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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. december 12. 

napján 20 óra 30 perckor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Schmidt Attila alpolgármester, Berhidai Péter, Kiss Albertné és 

Müller Péter képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
Schmidt Attila alpolgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmond-
ja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a szennyvízkezelési rendszer pályázattal kapcsolatos 
döntés indokolta. 
 
Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 
  

N A P I R E N D : 
T á r g y :      E l ő a d ó :
                                                                                                                                                                                                                                                                             
1./  Pályázat – Németbánya településen egyedi szennyvízkezelési rend-          Schmidt Attila 
      szer kiépítése                                                                                                alpolgármester    
 
2./  Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése                               Schmidt Attila 
                                                                                                                            alpolgármester    
 
3./  Vegyes ügyek                                                                                               Schmidt Attila 
                                                                                                                            alpolgármester    
 
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. 
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Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határoza-
tokról szóló beszámoló a két ülés között eltelt rövid idő miatt nem készült.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem szület-
tek polgármesteri döntések. 
 
Schmidt Attila alpolgármester 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 :  Pályázat – Németbánya településen egyedi szennyvízkezelési rendszer 

kiépítése   
     E lő a d ó :        Schmidt Attila alpolgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület az első 
körben benyújtott pályázatát visszavonta, mert a hiánypótlást határidőben nem lehetett volna 
teljesíteni. Ismertté vált a projekt teljes költsége és az önerő, valamint az igényelt támogatás 
összege, ezzel módosítani kell a korábbi határozatot. A monitoring kutaknak elfogadják a 
projektben a már meglévő ásott kutakat, csak a vízügyi szakembernek kell nyilatkoznia, hogy 
ezek a kutak megfelelőek. Így több millió forintot spórol az önkormányzat. Elmondja, hogy a 
pályázat benyújtásának egyik felelőse az alpolgármester lesz. 
Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-tervezetet:                                                                                                                 

       
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
1.  A Képviselő-testület hozzájárul az Európai Bizottság által, 2015. augusztus 10–én 

elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében, a Miniszterelnökség Agrár-
vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága által (a továbbiakban: IH),  a 1012/2016. (I.20.) számú 
kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret terhére meghirdetett VP6-7.2.1.2-
16 kódszámú pályázati felhívás keretében „Németbánya településen egyedei 
szennyvízkezelési rendszer kiépítése” pályázata beadásához, tartalmának elfogadásához, 
a beruházás megvalósításához (sikeres pályázat esetén) és fenntartásához. 

2. A támogatási kérelem benyújtásával az önkormányzat célja a szennyvízkezelés megfelelő 
megválasztásával, a település környezetterhelése csökkentése, amely jelentősen 
hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 

3. A projekt teljes bruttó költsége:                          100.284.981,- Ft 
       Igényelt pályázati támogatás összege:                   85.242.234,- Ft 
       Önkormányzati önerő összege:                              15.042.747,-Ft 
4.   A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 15 %-os önerőt lakossági 

érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával, szükség esetén a projekt megvalósítása érde-
kében alapítandó víziközmű társulás bevonásával biztosítja.  

5. A pályázat támogatási intenzitása 85%. 
6.    A Képviselő-testület felhatalmazza Schmidt Attila alpolgármestert a pályázat határidőben 

történő benyújtására és teljes körű lebonyolítására. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
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Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy hány háztartást érint a szennyvízkezelési projekt? 
Hogyan fogja kifizetni az önerőt az önkormányzat? 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a monitoring kutaknak mi a szerepe? Hány háztartás 
marad ki a projektből? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy 53 
háztartást érint a szennyvízkezelési program. Az önerőt hitelből tudja majd kifizetni az 
önkormányzat, a hitel visszafizetésére fog alakulni majd a víziközmű társulat. 
Kiss Albertné képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a monitoring kutakból vesznek majd 
rendszeresen vízmintát, melyet megvizsgálnak, hogy a szennyvíztisztító kisberendezésekből 
kijövő víz nem szennyezi-e a környezetet. A projektből Nagy Gábor és Kanozsai József 
kimaradt, ők nem írták alá a megállapodást. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

137/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Európai Bizottság által, 2015. augusztus 10–

én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében, a Miniszterelnökség Agrár-
vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által (a továbbiakban: IH),  a 
1012/2016. (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret 
terhére meghirdetett VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 
„Németbánya településen egyedei szennyvízkezelési rendszer kiépítése” 
pályázata beadásához, tartalmának elfogadásához, a beruházás 
megvalósításához (sikeres pályázat esetén) és fenntartásához. 

2. A támogatási kérelem benyújtásával az önkormányzat célja a szennyvízkezelés 
megfelelő megválasztásával, a település környezetterhelése csökkentése, amely 
jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 

                   3.  A projekt teljes bruttó költsége:                          100.284.981,- Ft 
Igényelt pályázati támogatás összege:                   85.242.234,- Ft 

    Önkormányzati önerő összege:                               15.042.747,-Ft 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 15 %-os önerőt 

lakossági érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával, szükség esetén a projekt 
megvalósítása érdekében alapítandó víziközmű társulás bevonásával biztosítja.  

5. A pályázat támogatási intenzitása 85%. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Schmidt Attila alpolgármestert a pályázat 

határidőben történő benyújtására és teljes körű lebonyolítására. 
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                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése  
   E l ő a d ó :        Schmidt Attila alpolgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Óvoda vezetője elké-
szítette az intézmény módosított dokumentumait, mivel Homokbödöge Tagóvoda önállóvá 
vált. A dokumentumokat a települési Önkormányzatnak véleményezni kell. A vélemény 
óvodához érkezését követően, a Nevelőtestület fogadja el őket. A képviselők a dokumentu-
mokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.     
 
a) Pedagógiai program 
 
Schmidt Attila alpolgármester részletesen ismerteti a Pedagógiai programot. Javasolja, 
hogy az óvoda Pedagógiai programjával értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra 
ajánlja az intézmény Nevelőtestületének. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

138/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Pedagógiai programjával egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestü-
letnek. 
A Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
  
b) SZMSZ 
 
Schmidt Attila alpolgármester részletesen ismerteti az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Javasolja, hogy az óvoda SZMSZ-ével értsen egyet a képviselő-testület, s azt 
elfogadásra ajánlja az intézmény Nevelőtestületének. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 



6 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

139/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Házirend 
 
Schmidt Attila alpolgármester részletesen ismerteti a Házirendet. Javasolja, hogy az óvoda 
Házirendjével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

140/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Házirendjével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 

  
d) Munkaterv  
 
Schmidt Attila alpolgármester részletesen ismerteti a Munkatervet. Javasolja, hogy az 
óvoda Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
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141/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
E l ő a d ó:        Kiss Albertné képviselő és Schmidt Attila alpolgármester 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Schmidt Attila alpolgármester a napirendi ponton belül, az első két alpont felvezetésére át-
adja a szót Kiss Albertné képviselő asszonynak. 
 
a) Alpolgármester eskütétele 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, tit-
kos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
2016. december 1. napjától Schmidt Attila képviselőt választotta meg az előző ülésén alpol-
gármesternek. Az alpolgármester úrnak ebben a tisztségében is le kell tennie az esküt a képvi-
selő-testület előtt.  
Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Schmidt Attila alpolgármester urat, hogy mond-
ja utána az eskü szövegét: 
    

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
Németbánya alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!   

 
Ezt követően az alpolgármester aláírja az esküokmányt. 
 
b) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szabályozza az alpolgármester 
tiszteletdíját.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben (52.353,-Ft – 67.311,-Ft) 
állapítja meg, melynek egészéről, vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett 
írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
 
Kéri a képviselőket, hogy javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólások:  
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Müller Péter képviselő javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a törvényi maximum 
összegében állapítsa meg a képviselő-testület, mivel az időközi választásokig polgármesteri 
feladatokat kell ellátnia, s most zajlik a szennyvíz-beruházás pályáztatása, ami rendkívül sok 
feladatot jelent az alpolgármester úrnak. 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát, mert az 
alpolgármester úrnak az időközi polgármester választásig nagyon sok dolga lesz. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

142/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schmidt Attila társa-
dalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2016. december 1. napjától visz-
szamenőleg, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, bruttó 67.311,-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Hozzászólás:  
 

Schmidt Attila alpolgármester megköszöni a képviselő-testület döntését, s munkájával 
igyekszik majd meghálálni a bizalmat. 
 
 
c) Pályázat készítési szerződés jóváhagyása 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyedi szennyvízkezelé-
si rendszer kiépítése pályázatát a Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. végzi. Velük a szer-
ződés 2016. november 4. napján megkötésre került. Ezt követően részletesen ismerteti a vál-
lalkozói szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja, hogy a vállalkozói szerződést hagyja jóvá a testület. 
 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a szerződésben szereplő vállalkozói díjat fedezi-e a 
pályázat költségvetése? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester Müller Péter képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a 
vállalkozói díj a pályázatban elszámolható. A Kft. nem csak a pályázat megírását végzi el, 
hanem elszámolását és nyomon követését is, a pályázati előírásoknak megfelelő fenntartási 
időszak végéig. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

143/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gózon & Gózon Ta-
nácsadó Irodával (8220 Balatonalmádi, Botond u. 7., adószám: 14985041-2-19) 
Németbánya község „VP-6.-7.2.1.2.-16 - Egyedi szennyvízkezelés” című pályáza-
ta elkészítésére, menedzselésére, elszámolására és nyomon követésére kötött, 
2016. november 04. napján kelt vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
d) Közvilágítás fejlesztése Németbányán. 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közvilágítási lámpatestek 
(28 db) cseréjével párhuzamosan, lehetőség nyílik új lámpatestek felszerelésére, ezáltal a 
Kossuth Lajos utca megvilágítása sokat javulna. Ezt követően részletesen ismerteti az E-ON 
által végrehajtandó fejlesztés árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy végig ment a Kossuth utcán, s 6 db oszlopra javasol 
kompakt 36 W-os lámpatestet felszereltetni, s ezzel az utca közvilágítása sokat javulna. Java-
solja, hogy az árajánlatot fogadja el a testület. 
 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel az 
alpolgármester urat a lámpatestek megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

144/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Németbánya, Kossuth Lajos utca közvilágítása bővítésére vo-
natkozó, 2016. november 25. napján kelt, 27.350,-Ft/db + ÁFA összegű, felújított 
kompakt 36 W-os lámpatest árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 6 db lámpatest megrendeléséről gondos-
kodjon.  
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 27. 
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester 
              Kelemen László jegyző 
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e) Iharkúti Hagyományőrző Egyesület kérelme elbírálása 
 
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné képviselő 
tolmácsolta az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület kérelmét. Az Egyesület 2016. december 
18. napján, 13 óra 30 perckor, a németbányai faluház nagytermében szeretné tartani a közgyű-
lését. Kérik a képviselő-testületet, hogy térítésmentesen biztosítsa a termet az egyesületnek. 
 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a kérelmet. Ennyivel tudja segíteni az egyesületet az 
önkormányzat. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

145/2016.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharkúti Hagyomány-
őrző Egyesület (9533 Nemesszalók, Fő u. 61.) 2016. december 18. napján, 13 óra 
30 perckor kezdődő közgyűlésére a németbányai faluház nagytermét – térítésmen-
tesen – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

 Határidő: 2016. december 15. 
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 21 óra 12 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Schmidt Attila Kelemen László 
                          alpolgármester                                                          jegyző 
 


