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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14. napján 17 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 2017. február 14. napján 

17 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Schmidt Attila alpolgármester, Kiss Albertné, Müller Péter és 

Berhidai Péter képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 
- Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. 
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezető 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 1 fő. 
 
Schmidt Attila  alpolgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívását a költségvetés tárgyalásának határideje indokolta. A jelen-
léti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki képviselő jelen van. 
 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y :      E lő a d ó :
                                                                                                                                                                                                                                                                             
1./  Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése                      Schmidt Attila 
                                                                                                                            alpolgármester    
 
2./  Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálta-                    Kelemen László 
       tás Szakmai Programja módosítása                                                                    jegyző                                      
 
3./  Németbánya Község Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési                      Kelemen László 
      Szabályzata módosítása                                                                                       jegyző                                      
 
4./  Bakonyi Télűző Program                                                                              Schmidt Attila 
                                                                                                                            alpolgármester    
 
5./  Vegyes ügyek                                                                                               Schmidt Attila 
                                                                                                                            alpolgármester    
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 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. 
 

Schmidt Attila  alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
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, 4 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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14/2017.(I.12.) számú, lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Schmidt Attila  alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, át-
ruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére rendkívüli tele-
pülési támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően 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 :  Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
     E lő a d ó :        Schmidt Attila alpolgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Schmidt Attila  alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-
tervezetét az alpolgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy 
a költségvetés-tervezetet előzetesen mindenki megkapta, tanulmányozhatta. A 2017. évi költ-
ségvetés tervezésének alapjául a tavalyi év költségvetés teljesítése szolgált, amit sajnos – a 
polgármester illetmény miatt - meg kellet faragni. Mindenki előtt ismeretes, hogy polgármes-
ter választás előtt áll Németbánya. A két polgármester jelölt közül egyik fő állású polgármes-
ter jelöltként, a másik társadalmimegbízatásúként fog indulni a választáson. Az önkormányza-
ti költségvetést a magasabb illetménnyel kellett számolni, hogy főállású polgármester esetén 
az illetményét fedezni tudja az önkormányzat költségvetése. A főállású polgármester illetmé-
nye több mint 3 millió forint, s ez után fizetni kell még a járulékot és a cafetériát, valamint a 
költségtérítést. Társadalmi megbízatású polgármester esetén az előbb említett illetmény felé-
nél is kevesebb a költség, mert a tiszteletdíj csak a fele az illetménynek, de cafetériát nem kell 
fizetni, s a költségtérítése is jóval kevesebb, mint a főállásúé. Ezt követően részletesen ismer-
teti a költségvetés-tervezetet. 
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Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017. évi költségvetését fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea hozzászólásában elmondja, hogy közösen számolták ki az 
alpolgármester úrral a költségvetést. Ha nem főállású polgármestert választ Németbánya, 
akkor a költségvetésbe beállított, az alpolgármester úr által említett költségek feleződnek, ill. 
cafetériát nem kell fizetni a polgármesternek. Azt tudni kell, hogy közel 2 millió forint az 
üzemeltésről meg egyéb helyekről le lett véve, mert különben nem jött volna ki még nullásra 
sem a költségvetés. 
 
Schmidt Attila  alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nagyon le kellett faragni a 
költségvetési kiadásokat. Ha csak a fásítási kiadásokat nézik, eddig ott mindig több előirány-
zat volt betervezve, mint most, de máshogy nem jött volna ki ez a költségvetés. 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea hozzászólásában elmondja, hogy az állam megadta a nor-
matívát, azzal számoltak, az adót a tavalyi teljesülés alapján tervezték, a kiadásoknál is a tava-
lyi évi teljesítésből indultak ki. A bevételek adottak voltak, a közfoglalkoztatásnál 90%-kos 
támogatottságot vettek figyelembe. A kiadási oldalon a bér és közterhei megint adottak, a 
közüzemi számlákat is fizetni kell. A Feladatellátó Társulás felé fizetendő támogatás is emel-
kedett a tavalyi évhez képest, mert emelkedtek a bérek. A Nonprofit Kft. támogatásánál is na-
gyobb összeg szerepel.   
 
Schmidt Attila  alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a beruházásoknál próbáltak 
több kiadást tervezni, hogy egy kocsibeállót lehessen csinálni, vagy egy utánfutót tudjanak 
venni, de sajnos azt is meg kellett faragni. 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs.főea elmondja, hogy a híd felújítás is adott költséget jelent, az 
egyéb üzemeltetés az mindent takar, ragasztó, festék, vagy egyéb alkatrész stb. 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy az adók, hogy lettek betervezve? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea válaszában elmondja, hogy a tavalyi évet vették alapul, de 
azok mindig változnak.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, úgy emlékszik, hogy telekgondozással, 
nem akart foglalkozni az önkormányzat, mert nincs rá kapacitás, és a szerződéseket nem újít-
ják meg. Most pedig még is lát ilyen tételt a költségvetésben. 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester válaszában elmondja, hogy a szerződések mégis meg lettek 
újítva. Nem biztos, hogy lesz rá ember, aki a munkát elvégzi. Ebben az esetben a másik féllel 
tudjuk megbeszélni, hogy nem tudjuk vállani a területek karbantartását. Ha lesznek közfog-
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lalkoztatottak, akkor tudják vállani, s abból az önkormányzatnak is lenne bevétele. Az adó 
kintlévőségeket be kell hajtani, így is növelni kell a saját bevételeket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a tűzifa beszállítás mit takar? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester válaszában elmondja, hogy ez az önkormányzati ingatlanok-
ról letermelt, saját fa beszállítását takarja. Emellett a szociális tűzifa beszállítás is sokba kerül 
az önkormányzatnak. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy egyetlen egy helyen látta a költ-
ségvetésben a TÉB-et, a kiküldetés rovatnál. Tavaly, ha jól emlékszik, 124 ezer forintból gaz-
dálkodhatott a TÉB, ennyit kapott az önkormányzattól. Tavaly a digitális értéktárra használtak 
fel sok pénz, de idén nincs szükségük annyira, szeretnének egy spirálozó gépet venni. Ezen 
kívül az általa készített könyvből jó lenne még egy példányt nyomtatni, ami 25 e Ft-ba kerül-
ne. Véleménye szerint minden érték csak akkor érték, ha mással is tudjuk közölni. Táblákat is 
kellene készíteni egy-két értékhez. 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester válaszában elmondja, hogy ebben a költségvetésben csak 50 
e Ft előirányzat van tervezve a TÉB költségeire. Javasolja, hogy a márciusi polgármester vá-
lasztást követően beszéljenek róla. Addig írja össze az elnök asszony, hogy pontosan mi az, 
amire a TÉB-nek előre láthatólag szüksége lesz. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a weblapnak milyen költsége van? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester válaszában elmondja, hogy a honlap feltöltésért kell fizeni 
havonta.  
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a bérleti díj milyen kiadást takar? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester válaszában elmondja, hogy mobil WC és mosdó a rendezvé-
nyeknél.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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1/2017.(II.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgáltatás  

Szakmai Programja módosítása     
E l ő a d ó :        Kelemen László jegyző 

   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Falugondnoki Szolgáltatás 
Szakmai Programját időszakonként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot indokolta a 
falugondnok személyének változása, az intézmények átszervezése, civil szervezetek 
alakulása. Elmondja, hogy a módosított Szakmai Programot a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Szakmai 
Programot. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németbánya Község Önkormányzat 2017. január 30. napján kelt, Falugondnoki Szolgáltatás 
módosított Szakmai Programját fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az, amikor jel-
ző készüléket kap az idős lakos? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy ha munkaidő túl kell dolgoznia a falugondnoknak, azt 
ő később lecsúsztathatja? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

15/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017. január 30. napján kelt, Falugondnoki Szolgáltatás módosított 
Szakmai Programját elfogadja. 
A Szakmai Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabály-

zata módosítása 
 E l ő a d ó:        Kelemen László jegyző 

   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat gépjármű-
üzemeltetési szabályzatát is felül kell vizsgálni, a falugondnok személyének és a falugondnoki 
gépjárműnek a változása miatt. Elmondja, hogy a módosított Szabályzatot a képviselők előze-
tesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Sza-
bályzatot. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbá-
nya Község Önkormányzat 2017. február 14. napján kelt, módosított Gépjármű-üzemeltetési 
Szabályzatát fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a Szakmai Programból és a Gépjármű-üzemeltetési 
Szabályzatból a falugondnok kapott példányt? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy természetesen, kapott belőlük egy-egy 
példányt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017. február 14. napján kelt, módosított Gépjármű-üzemeltetési 
Szabályzatát elfogadja. 
A Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Bakonyi Télűző Program 
   E l ő a d ó:        Schmidt Attila alpolgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 

 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, az önkormányzat 2017. évben is 
megrendezi Bakonyjákó településsel közösen a Bakonyi Télűző Programot.  

a) Télűző Program 
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Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. évi Bakonyi Tél-
űző Program-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy a programba sok vállalkozó és civil szervezet is becsatlakozott. A bakonyjákói progra-
mok költségeit Bakonyjákó Község Önkormányzata fizeti. Németbánya biztosítja a helyszínt, 
és a Hórihorgas hujákolók műsorát, aminek a költsége 115.040,-Ft. Gólyalábas, óriásbábos, 
kimondottan ilyen télűzős előadásuk lesz.  Utána előzenés táncház lenne, a Kőris zenekar 
húzza a talpalávalót, akik tavaly is zenéltek. A Kostajger Mihály Egyesület felajánlotta a po-
gácsát, forraltbort és teát. Bakonyjákó a meleg étkezést, meg az ottani programokat. Ezt köve-
tően részletesen ismerteti a Programot. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2017. február 25. napján, Bakonyjákó és Németbánya településeken 
megrendezendő, Bakonyi Télűző Programot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy Gusztáv kocsmája nyitva lesz? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint nem lesz, tavaly sem volt.   
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 25. 
napján, Bakonyjákó és Németbánya településeken megrendezendő, Bakonyi 
Télűző Programot elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

b) Szerződés 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai helyszínen, 
16 óra 30 perckor kezdődik a Hórihorgas Hujákolók műsora, mely társulattal a szerződést 
megkötötte. Ezt követően részletesen ismerteti a Szerződést, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Hórihorgas Hujákolók-Gólyalábas Társulattal, a Bakonyi Tél-
űző Program keretében, „Busózás-télűző vigadalom” c. előadás megtartására kötött, 2017. 
január 25. napján kelt Szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hórihorgas Hujákolók-
Gólyalábas Társulattal, a Bakonyi Télűző Program keretében, „Busózás-télűző 
vigadalom” c. előadás megtartására kötött, 2017. január 25. napján kelt Szerződést 
jóváhagyja. 
A Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Megállapodás 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi Télűző Program 
megszervezésében tevékenyen részt kíván venni Németbánya Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata. Jelezték, hogy anyagilag nem tudnak támogatást adni, de nem is szükséges. 
Vállalták, hogy mozgósítják az általuk képviselt nemzetiséget, segítenek a programoknál, 
fánkot sütnek, felszolgának, s az egyéb tevékenységekben is részt vesznek. A 
közfoglalkoztatottak is be fognak segíteni ebbe a munkába. Ezért – az előzetes egyeztetéseket 
követően - velük a települési önkormányzat képviseletében megállapodást kötött. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Bakonyi Télűző Program megrendezésére, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, 2017. február 9. napján kelt megállapodást hagyja 
jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi Télűző 
Program megrendezésére,  Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötött, 2017. február 9. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Árajánlat elfogadása 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Farády Tamás, a Kő- 
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ris zenekar képviselője árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farády Tamás által 
képviselt Kőris Zenekar Bakonyi Télűző Program megrendezésére benyújtott, 2-3 
órás tánc alá való muzsikálásról szóló, 2017. február 13. napján kelt, nettó 
50.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó:        Schmidt Attila alpolgármester 

 

a) Kommandó település általános iskolájának újjáépítése 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Polgárdy Imre, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke adománygyűjtéssel kapcsolatos levelét melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 10 e Ft támo-
gatást állapítsanak meg a leégett iskola újjáépítésére, s foglalják határozatba a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 
2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek 
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Németbánya 
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatal-
mazza fel az alpolgármester urat a megállapodás aláírására.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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21/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovászna megye Kom-
mandó települése leégett általános iskolája újjáépítésére – költségvetése terhére -  
10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszá-
molóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalá-
sáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelme 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 5 e Ft tá-
mogatást állapítsanak meg az Egyesület működésére, s foglalják határozatba a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Az Egyesület működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 
2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek 
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Németbánya 
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy miben segített nekünk az egyesület? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a falugondnoki alapképzésre való jelentkezésnél se-
gítettek nekünk, szakmai segítséget szoktak nyújtani. 
 
Hozzászólás: 
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Kiss Albertné képviselő támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy szerinte egy kis falutól ekko-
ra támogatás megfelelő. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel az alpolgármester urat a 
megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Fa-
lugondnokok Egyesülete részére – költségvetése terhére – 5.000,-Ft támogatást ál-
lapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Egyesület működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszá-
molóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalá-
sáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
 
c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Miskolczi Tibor tű. 
ezredes támogatás elszámolásával kapcsolatos levelét, melynek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. január 27. 
napján kelt, támogatás elszámolását fogadja el.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. január 27. napján kelt, támogatás elszámolását 
elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
 
d) Rákóczi Szövetség támogatása 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség elnöke kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség céljául tűzte ki a határon túli, ma-
gyar lakta területeken magyar nyelvnek a használatát az ott élő magyaroknak. Próbáljak ott 
tartani a gyerekeket, és ők is anyagi támogatást kértek. Javasol 10 e Ft támogatást megállapí-
tani a Szövetségnek. A határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: a Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 
2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek 
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Németbánya 
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a javaslatot. Egyúttal javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel az alpolgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2017.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi 
Szövetség Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításá-
hoz 10.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a Beiratkozási Program megvalósítása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszá-
molóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
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Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
 
Schmidt Attila alpolgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdé-
se, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Schmidt Attila alpolgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 35 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
   Schmidt Attila Kelemen László 
                           alpolgármester                                                       jegyző 


