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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31. napján 18.15 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 31. napján 

18.15 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési Ház kisterme 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

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

Berhidai Péter, Müller Péter és Schmidt Attila képviselők.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Kardos Anett jkv. vezető 

 

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, 

hogy a rendkívüli ülés összehívását a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága összetételének változása, valamint a Nonprofit Kft. éves beszámolójának, mérle-

gének és eredménykimutatásának, valamint közhasznúsági mellékletének határidőben történő 

elfogadása indokolta. 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő minde-

gyike jelen van. 

  

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

tett polgármesteri döntés.  

 

A meghívón szereplő napirendi pontokat azzal a változtatással javasolja megtárgyalni, hogy a 

meghívóban szereplő 2. és 3. pontot összevontan tárgyalják. 

 

N A P I R E N D : 

 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

1./  Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság           Blaskovits Zoltán 

 összetétele    polgármester 

 

2./  Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített  Blaskovits Zoltán 

      éves beszámolója és közhasznúsági jelentése     polgármester 

                                                                                                                            

3./  Felmentvény a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft.  Blaskovits Zoltán 

      ügyvezetője részére      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 a lejárt határidejű határo-

zatok végrehajtásáról a legutóbbi testületi ülés óta eltelt idő rövidsége miatt a képviselők nem 

kaptak beszámolót. Jelzi, hogy ugyanezen okból kifolyólag a napirendi pontok tárgyalása 

előtt nem kíván tájékoztatót tartani. 

 

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 :   Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület ko-

rábbi döntésével összhangban a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft-nél Kiss Albertné 

felügyelő bizottsági tagsága megszűnt, és helyét a képviselő-testület által felkért Schwarc 

Endre vette át, aki a határozatlan időre történő felkérést elfogadta. A május 27-én tartott Tag-

gyűlésen hozott Alapítói Határozattal a Felügyelő Bizottság két tagjának, Burkusné Offertáler 

Máriának és Somosi Istvánnak korábbi határozott idejű, még le nem járt mandátuma is hatá-

rozatlan idejűre változott. A Felügyelő Bizottság 2016. május 27-én megtartott ülésén a tagok 

elfogadó nyilatkozatot tettek, megismerve a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapítói Okiratot. A Felügyelő Bizottság megtartott ülésén tagjai sorából Burkusné Offertáler 

Máriát választotta elnökének. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület határozatával fogadja el a Csend Völgye Németbánya 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának összetételét és a tagok határozatlan idejű 

mandátumát. 

 

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: 

 

62/2016.(V.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Német-

bánya Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának összetételét határozatlan időre szó-

ló mandátummal Burkusné Offertáler Mária, Schwarc Endre és Somosi István ta-

gokkal fogadja el. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                   

Határidő: 2016. június 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági jelentése 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft-nek a beszámolóját 

minden évben a képviselő-testületnek el kell fogadnia. Ezt követően részletesen ismerteti a 

közhasznúsági jelentést, mérleget és eredménykimutatást. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalták és elfogadták a Csend Völgye Németbánya 

Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolóját – Mérleg és Ereménykimutatását–, az 

Egyszerűsített beszámoló kiegészítő mellékletét, valamint a Országos Bírósági Hivatal részére 

megküldendő Közhasznúsági mellékletet. Javasolják Németbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részére a 2015. évi Egyszerűsített beszámoló elfogadását 12.247 e Ft 

mérlegfőösszeggel és Eredménykimutatását /-/ 2.792 e Ft összeggel. Felkérték Horváth 

Andrásné ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottság döntésről tájékoztassa a Kft. Alapító tagját 

és nyújtsa be elfogadásra a dokumentumokat. 

 

Horváth Andrásné május 29-én részletes szöveges kiegészítéssel élt, melyet a képviselő-

testület tagjai megkaptak, tanulmányozhattak 

 

Javasolja a testületnek, hogy a dokumentumokat, köztük a közhasznúsági mellékletet 

fogadják el. 

 

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: 

 

63/2016. (V.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Német-

bánya Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegét, eredménykimutatását és közhasznúsági 

jelentését elfogadja. 

A mérleg, az eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés a határozat mellékle-

tét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Felmentvény a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető-

je részére 

   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Horváth Andrásné, a 

Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője megkeresésében azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy részére a Ptk. 3:117. §. (1). bekezdése alapján a 

beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon. 

 

Részletesen ismerteti a felmentvény fogalmát és jelzi, hogy nem látná érdemi kockázatát a 

felmentvény megadásának. Ugyanakkor indokoltnak és megalapozottnak sem tartaná, hiszen 

ismert a képviselő-testület tagjai előtt, hogy habár az elmúlt években a Nonprofit Kft. 

jelentősen hozzájárult a település fejlődéséhez, az utóbbi időben pontosan az ügyvezetéshez 

és az adminisztrációs feladatokhoz kapcsolódóan jelentős elmaradások bukkantak felszínre. A 

hiányosságok megszűntetése jó ütemben halad, de már eddig is szankcionálták a Nonprofit 

Kft-t, ebben az ügyvezető asszony elismerte személyes felelősségét vállalva a keletkezett kár 

megtérítését.  

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát 

szavazásra bocsátja. 

 

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

zattal és 2 tartózkodással meghozta következő határozatát: 

 

64/2016.(V.31.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Andrásné, a 

Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője részére az előző üzleti év-

ben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felment-

vényt nem adja meg. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2016. június 15. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlé-

vőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárja. 

 

Kmf. 
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 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 

 

 

 

 

  


