadási oldalon. Van tavalyi maradvány, ez nagyságrendileg 2,5 millió forint volt.  

Felmerült egy ingatlan vásárlás lehetősége. Egyeztetett a pénzügyes kollégákkal, ezekre csak 

saját bevételeket szabad felhasználni, nem tudnak kapott támogatásokat átcsoportosítani arra, 

amire esetleg költeni szeretnének. Az tény, hogy a helyi adókat kb. 4 millió forinttal tervez-

ték, és azt kis korlátozással arra használhatják fel, amire szeretnék, de azt nem tudják megcsi-

nálni, hogy az egyéb kötelező feladatellátást nem valósítják meg. Nehéz így előre tervezni, 

hogy vannak egyéb korlátok. A közművelődési normatíva nem változott. A bérleti díj bevéte-

leket nem merték felül tervezni egyelőre 80 ezer forint szerepel itt. Telekgondozást is nagy-

ságrendileg készítették el, mert ehhez ember is kell. Az apróbb bevételeket nem említi. Kiadá-

si oldalon nagyságrendileg fontos eltérés a közvilágítás. Ennek utána kell járni, mert mindenki 

ismeri az E-ON-t. Kérte a pénzügyes kollégát, nehogy levigyük az előirányzatot a tavalyi teje-

sítés szintjére. Települési támogatások sorában a beiskolázási támogatás volt az egyik összeg, 

amit emeltek tavaly. Igaz, csak év végére tisztázódott, hogy nem csak a rendszeres kifizetések 

tartoznak bele, az elszámolásba, hanem az egyszeri szociális települési támogatások is. Köz-

utak, illetve köztemető fenntartása előirányzatát a tavalyi évben már emelték, az idén is van 

egy kis módosulás. A korábbi években a könyveléstechnikai dolgok miatt volt egy kis elcsú-

szás. A falugondnoki szolgálat kapcsán el kell mondania, hogy a bevétel nem változott, a fa-

lugondnok bére van ide beépítve, ami emelkedett. Nagy módosítást nem hajtottak végre, úgy 

látja, hogy a működése biztonságos. Közművelődési normatíva is szerepel a költségvetésben, 

itt a könyvtáros tavaly heti 2 órában, idén 3 órában tevékenykedik. Továbbra is megmaradt, 

hogy a 15 %-ot a normatívából infrastrukturára kell elkölteni, ez 180 ezer forint.  A többit pe-

dig a programokra szokták fordítani.  A civil szervezetek működési célú pénzeszköz átadását 

nem változtatták, több szervezet is van, amely az elmúlt időben megalakult, de sose lehet tud-

ni, hogy esetleg nem lesz-e valamilyen problémájuk, ide tartozik a rendőrség és a katasztrófa 

védelem támogatása is. A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadása annyiban változott, hogy az 

ügyvezető díjazását, illetve a könyvelési díjakat továbbra is tudják biztosítani, idén nem kell 

tőkeemelést végrehajtani, mint tavaly. 

Az önkormányzati igazgatáson belül van a polgármester illetménye, a képviselők tiszteletdíja. 

Szociális étkezésnél sem tudtak többet tervezni, mert jelen pillanatban is csak hárman veszik 

igénybe a szolgáltatást, de ez változhat. Sportlétesítmények fenntartásánál a focipályára gon-

doltak, de ez sem egy ilyen reális összeg. Még ha idén tavasszal lesz megvásárolva a focika-

pu, akkor sem 12.500,-Ft-ot költöttek. Ezeket majd még igazítani kell. A beruházásokról sze-

retne még pár szót szólni. Egyelőre csak néhány nevesített sor van, pl. a harangvédelem, amit 

a nemzetiségi önkormányzat elindított, és el is különített rá előirányzatot, de annyiból nem 

tudták megcsinálni, az idő rövidsége miatt sem. A feladat továbbra is fennáll, mind a baleset-

védelmi, mind vagyonvédelmi szempontból. A fedett színpadot befejezték, kerékpártároló, 

vagy kocsibeálló építése is tervbe van véve, de ezzel kapcsolatban még nem volt egységes az 

álláspont a képviselő-testületen belül. Lehet, hogy inkább a szennyvízkezelést támogatják, 

mert a kocsi elhelyezését eddig is meg tudták oldani. Játszótéri elemeket írtak be pluszban a 

költségvetésbe. Látva a pályázati felhívásokat, úgy gondolja, hogy a beruházási előirányzato-

kat nagyon minimálisra, az önrészre fogják lehúzni. Takarékos gazdálkodásnak jellemezné ezt 

az évet, a LEADER is önerős pályázatokban gondolkodik.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. hozzászólásában elmondja, hogy tavaly 890 ezer forint lett 

tervezve közvilágításra, de a megvalósulása csak 312 ezer Ft lett. Most a két érték közé lesz 

tervezve.  
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Schmidt Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ebben az évben is célzottan sze-

retné odaajánlani a tiszteletdíját.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy azt gondolja, jó lenne tudni a tervezésnél, 

hogy milyen célra kéri felhasználni, mert akkor az adott célra lehet betervezni. 

Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy több célra is gondolt. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy nem szabad megvárni az őszt, most kell egy 

nyilatkozatot írni a képviselő úrnak, s akkor ezt tudják tervezni a költségvetésben. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosításokkal kiegészített rendelet-tervezetet a so-

ron következő rendes ülésen tárgyalják. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

21/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő rendes 

ülésén tárgyalja a módosításokkal kiegészített, 2016. évi költségvetési rendelet-

tervezetét. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

4./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a 

Társulási megállapodás módosítást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 

Azt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és a Társulási megállapodás módosítást és 

az Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. 

Javasolja a határozati javaslat szerint a módosítás jóváhagyását. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

22/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. 

módosítását és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklet 

szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
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A Társulási megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat 

mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő:  2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

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

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési  

     Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről          
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a beszámolót a képvise-

lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámo-

lót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a beszámolót. 
 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

23/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Tér-

ség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

2015. évi tevékenységéről szóló, 2015. december 30. napján kelt beszámolót el-

fogadja. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő:  2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

b) Tájékoztató az 1.000,-Ft-ot el nem érő adó megfizetéséről és nyilvántartásáról 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tájékoztatót a képvise-

lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoz-

tatót. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös 

Önkormányzati Hivatal 1.000,-Ft-ot el nem érő adó megfizetéséről és nyilvántar-

tásáról szóló, 2016. február 1. napján kelt tájékoztatóját tudomásul veszi. 
                    

 

 

c) Belső ellenőrzés 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által megbízott Bocskay és Társa Bt. elvégezte a 

belső ellenőrzést az önkormányzatnál, s megküldte a jelentést, melyet a képviselők előzetesen 

megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a jelentést. Elmondja, 

hogy a jelentések alapján készült egy intézkedési terv a hibák kijavítására. Ezt követően 

részletesen ismerteti az intézkedési tervet. Javasolja a belső ellenőrzési jelentések és az 

intézkedési terv elfogadását. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

24/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 

által elvégzett, Németbánya Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről 

szóló, 2015. december 20. napján kelt jelentéseket és a 2016. február 8. napján 

kelt intézkedési tervet elfogadja. 

A jelentések és az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő:  2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

d) Együttműködési megállapodás 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötöttek a faluház épületére vonatkozóan egy megállapodást, a 

beszédközpontú német nyelvtanuláshoz biztosítják térítésmentesen az ingatlant. A megálla-

podást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-

merteti a megállapodást. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja jóvá a testület. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 



11 

 

25/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, beszédközpontú német nyelvtanfolyam ok-

tatásával kapcsolatos terembérletről szóló, 2015. október 22. napján kelt megál-

lapodást jóváhagyja. 

A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő:  2016. március 1. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

e) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támoga- 

    tás kérelme 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelmét. 

 Javasolja, hogy 10 ezer forintos támogatást állapítsanak meg a kérelmezőnek. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Egyúttal javasolja, 

hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester urat a támogatási megállapodás 

aláírására. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

26/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő adományozási megállapodás 

aláírására. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. március 1., ill. 2016. március 31. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

f) Mozgássérültek Pápa és Környéke Csoportja támogatás kérelme 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Mozgássérültek 

Pápa és Környéke Csoportja támogatás kérelmét. Elmondja, hogy sok támogatási kérelem 

érkezik az önkormányzathoz. Azt gondolja, hogy az önkormányzatnak azoknak a kérelmét 

kell támogatni, akikkel munkakapcsolatban, vannak,  vagy fontosak az önkormányzatnak. A 

mozgáskorlátozott szervezet céljával egyetért, de ha emlékeznek, az elmúlt év végén alakult 
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meg egy olyan egyesület, ami a Pápai mozgáskorlátozottakat is támogatja, s ez Németbányai 

bejegyzésű. Azt gondolja, ha támogatni akarják őket, akkor ezen az egyesületen keresztül 

tegyék meg. Ezért nem javaslja a kérelem támogatását. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő is így gondolja, egyetért a 

polgármester úr véleményével. 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

27/2016.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek Pápa 

és Környéke Csoportja kérelmét nem támogatja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő:  2016. március 1. 

                   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 10 óra 07 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


