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N é m e t b á n y a  

 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14. napján 8 óra 30 perckor 

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. július 14. napján 

8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 

 

Az ülés típusa: Rendkívüli. 

 

Jelen voltak: 

 

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

Müller Péter képviselő.  

 

B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 

- Diós Nikoletta jkv. vezető 

- Draskovics Balázs falugondnok 

- Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi ea. 

- Horváth Andrásné Csend Völgye Kft. ügyvezető 

 

A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő. 

 

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

hogy a rendkívüli ülés összehívását a szociális étkezők térítési díjának megállapítása és a 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázat benyújtása indokolta. 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő közül 3 

fő jelen van. Berhidai Péter munkahelyi, Schmidt Attila családi elfoglaltsága miatt, előzetesen 

kimentette magát. 

 

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

  

N A P I R E N D : 

 

T á r g y : E l ő a d ó : 

  

1./  Szociális étkezők térítési díjának megállapítása                                       Blaskovits Zoltán                                    

                                                                                                                             polgármester    

                                                                                                                                                                   

2./  Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra                      Blaskovits Zoltán                                    

                                                                                                                              polgármester   

 

3./ Adászteveli Óvoda és Bakonyjákói Tagóvodája beszámolója                   Blaskovits Zoltán                                    

                                                                                                                              polgármester   

 

4./ Mobiltelefon előfizetői keretszerződés                                                       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. Elmondja, hogy az „Üvegtigris” lakóko-

csis büfé meghirdetése azért nem történt meg még, mert alaposan körül szeretné járni mielőtt 

meghirdetnék, hogy rendben legyen a forgalmi engedélye és a műszaki vizsgáztatása miként, 

milyen költséggel megoldható.  Javasolja a beszámoló 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: 

 

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

tést a 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 és 

61/2016.(V.26.), 62, 63 és 64/2016.(V.31.), 65, 66 és 67/2016.(V.31.) számú, le-

járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

 

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

átruházott hatáskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére szülési települési támoga-

tás megállapítása. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy dolgoznak a szennyvízpályázaton, a héten is volt egyeztetés a 

pályázatíróval és a tervezővel. A pályázat határidejét 2016. augusztus 15-re tolták ki, de ez 

nem benyújtási határidő, hanem az elsőkörös elbírálás. Nyilván addigra Németbánya Község 

Önkormányzata is be fogja adni a pályázatot. Vannak még megválaszolatlan kérdések, de 

igyekszenek ezeket megoldani. 

 

A vízkárelhárítási terv munka anyaga nála van, véleményezésre át fogja küldeni a képviselő-

társaknak. 

 

A hidakkal kapcsolatban elmondja, hogy a focipályához vezető híd az, aminek a helyreállítá-

sát mindenképp meg kell oldani. Van egy új műszaki megoldás, engedélyezési ügymenete 

egyszerűbb, és erre az árajánlat beszerzése folyamatban van. Várhatóaan  kútgyűrűs megoldás 

lesz. 

 

Zajlanak a fedett színpad munkálatai, folyamatosan készül, az önkormányzat költségvetése 

függvényében, csak a szabad forrásokat tudják erre a célra felhasználni. Legkésőbb az ősszel, 
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az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek” rendezvény megtartásakor szeretnék átadni. Nem 

csak a települési önkormányzat végzi a fejlesztést, hanem a nemzetiségi önkormányzat is 

adott támogatást, és az egyházzal közösen végzik.  

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy minek fogják nevezni? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ez egy jó kérdés, a büfének 

sincs még neve. Az eredeti elképzelés szerint hagyományőrző foglalkoztató műhely lesz, de 

nevet még keresni kell hozzá. 

 

Hozzászólás: 

 

Kelemen László jegyző kérdezi, hogy a szabadtéri színpad jellegét elveszíti? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy szabadtéri színpad a kemence melletti, ez a 

fedett színpad, és az első része nem beépített. Kisebb rendezvényeket tartanak ott, például 

most falunapon is lesz egy fellépő, aki ott fog fellépni.  

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő elmondja, hogy az advent, vagy a március 15-i rendezvényt is meg 

lehet itt tatani. 

 

Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy az adventi jászol felállításának a helye is kér-

déses. 

 

Blaskovits Zoltán polgármester az alpolgármester asszony hozzászólására reagálva elmond-

ja, hogy ezt majd még meg kell beszélni a képviselő-testületnek, mert ha bezárják, akkor a 

jellegét veszti el, ami miatt megcsinálták.  

 

Az egyik jurtát is felállították, és részben hasznosult is, mert gyerkőcök szeretnek bent játsza-

ni. 

 

Németbányai napok programja összeállt, mindig van egy kis változás az előző évekhez ké-

pest, vannak visszatérő fellépők. Egy támogatója van a rendezvénynek, aki felkerült a meghí-

vóra, a Jókai Mór Városi Könyvtár. 

 

Az idei Németbányai Napokon nem lesz tombola, emiatt Kostajger Mihály KHE sem szerepel 

a meghívón, mert a tombola - jogszabályváltozás miatt – már nem megoldható. A kapott in-

formációk alapján a tombolát legalább 10 nappal előbb a NAV-nak be kell jelenteni, és köz-

jegyző bevonásával kell ezeket elvégezni. Mivel a KHE jogszerűen nem tudja lebonyolítani a 

tombolát, így nem vállalja, meg úgyis fel lenne jelentve az egyesület, jó esély van erre. 

 

Schmidt Attila úr képviselőtársuk tájékoztatta, hogy ellene a NAV-nál eljárás folyik, a 2010-

es háztartási gépcsere pályázat kapcsán. Azt egy éve tudják, hogy a nyomozás zajlik, jelen 
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pillanatban gyanúsítottként folyik ellene az eljárás. Ő ismeri az ügyet, és azt gondolja, hogy 

az ártatlanság vélelmének fogalma mindenki előtt ismeretes. A NAV nyomozati szakasza le-

zárult, és ők eldöntik, hogy vádemelésre átadják-e az ügyészségnek, és ha vádat emelnek, ak-

kor jön a bírósági szakasz. Bírósági szakaszban a megtámadott fél is elmondhatja, amit el kí-

ván mondani, illetve érdemi védekezéssel élhet. Az eddig lezajlott eljárás véleménye szerint 

nagyon egyoldalú, manipulatív volt, ami szerinte egy újabb jogi eljárást fog maga után vonni. 

Ha fejlemény lesz, akkor úgyis kap a képviselő-testület tájékoztatást. 

 

Németbányán, a 3 héttel ezelőtti, eső utáni útállapotok (sárfelhordás) miatt hivatalos levelet 

küldött a Magyar Közútkezelő részére, de változás nem történt. Ezt követően, ha szükséges, 

minden egyes esőzés után fog egy levelet írni, és reméli, ez a probléma hamarosan meg fog 

oldódni, valami előrelépés lesz talán. Hasonlóan, de önkormányzatiforrásból kell megoldást 

találni a belterületi utak állagmegóvására és biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban 

tartására. 

 

Németbánya település dinamikus honlapja készül, a jövő héten megkapja azt a verziót, amit át 

kell néznie, s a szükséges módosítások után elkészül a végleges verzió. 

 

Hozzászólások: 

 

Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a Falunap programja meg lett hirdetve a környező tele-

püléseken? 

 

Hellebrandt Jenőné javasolja, hogy a falunapon legyen lehetőség a levelező listára felirat-

kozni. 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy a „Savanyú Jóska lakomája” főzőversenyen  

csak azok kapnak az ételekből, akik főztek? És a falunapon résztvevő falusiak nem kapnak 

ételt? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy meg 

lett hirdetve, a levelező listára is felkerült, Facebook oldalon is van hirdetve, a környező tele-

pülések polgármesterei számára is el lett küldve a meghívó.  

 

Hellebrandt Jenőné hozzászólására reagálva elmondja, hogy tegnap nem azért nem válaszolt a 

felvetésére, mert nem figyelt, hanem mert gondolkodott, ezt hogyan lehetne megoldani. Mivel 

a Németbányai Napokon lesz egy konferanszié, ő hirdetheti a lehetőséget a feliratkozásra. 

 

Kiss Albertné alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy a falunapon résztvevők is kapnak 

ételt, ennek már hagyománya van Németbányán. Takács Attila elvállata a főzést.  

 

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 :  A szociális étkezők térítési díjának megállapítása 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkezők térítési 

díja számítását minden évben el kell végezni. A szolgáltatási önköltséget a ráfordított költsé-

gek és az étkezési adagok hányadosa adja. A térítési díj számítást és az előterjesztésta képvi-

selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előter-

jesztést és a számítást. Javasolja, hogy a képviselő-testület a szociális étkezők térítési díja és a 

szolgáltatási önköltség számítását fogadja el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólások: 

 

Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó elmondja, hogy a térítési díj számítást minden évben 

felül kell vizsgálni. Jelen számításnak az alapja a 2015-ös év. Az állami támogatás éves szin-

ten 55.110,-Ft/fő, két főre vetítve 110.220,-Ft. A felmerült kiadásoknál a bér és a vásárolt 

élelmezés költsége jelenik meg. A könyvelés szerinti és a ténylegesen ráfordított összeg nem 

egyezik. Ez azért van, mert évek alapján van számolva. A tényleges ráfordítás szerint 819 

Ft/adagba kerül egy adag étel, amit az állam 221 Ft-tal támogat, így térítési díj 598 Ft lenne.  

 

Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a számítást fogadja el a testület.  

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

68/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 20. napján 

kelt, a németbányai szociális étkezők térítési díja és a szolgáltatási önköltség szá-

mítását elfogadja. 

A számítás a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                   

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat által 

nyújtandó 103,-Ft/adag támogatást át kell vezetni az önkormányzat rendeletén, mert így a 

szociális normatíva terhére elszámolható. Ha nincs megnevezve, akkor az önkormányzat 

ugyanúgy kifizeti, de nem számolható el a normatíva terhére. Javasolja, hogy ne emeljenek a 

térítési díjon. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták, 

tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-

tervezetet. 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet bocsássák társadalmi egyeztetésre. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólás: 
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Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó hozzászólásában elmondja, hogy a szociális étkezte-

tést igénybe vevők 495 Ft-t fizetnének, tehát 103,-Ft-tal az önkormányzat hozzá tudna járulni 

ehhez, ami elszámolható lenne. Az étkezési térítési díjat nem kellene emelni, mert akkor lehet, 

kevesebben rászoruló veszi majd igénybe, mint jelenleg. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

69/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondosko-

dást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítását 15 napra, társadalmi 

egyeztetésre bocsátja. 

                   A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

2./ N a p i r e n d :  Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az emberi erőforrások 

minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben írta ki a 

pályázatot, ami nagyon csúnya megfogalmazású címet kapott. Azt kell tudni, hogy 300 millió 

Ft-ot osztanak szét az ország területén. Ennek 60 %-a olyan intézményekre jut, amelyek 2005. 

január 1-je után lettek alapítva. 120 millió Ft keret van azoknak, akik nem 2005 01.01.után 

alakultak, kb. 3200 önkormányzat van, és erre lehet most pályázni. Meg kell próbálni, nem 

biztos, hogy nyerni fognak, de rá kell szánni az időt. Megnézték, hogy mi az, ami belefér ebbe 

most. Hiányozó elemeket szeretnék a rendezvényeinkhez beszerezni: hangosítást, színpad 

világítást, szabályos ülőalkalmatosságot a főtérre. Ezt követően részletesen ismerteti az 

árajánlatokat, amelyeket beszereztek. Ezek alapján az összérték a 696.368,-Ft. Az önerő az 

minimum 10%, de támogatás nem lehet több mint az önerő kilencszerese. Azt javasolja, hogy 

vállaljanak be 100 e Ft önerőt, mert a bírálati feltételek alapján úgy jobbak az esélyeik. 

Vannak olyan hátrányos települések, ahol más lesz az önerő, mert máshogy számolnak. Ezt 

követően ismerteti a határozat javaslatot: 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont sze-

rint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 

Ennek keretében a Németbányai Faluház berendezéseire (hangfal, mikrofonok, CD lejátszó, 

állványok, reflektorok és ülőpadok) pályázik. 

A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlatok 

alapján – összesen 696.368,-Ft-ban, azaz Hatszázkilencvenhatezer-háromszázhatvannyolc fo-

rintban állapítja meg.  
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Az igényelt támogatás (86 %): 596.368,-Ft, azaz Ötszázkilencvenhatezer-

háromszázhatvannyolc forint. 

A képviselő-testület a pályázat 14 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -

100.000,-Ft-ban, azaz Egyszázezer forintban biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok megvalósítása 

érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

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

végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

70/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások 

minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben 

– által, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tör-

vény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltség-

növelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 

Ennek keretében a Németbányai Faluház berendezéseire (hangfal, mikrofonok, 

CD lejátszó, állványok, reflektorok és ülőpadok) pályázik. 

A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló ár-

ajánlatok alapján – összesen 696.368,-Ft-ban, azaz Hatszázkilencvenhatezer-

háromszázhatvannyolc forintban állapítja meg.  

Az igényelt támogatás (86 %): 596.368,-Ft, azaz Ötszázkilencvenhatezer-

háromszázhatvannyolc forint. 

A képviselő-testület a pályázat 14 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhé-

re -100.000,-Ft-ban, azaz Egyszázezer forintban biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok 

megvalósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések meg-

tételéről gondoskodjon. 

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

zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

 

 

3./ N a p i r e n d :  Az Adászteveli Óvoda és Bakonyjákói Tagóvodája beszámolója 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 
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a) Az Adászteveli Óvoda beszámolója 
 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 

vezetője megküldte az intézmény 2015/2016. nevelési év beszámolóját, melyet képviselők 

előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. 

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

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: 

 

71/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

2016. június 20. napján kelt, 2015/2016. nevelési év beszámolóját elfogadja. 

                   A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

b) Az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája beszámolója  

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 

vezetője megküldte a Bakonyjákói Tagóvoda 2015/2016. nevelési év beszámolóját is, melyet 

képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a 

beszámolót. Elmondja, hogy ez is teljesen korrekt beszámoló, meg is köszönte az 

intézményvezető asszonynak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják 

el. 

 

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: 

 

72/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 

Bakonyjákói Tagóvodája 2016. június 6. napján kelt, 2015/2016. nevelési év be-

számolóját elfogadja. 

                   A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Mobiltelefon előfizetői keretszerződés 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt-

vel kötendő Előfizetői keretszerződés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá- 

nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a keretszerződés-tervezetet. Elmondja, hogy a 

szerződés feltételeiről már beszéltek az előző ülésen. Ez egy hosszú távú kötelezettség- 

vállalás lesz, ezért indokolt a képviselő-testület általi elfogadása. Javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a keretszerződés-tervezetet fogadják el. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő egyetért a keretszerződés elfogadásával, egyúttal javasolja, hogy a 

testület hatalmazza fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

73/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-

vel kötendő,  ICCM3142666/2016. számú Előfizetői keretszerződést elfogadja. 

                   Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

                   A szerződés a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

 

Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Németbányai 

Napok programjait. Javasolja a testületnek, hogy fogadják el, s költségeit a 2016. évi 

önkormányzati költségvetés terhére biztosítsák. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 

 

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

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 

74/2016.(VII.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 15-17. kö-

zött megrendezésre kerülő, 2016. évi Németbányai Napok programját elfogadja. 

A program költségeit – a 2016. évi költségvetése terhére – biztosítja. 

                   A program a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.  

Határidő: 2016. július 29. 

                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 

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

dése, vagy bejelentése? 

 

Hozzászólás: 

 

Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy van, még egy pályázat, amiről még 

nem beszélt a polgármester úr. 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy a 

képviselő úr által említett pályázat a kültéri fitnesz eszközök igényléséről szól. Úgy néz, ki be 

tudja adni az önkormányzat, az esélyek hasonlóak, mint az előző pályázatnál. A pályázat nem 

bonyolult. Sporteszközöket lehet nyerni, az önkormányzatnak csak a helyet kell biztosítani, 

ők idehozzák és összeállítják. Németbányának elég lenne a legkisebb, 5 elemes, amibe bele-

férnének.  

 

Hozzászólás: 

 

Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy hová állítanák fel a sportparkot, ha nyerne a 

pályázatuk? 

 

Válasz: 

 

Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ezért nem hoztak be előkészített anyagot. 

A játszótér jelen pillanatban nem alkalmas a sportpark elhelyezésére, de ha az idén vásárolt 

eszközöket úgy helyezik el, akkor megoldható lesz. Ha nem, akkor máshova kell vinni. Au-

gusztus 15-ig van erre még idő. 

 

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

vőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 9 óra 27 perckor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 

                           polgármester jegyző 


