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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 14. napján 18 órakor 
megtartott 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. március 14. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Schmidt Attila alpolgármester, 

Müller Péter, Kiss Albertné és Berhidai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Diós Nikoletta jkv. vezető 
- Patyi György HVB elnök 
- Horváth Dávid falugondnok 
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

A lakosság részéről megjelent polgár: 19 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő 
napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Alpolgármester tiszteletdíja módosítása” napirendi 
ponttal.  
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a németbányai   Patyi György 
   időközi polgármester választáseredményéről, megbízólevél átadása   HVB elnök 
                                                                                                            
2./ Polgármester eskütétele  Kelemen László     
  jegyző 
                                                                                                                               
3./  A polgármester illetményének rögzítése                                                    Kelemen László     
                                                                                                                                  jegyző 
 
4./  A polgármester költségtérítésének rögzítése                                              Kelemen László     
                                                                                                                                  jegyző   
 
5./  Alpolgármester tiszteletdíja módosítása                                                       Ujvári Szilvia     
                                                                                                                             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 előterjesz- 
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
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, 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 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24/2017.(II.14.) és 25/2017.(II.15.) szá-
mú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére rendkívüli telepü-
lési támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen 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 Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a németbányai 

időközi polgármester választás eredményéről, megbízólevél átadása 
   E l ő a d ó:   Patyi György HVB elnök 
  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester felkéri Patyi Györgyöt, Németbánya HVB elnökét, hogy az 
időközi polgármester választás eredményéről szóló tájékoztatóját tartsa meg, s adja át a meg-
választott polgármesternek a megbízólevelet. 
 
Patyi György HVB elnök a 2017. március 5-i időközi polgármester választás Németbánya 
HVB jegyzőkönyve és a 7/2017.(III.05.) HVB határozat alapján ismerteti a választás adatait 
és eredményeit. Ezt követően gratulál a megválasztott polgármester asszonynak, majd átadja a 
megbízólevelét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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2./ N a p i r e n d :  Polgármester eskütétele 
  E l ő a d ó:  Kelemen László jegyző 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 63. §-a alapján, a pol-
gármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír 
alá. A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Patyi György 
HVB elnök urat, hogy a polgármesteri esküt vegye ki.  
 
Patyi György HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a polgármestertől: 
 
Én, Ujvári Szilvia becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-
nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Né-
metbánya polgármestere tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésének előmoz-
dítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!  
 
Ujvári Szilvia polgármester letette az esküt, majd ezt követően aláírja az esküokmányt. 
 
Kelemen László jegyző felhívja a polgármester asszony figyelmét, hogy az Mötv. 39. § (1) 
bekezdése szerint, az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden 
év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében 
együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. Az Mötv. 39. § (2) bekezdése 
szerint, a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkor-
mányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természet-
beni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése értelmében, a polgár-
mester, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni, a 
helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.  
Ezt követően átadja a polgármester asszonynak a vagyonnyilatkozatok példányait. 
 
 
3./ N a p i r e n d : A polgármester illetményének rögzítése 
  E l ő a d ó: Kelemen László jegyző 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 71. § (2) bekezdése sza-
bályozza a polgármester illetményét:  
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbí-
zatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az állam-
titkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkár-
ok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből 
és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” (997.170,-Ft) 
A (4) bekezdés szerint:  
„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a) 30%-a az 500 fő la-

kosságszám alatti település polgármestere esetében; …”(299.151,-Ft) 
Tehát a képviselő-testületnek a polgármester asszony illetménye összege tekintetében nincs 
mérlegelési lehetősége. Az illetményt a nyelvpótlék összege megnövelheti. Az illetmény 
100,-Ft-ra kerekítve kerülhet megállapításra és kifizetésre. Javasolja, hogy a polgármester 



5 
 

 

asszony illetményét 2017. március 5. napjától bruttó 299.200,-Ft/hó összegben rögzítse a tes-
tület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

26/2017.(III.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 5. 
napjától Ujvári Szilvia főállású polgármester illetményét - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján - bruttó 
299.200,-Ft/hó összegben rögzíti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. március 29. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

4./ N a p i r e n d : A polgármester költségtérítésének rögzítése 
  E l ő a d ó: Kelemen László jegyző 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 71. § (6) bekezdése sza-
bályozza a polgármester költségtérítését:  
„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormány-

zat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meg-
határozott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Javasolja, hogy a képviselő-testület Ujvári Szilvia főállású polgármester költségtérítését 
2017. március 5. napjától az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, bruttó 44.880,-Ft/hó összeg-
ben rögzítse. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

27/2017.(III.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 5. 
napjától Ujvári Szilvia főállású polgármester költségtérítését - Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése 
alapján - bruttó 44.880,-Ft/hó összegben rögzíti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. március 29. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
5./ N a p i r e n d : Alpolgármester tiszteletdíja módosítása 
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   E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg az alpolgármester úr 
tiszteletdíja 134.600,-Ft/hó. Az önkormányzat elfogadott 2017. évi költségvetésében nem 
ekkora összeggel szerepel az alpolgármesteri tiszteletdíj, ezt nem tudják kigazdálkodni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy elkészítette a képviselő-
testületnek címzett, alpolgármesteri tiszteletdíja egy részéről való lemondó nyilatkozatát, me-
lyet ezt követően részletesen ismertet. 

Ujvári Szilvia polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester úr 
tiszteletdíja egy részéről történő lemondó nyilatkozatát vegyék tudomásul. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schmidt Attila tár-
sadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja egy részéről történő lemondó 
nyilatkozatát tudomásul veszi. 
A lemondó nyilatkozat a határozat mellékletét képezi. 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában megjegyzi, hogy az előző választási évhez képest 
„jelentősen megnőtt” a falu létszáma. Reméli, hogy a jövőben is ilyen sokan lesznek a képvi-
selő-testületi üléseken. Az, ami Amerikában nem sikerült, az itt igen. Köszönti az első német-
bányai női polgármestert. 

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kiss Albertné képviselő asz-
szonyt, Éva nénit a Veszprémi Napló Aranytoll díjjal tüntette ki, mint civil tudósítót. Gratulál 
neki e szép díj adományozása alkalmából. 

Kiss Albertné képviselő megköszöni a gratulációt. 

Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek, hogy ennyien eljöttek, részt kíván-
tak venni ezen a fontos eseményen, mert ez nem csak számára fontos, hanem minden német-
bányai számára. Valóban így van, hogy egy nő lett a falu vezetője, és ezzel együtt jár a lágy-
ság, és ezt szeretné behozni a falu életébe. Szeretné, ha ez a képviselő-testület, ahogy a héten 
is megmutatta, tud együtt dolgozni, s ez a jövőben is folytatódna. Hihetetlen segítőkészséget, 
és együttműködést tapasztalt, ami egy nagyon jó folyamat. Sok a tennivaló és a terv, és van-
nak nagy lehetőségek pályázatok által. Ha sikerülne nyerni az önkormányzatnak ezeken a pá-
lyázatokon, akkor egy szép, új Németbányát tudnak majd létrehozni. Nagyon fontos, hogy az 
itt lévőket megtartsák, hogy további családok költözzenek be a faluba. Fontos, hogy legyenek 
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gyerekek a falu életében. Sok a feladat az elkövetkező, 2,5 évig tartó, rövid ciklusban, amiben 
dolgozni fognak. Az is igaz, hogy dupla sebességre tud kapcsolni, ha arra van szükség. Remé-
li, hogy kap segítséget a németbányaiaktól, a beszélgetésekben, a kommunikációban. A 
kommunikációt fontosnak tartja egymás között, ezen a testületben is javítani kell. Várja a ja-
vaslatokat. 
Megköszöni Schmidt Attila alpolgármester úrnak, az elmúlt időszakban végzett polgármesteri 
munkáját, hiszen nagy felelősséggel járó munkát kellett átvennie, és köszöni szépen, hogy 
segítette ezt a nehéz időszakot az önkormányzatnak átvészelni. Külön köszönetet érdemel a 
képviselő-testület is, hiszen az elmúlt két évben sokat dolgoztak a faluért, és az előtte lévő 
ciklusban is, képviselőként és magánemberként egyaránt. Tudja, hogy tudnak együtt dolgozni, 
együtt hajtani Németbánya fejlődése érdekében.  

Schmidt Attila alpolgármester megköszöni a polgármester asszonynak a méltató szavait. Ha 
női a lágyság elakad, és kell egy férfias keménység, akkor szóljon nyugodtan, segíteni fog. 
Reméli, sikerült az elmúlt 3 hónapban úgy vezetni az önkormányzatot, hogy gördülékenyen át 
tudja venni a polgármesteri munkakört. Úgy gondolja, hogy a polgármester asszonnyal min-
dent megbeszéltek, kíváncsian várja, hogy egy női polgármester mit bír, mert ez egy kemény 
falu. Reméli, nem borul annyi gond a nyakába, mint amennyi neki. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 21 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 

 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                           polgármester jegyző 


