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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 8 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. május 2. napján 8 

órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Müller Péter és Schmidt Attila 

képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Baksa Gizella jkv. vezető  

- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya NKft.ügyvezető 

 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 

 

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

alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselőből 3 jelen van. Kiss 

Albertné és Berhidai Péter családi, ill. munkahelyi elfoglaltsága miatt, előzetesen kimentette 

magát. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülést a pályázattal kapcsolatos képviselő-testületi 

döntés miatt kellett összehívni. 

A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

T á r g y :    E l ő a d ó : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1./  Pályázat - „Németbánya Faluház külső rekonstrukciója és energe-          Blaskovits Zoltán                                    

      tikai korszerűsítése”                                                                                      polgármester    

 

 

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 pont megtárgyalását. 
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Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról a soron következő ülésen fog beszámolni. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben 1 fő részére 

rendkívüli települési támogatást, míg1 fő részére szülési települési támogatást állapított meg.  

 

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

hogy rövid időn belül, megint kell majd testületi ülést tartani, mert támogatási kérelemmel 

kereste meg az önkormányzatot a Rendőrkapitányság és az Egyházközség, ezen kívül a 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretne a település közvilágítási 

fejlesztésében részt venni. A feladatalapú támogatásuk egy részét szeretnék ilyen célra 

felhasználni. Dolgoznak a szennyvízkezelési pályázaton, tervezni, ütemezni kell a lehetséges 

fejlesztéseket és a kulturális programokat egyaránt. Tennivaló van tehát a képviselő-

testületrészére, kéri továbbra is a folyamatos munkát a képviselőtársaktól az ülések közti 

időszakokban is. 

 

Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont 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 : Pályázat - „Németbánya Faluház külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése”      

   E l ő a d ó :       Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat végleges 

költségvetése most készült el. Ma nyílik meg az internetes felület, ahová a pályázatot fel kell 

tölteni. A felületet gyorsan le fogják zárni, igyekezni kell a feltöltéssel. Várhatóan hiánypótlás 

is lesz a pályázathoz. A pályázat benyújtásához szükséges a képviselő-testület döntése. Ezt 

követően részletesen ismerteti a határozat-tervezetet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

határozat-tervezetet fogadják el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Kérdezi, ha a pályázat nyer, 

akkor a kivitelezések folyamatát még tárgyalja a testület? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy mindenképpen. A kivitelező 

személyét is a képviselő-testület fogja eldönteni. 

 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

43/2016.(V.2.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést 

megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatósága által kihirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés című, VP-6-7.4.1.1-16 kódú pályázat – 2. célterületre – 

beadásához, tartalmának elfogadásához, a beruházás megvalósításához (sikeres 

pályázat esetén) és fenntartásához. 

2. célterület keretében fejlesztés: Németbánya Faluház külső rekonstrukciója 

és energetikai korszerűsítése (cím:8581 Németbánya, Fő tér 2-3.;Hrsz.: 74/1, 

74/2). 

Beruházás (pályázati projekt) bruttó értéke: 24.627.359,-Ft. 

2. Pályázati támogatás intenzitása célterületenként a projektek megvalósításához 

szükséges összes költség 85 %-a. A fennmaradó 15 %-ot Németbánya Község 

Önkormányzata a projekt megvalósításához önerőként biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Blaskovits Zoltán polgármestert a pályázat 

teljes körű lebonyolítására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. május 5. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat benyújtásához 

tervdokumentációt kellett benyújtani, mely munkára Illés Róbert okleveles építészmérnököt 

kérte fel, aki megküldte árajánlatát. A tervdokumentáció elkészítése nem sikerdíjhoz kötött, ám 

ha nyer a pályázat, akkor ez a kiadás elszámolható lesz benne. Ezt követően részletesen 

ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot 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, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

44/2016.(V.2.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Róbert okleveles 

építészmérnök (8440 Herend, Vadvirág u. 60.) a Vp-6-7.4.1.1-16 azonosító számú, 

„Németbánya Faluház külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” 

pályázat tervezési munkája 2016. május 1. napján kelt, bruttó 200.000,-Ft összegű 

árajánlatát elfogadja. 

Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2016. május 17. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, 

kérdése, vagy bejelentése? 

 

Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 

aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 8 óra 19 perckor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

             Blaskovits Zoltán         Kelemen László 

                                  polgármester          jegyző 


