
 

 

Szám: 39-16/2016. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
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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. november 24. 

napján 9 óra 12 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, 

Berhidai Péter, Müller Péter és Schmidt Attila képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 
- Draskovics Balázs falugondnok 
- Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. 
- Horváth Andrásné Csend Völgye 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 minden képviselő jelen van. Elmond-
ja, mivel a zárt ülés elhúzódott, ezért a nyílt testületi ülés késve kezdődik. A rendkívüli ülés 
összehívását a szociális célú tűzifa rendelet elfogadása és a polgármesteri tisztségről való le-
mondása indokolta. 
 
Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 
  

N A P I R E N D : 
T á r g y :      E lő a d ó :
                                                                                                                       
1./  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet          Blaskovits Zoltán                                   
                                                                                                                             polgármester    
 
2./ A köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 2/2013.(IV.26.)               Blaskovits Zoltán                                  
     önkormányzati rendelet módosítása                                                                polgármester   
                                                                                                                                                                   
3./  Polgármester lemondása                                                                            Blaskovits Zoltán                                  
                                                                                                                              polgármester   
 
4./  Hó eltakarítás Németbányán                                                                      Blaskovits Zoltán                                  
                                                                                                                              polgármester   
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                             Blaskovits Zoltán                                 
                                                                                                                              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 szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. 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, 5 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 99, 100, 101, 102, 103 és 104/2016.(IX.22.), 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112 és 113/2016.(X.13.), 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 és 
123/2016.(X.27.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 15 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
6 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére családi települési 
támogatás megállapítása. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.  

 
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 szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
     E lő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ma már ismert, a 
benyújtott pályázaton Németbánya Önkormányzata 14 erdei m3 szociális célú tűzifát nyert. 
Ehhez viszont meg kell alkotni az önkormányzatnak a rendeletét. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
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- 
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vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
10/2016.(XI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás he-
lyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  A köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 2/2013.(IV.26.) önkor-

mányzati rendelet módosítása                                                                 
   E l ő a d ó :        Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester részletesen ismerteti a tájékoztatót, az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja 
a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
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, megalkotta következő rendeletét: 

 
11/2016.(XI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, a köztisztaságról és a hulladékkeze-
lésről szóló 2/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Polgármester lemondása  
   E l ő a d ó:        Blaskovits Zoltán polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet és a jelenlévőket, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) 
bek. f) pontja szerint, 2016. november 2. napján, 2016. november 30-i hatállyal lemondott 
polgármesteri tisztségéről. Ezt követően átadja a szót a jegyző úrnak. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a „69. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:  
… f) a tisztségről történő lemondással;…  
 (2) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési 
szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, 
részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott, a lemondást követő 
egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének nap-
jával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-
testület következő ülésén ismertetni kell.” 

Ezt követően részletesen ismerteti a polgármester úr lemondó nyilatkozatát. 
Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiak-
ban: Kttv.) 225/I. § (1) bekezdése szerint: 
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“225/I. § (1) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését 
követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új 
polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és az 
új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője írja alá.” 
A jegyzőkönyv tartalmát a törvény 13. § (4) bekezdése írja elő. Elmondja, hogy a 
polgármester még ki nem vett szabadságát a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor  
pénzben meg kell váltani. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kttv. 225/D. § (1) bekezdése alapján: 
„225/D. §  (1) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási 
jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. 
§ (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi 
illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, 
legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti 
meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya 
megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri 
vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás 
időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban 
töltött időnek számít. 
Kéri a képviselőket, hogy javaslataikat tegyék meg a polgármester úr végkielégítésének 
összegére vonatkozóan. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter képviselő javasolja, hogy a törvény által kötelezően kifizetendő 3 havi illet-
ményének megfelelő végkielégítést kapjon a polgármester úr.  
 
Kiss Albertné alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselővel. 
 
Müller Péter képviselő szintén a 3 havi végkielégítés mellett foglal állást. 
 
Schmidt Attila képviselő egyetért a 3 havi illetménynek megfelelő végkielégítéssel, plusz a 
szabadság megváltással. Javasolja a végkielégítés összegének határozatba foglalását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

124/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovits Zoltán 
Németbánya község polgármestere részére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1)  bekezdése alapján – lemondása miatt –  
járó, háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítését nem egészíti ki. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

Hozzászólások: 
 
Kiss Alberté alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő annak idején, amikor elvál- 
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lalta az alpolgármesteri tisztséget, akkor úgy gondolta, hogy polgármester úr mellett el 
tudjavállalni ezt a tisztséget. Most, hogy ő lemondott, úgy érzi, ebben az átmeneti 4 hónapban 
egy más alpolgármestert szeretne maga helyett. Ez a németbányai szennyvíz beruházás a ké-
pességeit meghaladja, ezt nem tudja végig csinálni, nem ért a műszaki dolgokhoz. Ez az egyik 
oka annak, hogy 2016. november 30-i hatállyal lemond az alpolgármesteri tisztségéről. Ter-
mészetesen képviselői munkáját tovább folytatja. 
 
Kelemen László jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület a polgármester ja-
vaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájá-
nak segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt 
(a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai 
és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
(Mötv. 74. § (1) bek.) Felkéri Blaskovits Zoltán polgármestert, hogy az alpolgármester szemé-
lyére tegye meg javaslatát. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az alpolgármester asszonynak a munkáját. Ja-
vasolja, hogy Schmidt Attila képviselőt válassza meg 2016. december 1. napjától alpolgár-
mesternek a képviselő-testület. 
 
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le. 
 
Schmidt Attila képviselő bejelenti érintettségét, a titkos szavazás lebonyolításában – mint 
az Ügyrendi Bizottság tagja - nem kíván részt venni. Bejelenti, hogy az alpolgármester vá-
lasztásnál tartózkodni fog a szavazástól. 
 
Müller Péter, az Ügyrendi Bizottság elnöke a titkos szavazást követően tájékoztatja a je-
lenlévőket a titkos szavazás eredményéről: 
  
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

125/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, 
minősített többséggel, 2016. december 1. napjától Schmidt Attila Németbánya, 
Kossuth u. 1. szám alatti lakos képviselőt választja meg alpolgármesternek. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila képviselő megköszöni a megtisztelő bizalmat, elmondja, hogy igyekszik 
majd megfelelni a testület és a hivatal elvárásainak, a falu közösségének. Ebben az átmeneti 
időszakban, ha bármi olyan kérdés van, ami a falu működésével kapcsolatos, azt ezen túl, sze-
retettel várja, és hozzá kell intézni a kérdéseket. Még egyszer köszöni szépen a bizalmat. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester gratulál az alpolgármester úrnak, sikeres önkormányzati 
működést kíván. 
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Kelemen László jegyző elmondja, hogy az alpolgármester úrnak ebben a tisztségében is le 
kell tennie az esküt a képviselő-testület előtt. Erre, és az alpolgármester úr tiszteletdíja megál-
lapítására 2016. november 30. utáni, soron következő, rendes ülésen kerül majd sor. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2016. december 8. napján fog ülésezni a Németbánya Helyi 
Választási Bizottság, és határozattal fogja kitűzni az időközi polgármester választás időpontját 
és megállapítja a választási eljárás határidőit és határnapjait. 
 
 

4./ N a p i r e n d :  Hó eltakarítás Németbányán      
   E l ő a d ó:          Blaskovits Zoltán polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt esztendőben 
kiadás nélkül úszta meg az önkormányzat a hószezont, de volt, amikor a költségvetésében je-
lentős tételként szerepelt. A kialakult gyakorlatnak köszönhetően, 2-3 települést lát el egy vál-
lalkozó, és így nyilván árban is kedvezőbb tud lenni, illetve a szolgáltatás kiszámíthatóbb, és 
biztonságosabb. Javasolja, hogy az idén is a környező településekkel együtt, a Stravis Kft-t 
bízzák meg a hó eltakarítással, akitől a 2016. október 14-én kelt árajánlat megérkezett. Gya-
korlatilag a tavalyi díjon tudnák elvégeztetni, ez 8.500 Ft/óra + ÁFÁ-t jelent. Az árajánlatot a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
árajánlatot.  Kéri a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

126/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Stravis Kft. (8445 
Csehbánya, Fő u. 40.) hó eltakarításra vonatkozó, 2016. október 14. napján kelt 
árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
    E lő a d ó:         Blaskovits Zoltán polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
a) Bakonyjákó-Farkasgyepű-Németbánya Községek Körjegyzősége ingó vagyonának  

vagyonfelosztása 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a számítógépek elosztása 
2012. év végén megtörtént, amikor a körjegyzőség megszűnt, viszont megállapodásban nem 
rögzítették a felosztást. A jegyző úr elkészítette a megállapodást, melynek másolatát a képvi-
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selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megál-
lapodást. Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a képviselő-testület, s hatalmazzák fel a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

127/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bakonyjákó-
Farkasgyepű-Németbánya Községek Körjegyzősége ingó vagyonának vagyonfel-
osztása tárgyában, Farkasgyepű Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Köz-
ség Önkormányzatával kötendő megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Gépjármű baleset kártérítési felelőssége 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a 
legutóbbi ülésén elnapolta e napirendi pont tárgyalását. A múlt testületi ülésen előterjesztett 
egy javaslatot, amit a testület nem utasított el, csak nem fogadta el. E miatt kell ma visszatérni 
rá. A németbányai falugondnok gondatlanságból okozott egy kárt, a biztosító bevonásával ezt 
rendezte az önkormányzat. Azóta a falugondnoki járművel még egyszer balesetet szenvedett, 
jóval kisebb volumenűt, mint első alkalommal. Ugyanakkor senki előtt nem titkolt, hogy a 
falugondnoknak ketyeg az órája, 10 év szolgálat után itt hagyja az önkormányzatot. Ezért - az 
újabb fejlemények ismeretében is - ugyanazt a javaslatot fogalmazza meg, hogy szóbeli 
figyelmeztetést kapjon a falugondnok. Érdemben az önkormányzatot nem segítené ki a 
kártérítés mértéke, tehát vagyoni szempontból nem javítana szinte semmit a helyzetén, s 
nevelő hatás sem várható tőle. Ezt követően részletesen ismerteti a 2. baleset 2016. november 
17. napján kelt jegyzőkönyvét. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila képviselő elmondja, hogy méltánytalan lenne, ha úgy köszönnék meg neki az  
elmúlt 10 év munkáját, hogy bírságot fizettetnének vele, szóbeli figyelmeztetés szerinte is 
elég. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
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128/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő, NIL-253 frsz-ú falugondnoki gépjármű gondatlanságból bekövet-
kezett baleseteiből adódóan, Draskovics Balázs falugondnok felé a kártérítési kö-
telezettség érvényesítésétől eltekint, elegendőnek tartja a képviselő-testület a 
munkáltatói szóbeli figyelmeztetést. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Blaskovits Zoltán polgármester – a képviselő-testület előtt - szóbeli figyelmeztetésben ré-
szesíti Draskovics Balázs falugondnokot, kéri hogy a további feladatellátása során a falu-
gondnoki autóval körültekintőbben, gondosabban bánjon. 
 
c) Közvilágítási szerződés 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy sikerült az E-ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt-vel egy olyan megállapodást kötni, ami a közvilágítás aktív be-
rendezések csoportos cserés üzemeltetését takarja. A jelenlegi lámpák elavultak. Egy olyan 
megállapodást sikerült kötni, mely alapján, első körben, a jelenlegi 28 lámpatest higanygőzös 
égőit lecserélik kompakt fénycsövesre. Ennek a költségét olyan módon vállalja az önkor-
mányzat, hogy 4 esztendőre elosztva, bruttó 10.000,-Ft-ot fizet havonta. Ezt viszont nem a 
csere díjaként tekintik, hanem az aktív karbantartást fizetjük meg ez által. Summázva: a 28 
elem cseréje megtörténik január, február folyamán, és az eddigi 12 ezer forintos havi karban-
tartási díj helyett csak 10 e. forintot fizet az önkormányzat, plusz a közvilágításra fordított ed-
digi áramköltség felét megspórolja. A következő lépés az lesz, hogy egy árajánlat fog érkezni, 
ha még néhány lámpatestet fel akar szereltetni az önkormányzat, az mennyibe kerül. A szere-
lés díja olcsóbb lenne, mert úgyis felvonul az E-ON a lámpacserére. Ezt követően részletesen 
ismerteti az E-ON levelét és az általa aláírt szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja 
jóvá a testület. 
 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

129/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt-vel, Németbánya község közvilágítási aktív berende-
zések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó, 2016. november 17. napján kelt, 
VE/U/10/2016. számú szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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d) Gázrendelés - Primaenergia Zrt.-től 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat kapott 
egy megkeresést a Prímaenergia Zrt-től, hogy van egy bizonyos élő szerződése Németbánya 
Község Önkormányzatának, amiben 515 kg gáz vásárlását vállalták. Jelezték, hogy az idei 
évben az önkormányzat részéről még nem történt gázvásárlás. December 10-e a fordulópontja 
ennek a szerződésnek, ez bruttó 227.630 Ft-ot jelent. Meg kell rendelni a gázt, ha az önkor-
mányzat el akarja kerülni a kötbérfizetést. Ezt követően részletesen ismerteti a Primaenergia 
Zrt. levelét. Javasolja a gáz megrendelését. 
 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy mennyi gáz fogyott a tavalyi rendelés óta? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs falugondnok elmondja, hogy 40-50 % maradt a tartályban. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy költségvetés elbírná az 1030 kg gáz vásárlását? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy egy része be is 
van tervezve a költségvetésbe. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy mennyibe kerül a tartály bérlése? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. válaszában elmondja, hogy 85.000 Ft + ÁFA a bérlet. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester óvatosságra inti a testületet. Ő a minimális gázmennyiséget 
rendelné, nem mintha likviditási problémát okozna a dupla mennyiségű gáz rendelése. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

130/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Primaenergia Zrt-től 
(H3014 Hort, Pf.:29.) – a közöttük hatályos szerződés alapján – 515 kg gáz meg- 
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vásárlását határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gáz megrendelése ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Befejezetlen beruházás selejtezése 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja hogy a főkönyvben a 
befejezetlen beruházások között 1.281.000,-Ft értékben szerepel a szennyvíz csatorna építése 
miatt 2009-ről és 2012-ről olyan összeg, aminek már a selejtezésére lenne szükség. Mivel 
ezek tervdokumentációk, és nem valósultak meg, már újakat kellett készíteni. Ezeket le kell 
selejtezni. A selejtezés a 2016-os évet a könyvelés szempontjából rontani fogja, mert 
ráfordításként kell szerepeltetni, de ezt a helyére kell tenni. Ezt követően felkéri Ékesné 
Gáspár Dóra költségvetési főelőadót, hogy ismertesse a jegyzőkönyvet. 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. részletesen ismerteti a jegyzőkönyvet. Javasolja a 
képviselő-testületnek a selejtezés engedélyezését. 
 
Hozzászólások: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy ennek lesz folytatása. Van egy eszközleltára 
az önkormányzatnak, Draskovics Balázzsal ezt átnézték. Selejtezési javaslatot fog erre 
itthagyni. A másik, amire a figyelem irányult, az a hosszú távú fejlesztési koncepció, 
1.600.000,-Ft-os összeggel, ez ugyanaz a kategória. 
 
Kiss Albertné alpolgármester kérdezi, hogy ami a folyóson van, annak a nagy fénymásoló-
nak, mi lesz a sorsa? 
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az a fénymásoló sem javítható 
gazdaságosan, szakvélemény alapján selejtezni kell. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

131/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi, Németbánya 
Község Önkormányzat főkönyvi számláin szereplő befejezetlen beruházások se-
lejtezését engedélyezi:   
Főkönyvi számla:                          Megnevezés:                                 Érték: 
        151114                             Engedélyezési terv                          900.000,-Ft 

        151114                          Tervezési díj I. részszámla                 381.000,-Ft 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a selejtezésről intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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Blaskovits Zoltán polgármester e napirendi pont tárgyalását követően 5 perc technikai szü-
netet rendel el. 
 
A képviselő-testületi ülés 5 perc múlva folytatódik. 
 
f) Szent Márton napi rendezvény vacsorája 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Szent Márton ünnepe 7. 
alkalommal került megrendezésre Németbányán, elmondhatjuk, hogy az idei is sikeres ren-
dezvény volt. Vacsorára libacomb, krumpli, dinsztelt lila káposzta került az asztalra, melyet 
korábban megrendelt. Ezt követően részletesen ismerteti a vacsora számláját. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület hagyja jóvá a számlát. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

132/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete németbányai, 2016. no-
vember 17-i Szent Márton napi rendezvény vacsorája LJ9SA 9337987 számú, 
Forza-Gastro Kft. (8500 Pápa, Várkert u. 5.) által kiállított, 190.000,-Ft összegű 
számláját jóváhagyja. 
A számla másolata a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Híd felújítása 
 
ga) Boros Antalék előtti híd  
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen 
250 e.Ft költségkeretet határozott meg a testület a Németbánya, Kossuth u. 77. sz. alatti ingat-
lan előtti átjáró hídáteresszel történő kiépítése anyagköltségére. Időközben megérkezett az 
Orbán Business & Trade Kft. 450.000 Ft + ÁFA összegű árajánlata. Ezt követően részletesen 
ismerteti az árajánlatot. Javasolja az árajánlat elfogadását, és kéri a testület felhatalmazását a 
munka megrendelésére és a szerződés aláírására. Elmondja, hogy ez az árajánlat még mindig 
olcsóbb, mint az első árajánlat, amit kapott az önkormányzat. Ezt a pénzt rá kell költeni. Leg-
újabb információja szerint november végén, december elején ez a híd készen lesz.  

 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
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133/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orbán Business & 
Trade Kft. (8542 Vaszar, Jókai u. 46., adószám: 23597578-2-19) Németbánya, 
Kossuth u. 77. sz. alatti ingatlan előtti átjáró hídáteresszel történő kiépítése tár-
gyában küldött, 2016. november 10. napján kelt, 450.000,-Ft + ÁFA összegű ár-
ajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
gb) Sportpálya hídja 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a sportpálya melletti híd 
felújítását nem kellene még az idén elvégeztetni, ne legyen az év végén az önkormányzatnak 
likviditási problémája. Javasolja, hogy a Helltherm Bt-vel a korábbi szóbeli megállapodást 
úgy módosítsák, hogy 2017. áprilisi 30. teljesítési határidővel kösse meg a szerződést az ön-
kormányzat. A szerződés aláírására kéri a felhatalmazást a képviselő-testülettől. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

134/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Helltherm Bt.-vel (8500 Pápa, Korona u. 45/A.) Németbánya lab-
darúgó pályánál lévő, gépjármű átjáró készítési munkája szerződését 2017. április 
30-i teljesítési határidővel kösse meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Infrastrukturális eszközök megrendelése 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közművelődési norma-
tívát sem szerette volna úgy hagyni november 30-ával, hogy decemberben kelljen azon 
pánikolni, hogy el van-e költve, le van-e fedve a költségvetési előirányzat. Ezért az infrastruk-
turális fejlesztésre elszámolható eszközöket, berendezéseket, tárgyakat megrendelte 413.055,-
Ft értékben. Ezek az eszközöket már le is szállították. Ezt követően részletesen ismerteti az 
általa aláírt megrendelést. Javasolja, hogy a képviselő-testület a megrendelést hagyja jóvá. 
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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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

135/2016.(XI.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester - Né-
metbánya Község Önkormányzat 2016. évi közművelődési normatívája terhére - 
infrastrukturális fejlesztésre elszámolható eszközök, berendezések, tárgyak 2016. 
november 18. napján kelt, bruttó 413.055,-Ft összegű megrendelését jóváhagyja. 
A megrendelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2016. december 9. 
Felelős: Blaskovits Zoltán polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lezajlott az elektronikai 
hulladékgyűjtés is Németbányán, a lakosság sok veszélyes hulladéktól szabadult meg, 
sikeresnek ítéli az akciót. 
 
Németbányán megszűnik a házi segítségnyújtás, de nem azért, mert összeférhetetlenség állna 
fenn, hanem azért, mert egy fő gondozottra csökkent a létszám. Az a szerencse, hogy ez az 
egy személy nem szorul speciális gondozásra, csak ápolásra.  
 
Visszavonásra került a tegnapi nap folyamán az önkormányzat szennyvízkezelési pályázata. 
Visszaigazoló email-t várnak, utána jogilag újra benyújtható a pályázat.  
 
A leltár kapcsán Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. kérte, hogy árajánlatot szerezzen be az erdé-
szettől, hogy mennyibe kerül 1 m3 erdei tűzifa, mert az önkormányzati ingatlanokról letermelt 
32 m3 tűzifát nyilvántartásba kell vennie. 
 
A Stravis Kft. még egy kocsi murvával fogja beteríteni a feljárót a Mekler Enőék előtt, az is el 
lesz dolgozva, és úthengerrel is le lesz simítva. Akkor végre normálisan fog kinézni, jól lehet 
rajta közlekedni. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
kötelező betelepítési kvóta ellenes felhívásához ismét csatlakozott, azonosult annak szellemi-
ségével, de nem kért rá felhatalmazást, mivel polgármesterként lett megszólítva.  
 
Jogosulatlan közterület használattal kapcsolatos polgármesteri feljelentését elutasította a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, s megállapította, hogy a szabálysér-
tési törvény nem minősíti a jogosulatlan közterület-használat szabálysértést, ezért azt nem le-
het elkövetni. Utalt arra, hogy a közterület-használatot szabályozó rendelet alapján a jegyző 
állapíthat meg közigazgatási bírságot. Kéri a jegyző urat, hogy az ügy lezárásaként, a Kor-
mányhivatalt tájékoztassa. 
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 63 m2 földdel szegényebb lett, az új tulaj-
donos Ruppert Béláné. Annak idején robbant ki ez az ügy, hogy az önkormányzat elönteti az 
esővízével nevezett ingatlanát. Megtörtént egy kimérés, és kiderült, hogy a ház nem az új te-
lekhatáron fekszik, hanem beljebb, kb. 2 méterrel. Ilyen esetben telekrendezést kell végrehaj-
tani, és nem az lett a megoldás, hogy az ő telekhatára beljebb került, hanem azt a sávot hozzá-
csapták az ő telkéhez. Gyakorlatilag az önkormányzati út ennyivel kisebb lett, az ő telke pedig 
63 m2-rel lett több.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ-ben majd sok mindent át kell vezetni, változik 
az Ügyrendi Bizottság összetétele, az alpolgármester személye is. Ezeket javítani kell. Az új 
falubusz átvetését is végre kell hajtani és a falugondnoki szakmai programot is aktualizálni 
kell. 
 
Elmondja, hogy annak idején született egy megállapodás a Takács Attilával, hogy 3 évig nem 
fizet bérleti díjat, az általa nyújtott anyagi hozzájárulásért. Szeretné jelezni, hogy az akkori 
döntés értelmében módosította a szerződését. 
 
A magyar Közút Nonprofit Zrt. jelezte az önkormányzat felé, hogy az önkormányzat kezelé-
sében lévő utak forgalomtechnikai eszközeit (jelzőtáblák, burkolatjelek), azok meglétét és 
minőségét felül kell vizsgálni. 
 
Végül megköszönni az elmúlt 6 évet. További kitartást és eredményes munkát kívánok a kép-
viselő-testületnek és a hivatalnak. Köszöni szépen az önkormányzati képviselőknek, a hivatal 
dolgozóinak a munkáját, és mindenkinek, aki ezt segítette. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kér-
dése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 11 óra 03 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Blaskovits Zoltán Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 


