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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31. napján 8 órakor 
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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. március 31. napján 

8 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, 

Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető  

- Horváth Andrásné Csend V.N.Kft. ügyvezetője 

 

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 csak Berhidai Péter képviselő 

hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt, előzetesen kimentette magát. 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./  Óvodai körzethatárok megállapítása                                                           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 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, 

tanulmányozhatták. 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 jelentést 

a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 és 40/2016.(III.10.) számú, lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 

átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy lezajlott a polgárvédelmi gyakorlat, ami adminisztratív gyakorlat volt, adatpontosításra 

terjedt ki.  

 

Köszöni a Kostajger Egyesületnek és azoknak a közreműködését, akik húsvét kapcsán, a 

gyerekeknek gondoskodtak Németbányán egy kis programról. 

 

Az Üvegtigris is megnyitott, elkezdődött a szezon, a tavaly módosított szerződés alapján a Jákó-

Taki Kft. üzemelteti, amely az idei évre nem fizet bérleti díjat. 

 

Lezajlott a "Múltunk kincsei" program első eseménye Bakonyjákón, ahol a németbányaiak is 

jelen voltak, az önkormányzatok és a múzeum közötti együttműködési megállapodás 

előkészítés alatt van. Várhatóan április 16-án lesz a következő állomás, ahol egy terepbejárás 

lesz Németbányán. 

 

Megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények, volt már észrevétel, panasz, hogy ki, miért 

nem kapott. Valószínű azért, mert díjtartozása van. (A szerződés és rendes díjfizetés a 

jogosultság feltétele.) 

 

A Németbánya Települési Értéktár Bizottság ülésén 5 érték bekerült az értéktárba: Iharkút, 

Zuhatagkút, Nagy Sándor életműve, Halomsírok, Kápolna. Kettő megyei felterjesztésre kerül, 

egy pedig az ágazatiba. Vannak még előkészített javaslatok. 

 

Három pályázat van, amiben az önkormányzat döntött, hogy pályázik. A turisztikai pályázat 

bizonytalan, csak konzorciumban valósítható meg, nem biztos, hogy a szomszéd településekkel 

partnert tudnak bevonni. A határidő rövid, és egy jól kidolgozott anyagot kell beadni. 

Megpróbálják a kört lefutni. Ez a dinoszaurusz látogató központ lenne, de nem biztos, hogy az 
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idén beadásra kerülhet a pályázat. A Faluház - mint településképet meghatározó épület 

rekonstrukciója - energetikai korszerűsítése úgy néz ki, hogy benyújtható lesz, ennek az 

anyagnak jövő hét végére késznek kell lennie. Nem esélytelen, de a várható pontozás alapján a 

középmezőnyben lehet Németbánya Község Önkormányzata. A szennyvizes pályázattal 

kapcsolatban zajlik a munka, április 9-re egy lakossági fórumot hívnak össze. 

 

Döntöttek korábban a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata ügyében, amit egyrészt kötelező 

időszakosan elvégezni, másrészt lakossági panasz, észrevétel is indokolta.. Ezzel kapcsolatban 

megtörtént a helyszíni bejárás, a tervet kidolgozó szakember elkezdett rajta dolgozni, br . 90 

ezer Ft lesz a költsége. Vannak olyan részek, melyek az előző tervbe nem kerültek bele, van 

egy prioritás lista, aminek elsőbbséget kell élveznie, az új terv függvényében.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy beszélt tegnap Mihálovics Mártával azzal 

kapcsolatban, hogy milyen dokumentumokat kell még beadni, de még ő se tudta ezt 

megkérdezni, majd mostanában fognak választ kapni. Mivel itt DVD-ről és nagy mennyiségű 

dokumentumról van szó, ezt majd személyesen kell bevinni a Megyei Értéktárba.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy köszöni a TÉB eddigi munkáját, és ha van 

érdeklődő, szívesen várják a munkába való bekapcsolódását, ez teljesen önkéntes alapon megy. 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy honlapról ezzel kapcsolatban majd ne 

feledkezzenek el. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Kiss Albertné alpolgármester hozzászólására reagálva 

elmondja, hogy folyamatban van.  

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy hány órakor lenne a lakossági fórum? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy várhatóan 16 órakor. Időben 

vannak, de kell a tájékoztatás a pályázatokkal kapcsolatban. Várhatóan a Gózon és Gózon 

Tanácsadó Iroda Kft. Balatonalmádiból lesz a pályázatíró partner, az eddig hozzá érkezett 

ajánlatok alapján ők adták a legkedvezőbb ajánlatot.  

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy ők a sikerdíjasok? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester 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 :  
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1./ N a p i r e n d :   Óvodai körzethatárok megállapítása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) korm. rendelet 22. § (1) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat, vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település 

jegyzője a köznevelési intézmények körzethatárainak megállapításáról, vagy 

megváltoztatásáról szóló döntést követő 15 napon belül, a körzethatárokat tartalmazó döntést 

megküldi a KIR-be. A döntés határideje: 2016. március 31. Az előterjesztést a képviselők 

előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. 

Javasolja, hogy óvodai körzethatárként, a kötelező felvételt biztosító óvodaként Adászteveli 

Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) német nemzetiségi 

intézményt határozza meg a testület. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

41/2016.(III.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község teljes 

közigazgatási területére a kötelező óvodai felvétel biztosító óvodai körzethatárt az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 201077    Adászteveli Óvoda   Bakonyjákói Tagóvodája 8581 Bakonyjákó, 

Rákóczi u. 26. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2016. április 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                Kelemen László jegyző 

 

 

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

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

a) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

előzetesen megküldte Németbánya községben végzett, a 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót, melyet a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Nem igazán vannak benne 

nagy volumenű változások.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 

 

42/2016.(III.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata Németbánya községben végzett 2015. évi munkájáról szóló, 2016. 

március 11. napján kelt beszámolóját elfogadja. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2016. április 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                Kelemen László jegyző 

 

 

b) Pályázatok 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázatokhoz olyan 

képviselő-testületi határozat kell majd, amellyel a testület eldönti, hogy mire pályázik. Ebben 

nevesíteni kell az összeget és az önerőt is. Valószínű, hogy a pályázatok beadási határideje előtt 

lesz majd egy rendkívüli testületi ülés, egy napirendi ponttal, mert ebben a pályázat 

megvalósítási összegét meg kell határozni, ezt ma még nem tudják megtenni. A pályázatírók 

rendelkezésre állnak, az eredetileg tervezett három pályázatból kettő biztosan benyújtható lesz.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, 

kérdése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az április 22-23-án megrendezendő elsősegély 

nyújtó tanfolyamot az önkormányzat fogja meghirdetni? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester igennel válaszol a kérdésre. A program Joó Oszkár 

nyugalmazott mentős és alpolgármester asszony ötlete volt. Régebben Sipos Péter által 

megrendezett tanfolyamnak nagy sikere volt, ezeket a fontos egészségügyi ismereteket 

szeretnék felújítani, amelyben Oszkár ismét felajánlotta segítségét. 

 

Hozzászólások: 
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Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy már 8 éve volt az az elsősegélynyújtó 

tanfolyam, itt az ideje, hogy ezt újra elvégezzék.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy két naposra tervezik, ami  2 x 2 órát venne 

igénybe, a faluházban zajlana péntek este, és szombat délelőtt. 

 

Kiss Albertné alpolgármester hozzáteszi, hogy ez majd a közmeghallgatáson is legyen 

hirdetve. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ez nem közmeghallgatás  lesz, hanem egy 

lakossági fórum, a pályázatok miatt, ezért itt nem lesz hirdetve az elsősegélynyújtó tanfolyam. 

Fórumra eljön a pályázatíró, és annak a berendezésnek a forgalmazója, aki a referencia 

berendezést telepítette a faluba. Az nem biztos, hogy ez lesz rendszerszinten telepítve, de ezzel 

a céggel van az önkormányzatnak kapcsolata és tapasztalata. Kérte külön a Települési 

Szennyvízkezelési Program elkészítésében közreműködő Horváth Ferencet, hogy vegyen részt 

a fórumon, mert ő az, aki mindenkinél jobban átlátja a problémákat. 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy pénzintézménytől lesz valaki a fórumon?  

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ez még bizonytalan, de az önerő kapcsán nem 

várják azt el, hogy a lakossági hozzájárulás egyben be legyen fizetve. Kéri a testület tagjait, 

hogy ne tekintse senki alternatívának azt, hogy neki ez nem kell. Rendszerszintű telepítés 

valósul meg, onnantól kezdve Németbányán a szennyvízkezelés megoldott lesz. Aki ennek a 

rendszernek nem része, annak ez sokba fog kerülni, mert a szennyvízszippantás mellett igen 

magas talajterhelési díjat is fizetnie kell. Elmondja, hogy nem alternatíva az, hogy nem 

csatlakoznak ehhez, tehát minden ellenállást baráti, segítő szóval meg kell oldani. Legrosszabb 

az, ha valaki utólag jön rá, hogy rossz döntést hozott. Azon dolgoznak, hogy minél több 

ingatlant bele lehessen vonni a rendszerbe. Sok probléma látható, de ezekre megoldást 

szeretnének találni. A telepítés akkor is megvalósul, ha beépítetlen, vagy befektetési célra 

használt ingatlanokon ez nem alkalmazható. Az, amit most kiírtak - ezt tartják támogathatónak 

kis települési szinten - nem alkalmazható arra, hogy a telek értékét növeljék.  

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy ha valaki építkezni szeretne, és van engedélye 

akkor sem telepíthető a pályázat szerint a kisberendezés? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos nem. Használatbavételi 

engedély kell hozzá, más esetben elő-közművesítésnek számítana. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy használatbavételi engedély kell, és az ingatlanra 

bejelentett lakos.  
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Hellebrandt Jenőné németbányai polgár kérdezi, hogy aki kimarad a rendszerből, akkor 

annak saját pénzből kell a kisberendezést megvennie, és kötelező lesz? 

 

Válasz: 

 

Müller Péter képviselő válaszában elmondja, ha valaki kimarad a rendszerből, az zárt 

rendszerű tartályból szippantatja a szennyvizét, és talajterhelési díjat fizet. A másik eset, hogy 

saját pénzből megvásárolja az egyedi kisberendezést. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester hozzáteszi, hogy ha van egy TSZP, akkor vagy benne van, 

vagy nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy hídépítés mikor kezdődik? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy minél előbb el kellene kezdeni, 

erre lett előirányzat a költségvetésbe beépítve, azt gondolja, hogy május környékén.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a 

jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 8 óra 37 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

             Blaskovits Zoltán         Kelemen László 

                                  polgármester          jegyző 


