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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 30. 

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 
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

A lakosság részéről megjelent: 1 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 tárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-              Ujvári Szilvia 
     bályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása                                   polgármester 
      
2./ Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve             Ujvári Szilvia 
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezése                                              Ujvári Szilvia 
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Gördülő fejlesztési terv                                                                                  Ujvári Szilvia 
                                                                                                                              polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                 Ujvári Szilvia 
                                                                                                                              polgármester 
 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz- 
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határoza-
tokról – a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült beszámoló. 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére rendkívüli tele-
pülési 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 Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
   E l ő a d ó:   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az elő-
terjesztést, a módosító rendelet-tervezetet melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, ta-
nulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a módosító rendelet-
tervezetet. Javasolja a módosító rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a hatályban lévő SZMSZ rendeletnél a polgármester 
személyét és a dátumot nem kell módosítani? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző nemmel válaszol a feltett kérdésre. Elmondja, hogy az önkormányzat 
az alaprendeletét akkor alkotta, s abban az időpontban Blaskovits Zoltán volt a polgármester. 
Most ennek az alaprendeletnek módosítja néhány szakaszát a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2017.(IV.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításá-
ról:  

                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
     
                          
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
  E l ő a d ó:  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési törvény 
előírja az önkormányzatoknak a közbeszerzési tervük elfogadását. Ennek határideje: minden 
év március 31-e. Nem tudják, hogy az önkormányzat pályázatai közül melyik fog nyerni, s 
mekkora támogatást, ezért nemleges közbeszerzési terv elfogadását javasolja, melyet a 
pályázati támogatás elnyerése esetén, a pontos adatok ismeretében lehet majd módosítani. Ezt 
követően részletesen ismerteti a nemleges közbeszerzési tervet, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
 
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: 
 

28/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.      
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
     
 
3./ N a p i r e n d :  Polgármester szabadságának ütemezése 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. Az ütemezést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezését. Javasolja, hogy a polgármester 
szabadság ütemezését fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy amennyiben helyettesíteni 
kell a polgármester asszonyt, szívesen rendelkezésre áll, csak egyedül augusztus 19. napján 
nem ér rá. Egyetért a javaslattal. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári Szilvia 
polgármester 2017. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
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A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

 

4./ N a p i r e n d : Gördülő fejlesztési terv 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csa-
tornamű Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tájékoztatóját a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, 
hogy a Vízmű által kimutatott használati díj (nettó 102.900,-Ft) megegyezik az önkormányza-
ti nyilvántartásban szereplővel. Javasolja, hogy a folyamatos jellegű meghatalmazásra 
vonatkozóa határozat-tervezet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Gesztenyés utcában nincs veze-
tékes víz, ha lesz új rendezési terv, akkor ez a fejlesztés kerüljön bele, meg lehetne vízlágyí-
tás is. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy lehet tervezni, csak majd a forrá-
sokat meg kell jelölni hozzá.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
 
10. sorszámú Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségek teljesítésével. 
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. 
rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban 
képviselje az Önkormányzatot. 
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A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő 
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban 
való képviseletre szól. 
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkori érvényes igazgatási és 
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása 
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére 
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a 
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

        Kelemen László jegyző 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Gördülő Fejlesztési 
Tervvel kapcsolatos megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. A Vízmű által megküldött megállapodásban az önkormányzat adatai, a 
polgármester neve nem jól szerepel, természetesen ezek javításra kerültek.  Javasolja a 
megállapodás elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester javaslatát, s javasolja, hogy ha-
talmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10. sorszámú 
Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve 
készítésével kapcsolatos, 2017. március 31. napján kelt megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

        Kelemen László jegyző 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy minden 
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évben szokta a rendőrséget támogatni az önkormányzat. Javasolja, hogy a következőket fog-
lalják határozatba: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém megyében - Németbánya 
településen - a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, meg-
óvása megvalósítása érdekében – költségvetése terhére – bruttó 10.000,-Ft, azaz Tízezer fo-
rintot adományoz azzal, hogy ezen összeget a Pápai Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széche-
nyi u. 18.) KMB irodája részére kell felhasználni.  
A forrás felhasználásának célja: Mobil telefon/táblagép/számítógép és tartozé-
kai/projektor/irodai bútorzat beszerzésének 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. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás átutalá-
sáról gondoskodjanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy arra oda kell majd figyelni, 
hogy a támogatás a körzeti megbízotthoz kerüljön.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém megyében - 
Németbánya településen - a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyu-
galmának biztosítása, megóvása megvalósítása érdekében – költségvetése terhére 
– bruttó 10.000,-Ft, azaz Tízezer forintot adományoz azzal, hogy ezen összeget a 
Pápai Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) KMB irodája részére kell 
felhasználni.  
A forrás felhasználásának célja: Mobil telefon/táblagép/számítógép és tartozé-
kai/projektor/irodai bútorzat beszerzésének 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 köte-
lezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. ja-
nuár 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafi-
zetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támo-
gatás átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
b) Rendőrkapitányság Pápa elszámolása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Szappan Csaba kapitány-
ságvezető támogatás elszámolásával kapcsolatos levelét, melynek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az elszámolást 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, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pá-
pa 2017. március 16. napján kelt, támogatás elszámolását elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
c) Együttműködési megállapodás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye 2017. február 13. napjától 2017. március 31. napjáig egytál-
ételeket biztosít a rászoruló németbányai gyermekek részére. Az ételek kiosztására együttmű-
ködési megállapodást kötött az önkormányzat a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú 
Egyesülettel, melyet az alpolgármester úr aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti az együtt-
működési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja, hogy a megállapodást 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: 
 

34/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Kostajger  
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Mihály Közhasznú Egyesülettel, egytálételek kiosztására kötött, 2017. február 12.  
napján kelt, Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
d) Bankváltás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a B3 Takarék Szövetkezet 
bejelentette, hogy a Bakonyjákó, Rákóczi u. 93. szám alatti fiókja 2017. március 31. napjával 
bezárásra kerül, 2017. április 1. napjától a Városlőd, Templom tér 2. szám alatti fiók kezeli a 
számláit az önkormányzatnak. Érdemes lenne valamilyen kártyás fizetési megoldást találni, 
mert a készpénz felvételnek a legmagasabb a díja. Több banktól szeretne kérni majd ajánlatot.  
Javasolja, hogy 2017. június 1. napjával váltson bankot az önkormányzat, ő majd beszerzi a 
bankváltáshoz az ajánlatokat.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy meg kell nézni, hogyan jön ki jobban az önkormány-
zat. Azt kellene tudni, hogy a bankváltás az önkormányzatnak kerül-e költségébe, s jár-e va-
lamilyen kötelezettséggel. 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a bankváltást azzal a feltétellel, ha az új banknál kedve-
zőbb kondíciók lesznek a jelenleginél. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 1. napjával 
pénzintézetet vált.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankváltáshoz számlavezetési ajánlatokat 
szerezzen be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
e) Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat módosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falubusz vezetésére a jelen-
leg hatályos Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat szerint a falugondnok és az alpolgármester úr 
jogosult. Az önkormányzati feladatok elvégzése, a rendezvények szervezése indokolja, hogy a 
vezetésre jogosultak körét kibővítsék. A jegyző úr elkészítette a Szabályzat módosítást, me-
lyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismer-
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teti a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat módosítást. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 
Szabályzat módosítást fogadja el. 
  
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: 
 

36/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30. napjá-
val – az előterjesztés szerint - módosítja Németbánya Község Önkormányzat Gép-
jármű-üzemeltetési Szabályzatát.  
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
f) Németbányai Üvegtigris értékesítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előzetes képviselő-testületi 
megbeszélések alapján, a Németbányai Üvegtigris értékesítését akarta javasolni. Az UFT-320 
típusú büfékocsi üzemképes, használatra alkalmas állapotban van. Bevételezési ára 
2008.01.01. napján 450 e. Ft, amely az értékcsökkenéssel nullára leíródott. Az értékesítési ár: 
50.000,-Ft lett volna. Időközben felmerült egy olyan javaslat, hogy a csemetekertben tudnák 
szerszámtárolónak használni, hogy ne kelljen ide lejárkálni mindig. Az önkormányzatnak ez a 
megoldás sokkal több hasznot hozna, mint az értékesítés minimális bevétele. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő jónak tartja az ötletet, csak az a kérdés mennyi időt bír ki még az 
„Üvegtigris”. 
 
Berhidai Péter képviselő szintén támogatja a javaslatot, de nem szabad benne nagy értéket 
tárolni. A csemetekertben dolgozók is kulturáltabb helyen tudnának étkezni, s zápor esetén 
lenne hova behúzódni. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Né-
metbányai Üvegtigrist (UFT-320 típusú büfékocsi) nem értékesíti, hanem az ön-
kormányzat tulajdonában álló csemetekertnél szerszám- és anyagtárolónak, mele-
gedőnek hasznosítja. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
g) Temető régi fa kerítése értékesítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a temető új kerítése megépíté-
sével feleslegessé vált régi fa kerítés, ezért értékesítésére tesz javaslatot. A javaslat megfelel 
az értékbecslésnek, mivel az önkormányzat vagyonrendelete előírja értékesítés esetére az ér-
tékbecslést. A minimális értékesítési ár 40.000,-Ft. Javasolja, hogy az értékesítésről döntsön a 
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy az ajánlatok zárt borítékba fognak az önkormányzat-
hoz érkezni, és aki a legtöbbet adja, az fogja elvinni. 
 
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy azé lesz a kerítés, akinek az ajánlatát a képviselő-
testület elfogadja. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kerítés 
honlapon és levelező listán történő meghirdetéséről gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő né-
metbányai temető régi kerítése értékesítését határozza el. A minimális vételárat 
40.000,-Ft-ban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerítés honlapon és levelező listán történő 
meghirdetéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
h) Határozat visszavonása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a focipá-
lya melletti hídra vonatkozó Helltherm Bt. 1.175.521,-Ft összegű árajánlatát a 
99/2016.(IX.22.) határozatával elfogadta. A híd felújítását egyszerűbben, sokkal kevesebb 
költséggel meg lehet oldani, ezért javasolja a határozat visszavonását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya labdarúgó 
pályánál lévő, gépjármű átjáró készítésére vonatkozó, Helltherm Bt (8500 Pápa, 
Korona u. 45/A.) árajánlatát elfogadó, 99/2016.(IX.22.) határozatát visszavonja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy új árajánlatok kérését javasol-
ja a híd felújítására vonatkozóan. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát, egyidejűleg javasolja, 
hogy hatalmazzák fel őt új árajánlatok beszerzésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya labdarúgó 
pályánál lévő, gépjármű átjáró felújítására új árajánlatok kérését határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok beszerzéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
i) Üzemanyag tankoló kártya igénylése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, a falubusz tankolásának könnyítése 
és a házipénztár tehermentesítése érdekében javasolja, hogy üzemanyag tankoló kártya vásár-
lásáról döntsön a képviselő-testület. A MOL-nál egy hónapban minimálisan 200 liter gázola-
jat kell tankolni. A falugondnok ennél kevesebbet tankol egy hónapban a gépjárműbe. A Shell 
üzemanyagkártya feltételei kedvezőbbek, az ajánlatot a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Müller Péter képviselő javasolja, hogy hatalmazza fel a polgármestert a képviselő-testület, 
hogy az üzemanyag tankoló kártya beszerzéséről gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai falugond-
noki gépjármű egyszerűbb tankolása érdekében üzemanyag tankoló kártya vásár-
lását határozza el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemanyag tankoló kártya beszerzéséről 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
j) Áramdíj megtérítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a templom melletti színpadi 
épületet az Önkormányzat szervezésében, foglalkozások szervezése céljára használták. Mivel 
nincs villamos áram almérője az épületnek, a templom áramfogyasztásával egy számlán je-
lentkezik az áramdíja. A Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia által megküldött kérelem 
alapján, a színpadi épület 2016. évi áramfogyasztása 93.811,-Ft, melyet kérnek megtéríteni. 
Ezt követően részletesen ismerteti a Plébánia kérelmét. Javasolja, hogy az önkormányzat térít-
se meg az áramfogyasztást, s kérje fel a Plébánia vezetőjét, hogy a szolgáltatótól áramdíj fo-
gyasztási almérő – 14 napon belül történő – igényléséről gondoskodjon. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre németbányai állampolgár hozzászólásában elmondja, hogy az építkezés-
kor, a gépek működtetésére felhasznált áramdíj is benne van ebben a fogyasztásban. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az almérőt csak a Plébánia 
tudja igényleni, mivel ő az épületnek a tulajdonosa, s a fogyasztásmérő is az ő nevükön van.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai hagyo-
mányőrző műhely 93.811,-Ft összegű, 2016. évi áramdíját – költségvetése terhére 
– megtéríti a Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia (Bakonyjákó, Rákóczi u. 35. 
sz., számlaszám: 73600046-15400530) részére. 
Felkéri a Plébánia vezetőjét, hogy a szolgáltatótól áramdíj fogyasztási almérő – 14 
napon belül történő – igényléséről gondoskodni szíveskedjen. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az áramdíj átutaltatásáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
k) Telekgondozás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat - a szabad 
kapacitása terhére - a korábbi években is segítséget nyújtott a nem helyben lakó németbányai 
ingatlanok tulajdonosainak, ill. az idős helyi lakosoknak a fűnyírás elvégzéséhez. Erre a mun-
kára ismét van igény. Javasolja, hogy a fűnyírás szolgáltatást az önkormányzat továbbra is 
végezze, a Csend Völgye Nonprofit Kft.-jén keresztül. A környező települési önkormányzat-
ok által végzett fűnyírási díja 2.000,- és 4.000,-Ft között mozog. Javasolja, hogy a Kft. készít-
se el az fűnyírásra vonatkozó árajánlatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy olyan négyzetméter árat kellene 
megállapítani, hogy az önkormányzat ajánlata kedvezőbb legyen a piaci árnál. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselővel. 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy más Németbányán füvet nyírni, mint mondjuk a Ba-
latonon. Itt sok a lengőkaszás munka, ami munkaigényesebb, s az ára is magasabb. 
 
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy lehetne árat megállapítani kézi tolású fűnyíróra, 
fűnyíró traktorra és kézi, damilos kaszálóra. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem helyben lakó né-
metbányai ingatlanok tulajdonosainak, ill. az idős helyi lakosoknak a fűnyírás el-
végzéséhez segítséget nyújt.  
Felkéri a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a fűnyí-
rásra részletes - kézi fűnyíróra, fűnyíró traktorra és kézi, damilos kaszálóra – ár-
ajánlat kidolgozásáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 

l) Volt iskola épület 2015. évi költségeinek elszámolása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Bakonyjákó Község Önkor-
mányzat polgármestere elkészítette a volt bakonyjákói általános iskola 2015. évi költségeinek 
kimutatását. Az előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Java-
solja, hogy a költségszámítást a képviselő-testület fogadja el. 
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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: 
 

44/2017.(III.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt bakonyjákói Álta-
lános Iskola épületének 2015. évi költségeinek kimutatását – előterjesztés szerint 
– elfogadja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a Német-
bánya Község Önkormányzatra jutó költség átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. április 14. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
l) Polgármesteri tájékoztató 
 
la) Településképi Arculati Kézikönyv 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal állami főépítésze településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos tájékozta-
tóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy 2017. szeptember 30. napjáig minden településen el kell készíteni a településképi arcula-
ti kézikönyvet, amihez főépítészt kell alkalmazni. A Kormány a feladathoz előirányzatot fog 
biztosítani az önkormányzatoknak. 
 
lb) Cafetéria, költségvetési támogatás 
 
Ujvári Szilvia  polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium jegyző úr kérelmére megküldött szakmai állásfoglalását, melynek másolatát a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetésbe az állás-
foglalásnak megfelelő, bruttó 200 e. Ft cafetériát tervezték be. Februárban emelkedett a pol-
gármestereknek az illetménye. Az állásfoglalás szerint a polgármesteri illetmények megeme-
lése miatti költségkülönbözetet - az önkormányzat jövedelmi helyzetét figyelembe véve - a 
kormány biztosítja. Erről szóló döntésről, hogy ez az összeg mennyi, és mikor jelenik meg a 
támogatások között, még nem kaptak információt. 
 
lc) Szociális normatíva felhasználása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Vida László aljegyző úr kérelmére megküldött szakmai állásfoglalását, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Pápa-
környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása ülésén felmerült olyan kérés, miszerint 
szerencsés lenne a feladatok, legfőképp a házi segítségnyújtás ellátásához fizetendő önkor-
mányzati hozzájárulásokat igazságosabban elosztani, figyelembe venni, melyik településen 
van gondozott személy, és hol nincs. Ezzel kapcsolatban kérdésként fogalmazódott meg, jó 
lenne tudni, hogy a befizetett támogatás a szociális normatíva terhére elszámolható-e. Az is-
mertetett állásfoglalás leírja, hogy a családsegítő és gyermekjóléti feladatok, illetve a házi se-
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gítségnyújtás szolgáltatás ellátásához az önkormányzatok által a társulás részére befizetett tá-
mogatás elszámolható a szociális normatíva terhére, ugyanúgy, mint az önkormányzatok által 
a gondozottak részére nyújtott térítési díjtámogatás, illetve átvállalás. Az intézmény dolgozói 
számításokat végeztek annak érdekében, hogy a felmerülő hiányt minél igazságosabban lehes-
sen felosztani.  
 
ld) Személyi változás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal bakonyjákói köztisztviselője, Diós Nikoletta kérte jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. A hivatal vezetője ehhez 2017. május 19. nappal hoz-
zájárult. A KÖZIGÁLLÁS-on az álláshely meghirdetésre került, remélhetőleg a munkakör 
átadás is zökkenőmentesen le fog zajlani.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy Takács Attila kérdezi, hogy az üvegtigrist 
meg fogja e tudni nyitni április 16-án? Az a kérdés, hogy helyére fog-e kerülni addig az üveg-
tigris. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, reméli, hogy igen. Tájékoztatni fogja 
majd Attilát. Az elforgatott faház sokkal jobban fog kinézni, be fogják dobogózni az előtte 
lévő helyet. Nem is fog sokba kerülni, mert megnövekedett a társadalmi munka. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre könyvtár vezető kérdezi, hogy a könyvtár új helyre fog költözni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. A könyvtár a kézműves műhelybe 
fog költözni, az épület egyik oldalára elhelyezett polcokra kerülhetnek majd a könyvek. A 
jelenlegi helyzet tarthatatlan, sokan bejárkálnak a könyvtár helyiségbe, így nehéz felelősséget 
vállalni a bent lévő könyvekért. A könyvtár átköltöztetése az önkormányzatnak költségcsök-
kentést is jelent, mert nem kell az egész faluházat felfűteni. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Andrásné Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy 
mi lesz a műhelyben elhelyezett eszközökkel? 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy azok maradnak a műhelyben, 
amelynek két funkciója lesz, egyrészt könyvtár, másrészt kézműves műhely.  
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Andrásné Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzászólásá-
ban elmondja, hogy a műhely elektronikus védelmét meg kell oldani. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy folyik az önkormányzat cse-
metekertjében a munka, ha minden jól megy, lesz 300 beoltott csemete, és ezeket a csemeté-
ket 3.500-4.000,-Ft-ért el lehet adni, így szép bevétele lesz a Kft-nek. A terület mellet van egy 
másik, „arborétum” nevű terület, amely a erdészet vagyonkezelésében van. Ezt a vagyonkeze-
lést megpróbálják átruháztatni az önkormányzatra, és ezzel a csemetekertet tudnák bővíteni. 
Arra törekszik, hogy értéket teremtsenek, ezáltál pedig munkahelyet. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 89 pontot 
kapott a feladatalapú támogatás elbírálásánál, ez majdnem a maximális pont, Városlőddel egy 
szinten vannak, holtversenyben a másodikak. Csak Nagytevel előzi meg a két községet. Szép 
támogatást fognak kapni, reméli, hogy a pályázatok is nyerni fognak, amit benyújtottak. A 
támogatást az idei évben a kulturális programokkal, a világosítással, nagyon ésszerűen el lehet 
költeni.  
 
Aki ismer olyan vállalkozót, aki hajlandó lenni Németbányára hozni a telephelyét, hívja őket, 
mert kell az önerő pályázatokhoz. Az önkormányzat sokat szeretne pályázni, s nagyobb az 
esély, ahol van önerő. Tudomása szerint három vállalkozás jött Németbányára, az egyiknek 
szép bevétele van, így jelentős iparűzési adót fizet majd az önkormányzatnak. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a dokumentáció fontos, de a mun-
kát az elnök asszony, a nemzetiségi képviselők végezték, a németbányai polgárok közremű-
ködésével. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, van egy olyan lehetőség, hogy mikrohullámú inter-
net, amivel sokkal jobb lenne a faluban az internet. Kiss Kornél, aki számítógépeket karban 
tartja, ő ajánlotta. 
 
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy a mikrohullámú internet abszolút nem megbízható, 
ezt nem internetezésre találták ki. 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy sikerült Tv-t vásárolni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a régi tv 280 ezer Ft-ba került, a biz-
tosító fizetett 170 e Ft-ot. Kisebb Tv-t kellene venni, ami csak akkor lenne felrakva, ha szük-
séges. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a régi Tv-vel azonos para-
méterű Tv-k árai már jelentősen lecsökkentek. Mindenképpen hasonló méretű és tudású  
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TV-t kell beszerezni, mert a pályázaton nyerték, s ennek meglétét vizsgálni fogják, ha jönnek 
ellenőrizni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem kell kirakni a TV-t a fal-
ra, ha nem muszáj, s jó lenn egy projektort beszerezni, de erről majd később beszélnek. 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a település weboldalával mi a helyzet? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy kapott egy oktatást Kiss Kornéltól, 
hogy mit, hogyan kell rajta csinálni. Egy fantasztikus weboldala lesz majd az önkormányzat-
nak, ha elkészül. Van egy olyan probléma, hogy a képeket, melyeket a Blaskovits Zoltán pol-
gármester úr készített a rendezvényeken, azokat nem találják sehol. Ha valamit feltesznek a 
weboldalra, az automatikusan felkerül majd a Facebook oldalra is. 
  
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 19 óra 41 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 

 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                           polgármester jegyző 


