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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 22. napján 14 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. szeptember 22. 

napján 14 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, Kiss Albertné alpolgármester, 

Müller Péter képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 
- 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 települési támogatás rendelet módosítása elfogadása in-
dokolta. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő közül 3 
fő jelen van. Berhidai Péter és Schmidt Attila képviselők előzetesen jelezték, hogy munkahe-
lyi ill. családi elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni a mai ülésen. 
 
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./  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség-  Blaskovits Zoltán                                  

nyújtásról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet  módosítása     polgármester    
                                                                                                                                                                   
2./  Tervezett és folyamatban lévő beruházások  Blaskovits Zoltán                                  
                                                                                                                              polgármester   
 
3./ Vegyes ügyek Blaskovits Zoltán                                  
                                                                                                                              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: 
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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-
zatokról a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére méltányos-
sági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére családi települési tá-
mogatás megállapítása; 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 4 fő részé-
re lakhatási települési támogatás megállapítása. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Igazgatósága tavaly lefoglalt egy 
iratanyagot az önkormányzattól. Most kaptak egy írásbeli értesítést, hogy az eljárás megszűnt, 
és az iratokat visszaszolgáltatják. Nyomoztak az Önkormányzat és a Kostajger Mihály 
Egyesület ellen költségvetési csalás gyanúja illetve megalapozott gyanúja miatt. Nem került 
ügyészség elé az anyag, mivel a költségvetési csalás gyanúja nem volt megalapozott, 
bűncselekmény nem történt. Mivel csak az Egyesület elnöke, az egyik önkormányzati 
képviselő kapott részletes anyagot a NAV-tól, ő tud majd részletesen beszámolni a Képviselő-
testületnek.  
 
Draskovics Balázs falugondnok az „Emberközpontú idősgondozás” továbbképzésen vesz 
részt, ezért nem tartózkodik a napokban a településen. A továbbképzés Veszprémben zajlik, 
kredit pont értéke 35. Így a falugondnok kötelezően megszerzendő credit pontjai teljesülnek. 
  
Az Önkormányzat három pályázata közül a faluház energetikai pályázata nem sikerült, a hi-
ánypótlást nem tudta az önkormányzat időben teljesíteni. Adminisztratív okai voltak, de van 
egy komplett anyaguk, és következő körben be tudják adni. Közben kiírásra került egy másik 
pályázat is, amelybe bizonyos részeket meg tudnak pályázni, a beadási határidő 2016. decem-
bere. Arra kell figyelni, nem tudnak olyan területre pályázni, ahol másik szervezetnek kötele-
zettségvallása van, ezt csak nyilatkozattal tudják megoldani, ha lehetséges.  
Szennyvíz pályázatra várják a hiánypótlási felhívást, ami még nem érkezett meg, de készül-
nek rá, biztos, hogy lesz. A Területi Vízgazdálkodási Tanács felé rakják össze az anyagot, 
hogy ők tudjanak dönteni, ezzel is előrébb lesznek majd. Ha nem férnének bele a hiánypótlás 
idejébe, akkor a második körben, újként fogják benyújtani a pályázatukat. A kiírásra kevés 
pályázat érkezett be, mivel több száz ingatlanra a pályázat benyújtása óriási munkát jelent. 
 
Hozzászólás:  
 
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy mikor van a második kör határideje? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 2016. novemberében, ha jól em-
lékszik, érdemben időt nem vesztenek vele. Azért került kevés pályázat benyújtásra, mert 150 
millió Ft a max. pályázható költség, viszont a 2000 fő alatti települések közül csak a legki-
sebbek tudnak élni a mostani lehetőséggel. Vizsgálják azt, hogy van-e EU önerő-alap, vagy 
egyéb lehetőség a lakossági hozzájárulás mértékének csökkentésére, mert több lesz a költség, 
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és baj az, hogy ÉNGY kódos árazást kellet csinálniuk. A közbeszerzési eljárással tudják biz-
tosítani a valódi versenyt a kivitelezés elnyerésére. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közművelődési érde-
keltségnövelő pályázaton 114 e. Ft-ot nyert az önkormányzat, melyhez 100 e Ft önerőt kell 
biztosítani. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Sportpark pályázat elbírálása még folyamatban van.  
 
Elmondja, hogy egy általa hozott közterület használatot engedélyező határozatot megfelleb-
beztek, Jegyző úrral történt egyeztetés alapjána a soron következő, rendes, zárt testületi ülésen 
fogják ezt tárgyalni.  
 
Köszöni a testületnek, hogy támogatták a Cikta egyesület rendezvényét, ami jól sikerült.  
 
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 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
  E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a települési támogatások 
módosítását tartalmazó rendelet-tervezethez a társadalmi egyeztetés során vélemény nem 
érkezett. A változás az előző tervezethez képest - a jegyző úr javaslatára került a rendelet-
tervezetbe, s ez az előterjesztésben is szerepel - hogy e rendelettel hatályon kívül helyezné a 
képviselő-testület a helyi társadalmi egyeztetésről szóló, 7/2011.(VII.1.) önkormányzati 
rendeletét. Nem kötelező az önkormányzat számára rendelettel szabályozni az önkormányzati 
jogalkotásban a társadalmi részvétel szabályozása, más módon is tudják ezt biztosítani. A 
rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet. 
Javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy az elmúlt években érkezett az önkormányzati 
rendelet-tervezetekhez javaslat a lakosság részéről? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy talán 3 db, de a rendeleteket 
érdemben, jelentős sújjal nem érintette.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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7/2016.(IX.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről 
és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete mó-
dosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Tervezett és folyamatban lévő beruházások 
   E l ő a d ó:        Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Hidak felújítása  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy felmerülhet a kérdés, 
hogy mit tekintenek beruházásnak. Terveztek idén, harangvédelmet, kerékpártárolót, fedett 
színpadot, gépkocsi beállót, játszótéri elemeket. Ebből megvalósult a harangvédelem és a 
fedett színpad felújítása, játszótér felújításával megvárják a témában benyújtott pályázat 
elbírálását. A hidakra vonatkozóan az anyagot a képviselők megkapták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Helltherm Bt. árajánlatát. A focipálya, illetve Kossuth 77. előtt a „híd” 
több mint 2 millió Ft-ba kerülne. Nem híd lenne, hanem átjáró, mert anyagilag csak ezt 
lehetne megcsináltatni. Csőátereszes, járófelületes betonszerkezet lenne. Nem tudja, meddig 
terjed a kötelezettség, mert a bejárót mindenkinek saját magának kell megoldani, de ezek 
most önkormányzati tulajdonban vannak. Kérdés hogy mi legyen?  Nem biztos benne, hogy a 
Kossuth utcai hidat az önkormányzatnak kell fenntartani és felújítani, azonban a hídnál lakó 
lakos más módon járművel az ingatlanát nem tudja megközelíteni. Focipálya hídját feltétlenül 
meg kell csináltatni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy focipálya hídjának felújítása nem kérdés, de idáig 
egy lakosnak sem csináltatta meg a bejáróját az önkormányzat. Akkor más is kérhetné, hogy 
csináltassák meg. Ez nem községi bejáró.  
 
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos nem érti, miért természetes az, hogy az 
önkormányzat csináltasson meg mindent.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ott eredetileg volt egy áteresz, amit a 2010-
es árvíz elvitt. 
 
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ők is saját maguk csináltat-
ták meg az árvíz után, nem kérték az önkormányzat segítségét.   
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy közterületről biztosítani kell az ingatlan 
megközelíthetőségét, ha kötelező, akkor meg kell csináltatniuk. 
 
Müller Péter képviselő elmondja, ha egy lakosnál megcsináltatják, akkor máshol is meg kell 
majd. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, véleménye szerint a lakos kötelezettsége az átjárót meg- 
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csináltatni, de ha arra vár az önkormányzat, hogy ő csináltassa meg, akkor ott sosem lesz átjá-
ró, mert sajnos rossz anyagi helyzetben vannak. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy focipályánál a híd se azért ment tönkre, 
mert személyképkocsi használta, hanem mert nehéz munkagép közlekedett rajta. Az átjárón 
évente kb. 10 m3 fát vinnének be az ingatlanra, nem mindegy hogy milyen híd van rajta. A 
focipályájánál a hídfelújítást el kell kezdeni, meg kell rendelni a munkát. A másik átjárót is 
valahogy meg kell oldani, függetlenül attól, hogy az önkormányzatnak van-e kötelezettsége, 
vagy nincs. 
 
Müller Péter képviselő javasolja, hogy a betongyűrűt az önkormányzat tetesse bele, arra meg 
murvát kell hozatniuk, mert az ott lakók nem fogják tudni megcsináltatni. A focipályánál lévő 
átjárót mindenképpen meg kell csináltatni. Javasolja, hogy a polgármester urat hatalmazza fel 
a testület a felújítás megrendelésére és a Bt-vel kötendő szerződés aláírására. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy a focipályánál lévő átjáróra vonatkozó ár-
ajánlatot fogadja el a testület, s hatalmazza fel őt a munka megrendelésére, a szerződés aláírá-
sára. A felújítás nagyságrendileg 1.175 e Ft lesz majd. A másik átjáró felújítását előzetesen 
majd átbeszéli a képviselő-testület, beszél az érintett lakosokkal, és a következő testületi ülé-
sen dönthetnek róla. 
 
Elmondja, hogy kapott az önkormányzat napelemes közvilágításra is árajánlatot, egy átjáró 
felújítási költségéből két kandelábert lehetne megcsináltatni. 
 
Müller Péter képviselő véleménye szerint az út felújítás előbbre van a prioritási sorrendben. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy költségvetési cél volt idén a hidak, illetve 
murvás utak karbantartása, de az se lett volna rossz, ha háznál van napelemes közvilágítás. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helltherm Bt. (8500 
Pápa, Korona u. 45/A. ) Németbánya labdarúgó pályánál lévő, gépjármű átjáró 
készítésére vonatkozó, 2016. szeptember 9. napján kelt, bruttó 1.175.521,-Ft 
összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a felújítás megrendelésére és a szerződés 
aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 7. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Út felújítás  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a legutolsó testületi ülésen 
a Straub és Társai Kft. ajánlatát nem fogadta el a képviselő-testület, mert a tömörítést nem 
tartalmazta, de az átjárók felújítása függvényében, most mégis azt javasolja, hogy fogadják el 
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az árajánlatot, s hatalmazzák fel őt a szerződés aláírására, s arra, hogy a munka kivitelezéséről 
gondoskodjon. Közben lehetne keresni olyan vállalkozó, aki elvégzi a tömörítést. Kell valamit 
az úttal csinálni, jelenlegi állapotában csak tovább romolna az állaga télen. Jegyző úrral is 
beszéltek róla és a normatívában is van olyan tétel, amely a belterületi utak fenntartását 
célozza. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy ahol ő lakik, az az utca is felújításra szorul, de türel-
mes, és nem jelentget fel senkit emiatt.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy 440 e. Ft + Áfa van tervezve az útfelújításra 
a költségvetésben. Meg kell rendelni mindenképpen, ha nem is jelent végleges megoldást, de 
neki kell állni. Van olyan vállalkozó, aki ha megtudja, mennyi pénze van rá az önkormány-
zatnak, már vissza se hívja a polgármestert. Így ezt az ajánlatot meg kell becsülni.  
 
Müller Péter képviselő elmondja, ha kegyes lesz az időjárás, akkor jövőre jó alap lesz, amit 
be lehet fejezni.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy a hidak-belterületi utak és a közvilágítás, 
egymásra épülését, a jelenlegi önkormányzati költségvetési lehetőségeket a következő testüle-
ti ülésen beszéljék meg. A felhatalmazás nem kötelezés, mert 2 helyről vár még árajánlatot. 
Ha kedvezőbbet kapna az önkormányzat, akkor a testület elé kerülne ez is, döntés céljából. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Straub és Társai Kft. 
(8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 2016. augusztus 23. napján kelt, Németbánya község 
két utcájának murvázásáról szóló árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a munka 
kivitelezéséről való gondoskodásra. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 7. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó:        Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Népszavazás  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szita Károly Kaposvár 
polgármestere megkereste az Önkormányzatokat azzal, hogy az állampolgárok mindenképpen 
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menjenek el szavazni, mert ez egy nemzeti ügy, s a település vezetői beszéljenek róla. Arra 
kéri a képviselő-testületet, hogy mellékelt tartalmú felhívást a testület fogadja el, hogy ezt ki-
küldhesse a lakosságnak, a NEM szavazat vonatkozásában. Ezt követően részletesen ismerteti 
a levelet és a felhívást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy ez egy nemzeti, neki ez a véleménye, csak sokan he-
lyi politikát csinálnak belőle. Ő javasolni tudja ezt. Mindenki saját maga dönti el, hogy - el-
megy-e szavazni, s ha igen, akkor hogyan szavaz.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy település vezetőként ennyit még hozzá 
tud tenni.  
 
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy miről is kell most szavazni? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy arról, hogy az ismertetett szóró-
lapot az önkormányzat nevében kiküldheti-e.  
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy érti, hogy miről van szó, de szinte már min-
denhonnan ez folyik, rengeteg pénzt beleölnek, és ezt a pénzt másra is lehetne fordítani. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ez a lényeg. A tervezett megkeresésről a 
lakosok tudják, hogy honnan, és kitől jött.   
 
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy azzal ő is egyetért, hogy a nem a feltett kér-
désre a válasz, de minek ide népszavazás, a parlament is el tudta volna ezt dönteni. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy mert ha a nép szava dönt, ez Brüsszelnek 
talán jobban számít.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

101/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán 2016. 
október 2-i országos népszavazással kapcsolatos, 2016. szeptember 23. napján 
kelt Felhívás-tervezetét elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívással keresse meg a lakosságot. 
A Felhívás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
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Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Faültetés  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a testület már kifejezte 
szándékát, hogy legyen a németbányai gyerekeknek fája. Csak az a kérdés, hogy hol. 
Megbeszélte a kertésszel, milyet terület felelne meg a fáknak. Egy fa elültetési költsége kb. 10 
e Ft. Lesz. Parkszerűen kell kialakítani majd a helyüket, szerinte a focipálya melletti terület 
lenne e célra a legmegfelelőbb, a Németbánya 139 hrsz-ú terület. Azt gondolja, hogy ahol 
most az "Üvegtigris" van, és a meder felőli oldal, az teljesen alkalmas erre, és tovább tudják 
gondolni a telepítést. A terület jól megközelíthető, a sportpálya funkciójával is jól 
összeegyeztethető. Keresni kell majd neki egy fantázia nevet is, hogy minek nevezzék el a 
parkot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné alpolgármester elmondja, hogy az is kérdés, hogy mikortól számítják a gyer-
mekek születését. 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ezt is majd meg kell beszélni, de 
előbb a helyről döntsön a képviselő-testület. Márton napján kezdenék el a park kialakítását.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbányán, a 
gyermekek részére, park kialakítását határozza el, ahová elültethetik a gyermekek 
fáit. A park helyszíneként a sportpálya melletti, Németbánya 139 hrsz-ú területet 
jelölik ki. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 7. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
c) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe belépés  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban már 
beszélgettek az egyesületről. A jövő héten Németbányán, a faluházban megnyitásra kerül a 
„Pillanatok a megyéből” Veszprém megye természeti értékei képekben kiállítás, melyet  a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendez. Több helyen is voltak már, 
gyönyörű fotók láthatók kiállítva. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzata is 
lépjen be az egyesületbe. Az éves tagdíj 12 e Ft lenne, ez vállalható költség. Folyamatban van 
a „Madárbarát település” cím adományozásának megszerzése is. Ez Németbánya számára 
hosszú távon is jelentős előnyökkel járhat.  



10 

 

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: 
 

103/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy belép  
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe, az egyesületi tagdíjat – 
költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 7. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Bursa Hungarica pályázat  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás nyilatkozatát. Javasolja, 
hogy csatlakozzanak a pályázathoz, s a nyilatkozatban foglaltakat fogadja el 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: 
 

104/2016.(IX.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak meg-
felelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulója keretében a beér-
kezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  
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Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati ki-
írás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondos-
kodjanak. 

                   Határidő: 2016. október 3. 
                   Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kér-
dése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a temetőben, az 
emléksírhelynél kéri, ha van rá kapacitása az önkormányzatnak, a tábla kerüljön vissza. 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában megígéri, hogy intézkedni fog. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 15 óra 11 perckor bezárja. 

 

Kmf. 
 
 

 
 

 Blaskovits Zoltán Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 
                             


