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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13. napján 16 órakor 
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. április 13. napján 

16 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, 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 
- Kiss Szilárd ügyvezető jelölt 

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Schmidt Attila alpolgármester úr hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy külföldön tartózkodik, a mai ülésen nem tud részt venni. 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./ Szociális étkezők térítési díjának meghatározása   Ujvári Szilvia 

polgármester 
      
2./ Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívása Ujvári Szilvia 

polgármester 
 
3./ Németbánya labdarúgó pálya hídjának felújítása Ujvári Szilvia 
 polgármester 
 
4./ Temető kerítés értékesítése Ujvári Szilvia 
 polgármester 
 
5./ Faluház melletti híd felújítása Ujvári Szilvia 
 polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek Ujvári Szilvia 
 polgármester 
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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 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. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem szüle-
tett polgármesteri döntés. 
 
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 :  Szociális étkezők térítési díjának meghatározása  
   E l ő a d ó:   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az elő-
terjesztést, és a módosító rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. A pénzügyi előadó elkészítette a szociális étkezők térítési díj számítását, 
melynek alapján 5,-Ft-os emelésre tett javaslatot. Előzetesen a számítást is megkapták, tanul-
mányozhatták a képviselők.  Ezt követően részletesen ismerteti a számítást, az előterjesztést 
és a módosító rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a térítési díj 
számítást. 
 
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: 
 

45/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai szociális 
étkezők 2017. évi térítési díja 2017. március 31. napján kelt számítását elfogadja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja a módosító rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2017.(IV.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az 
ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014.(VIII.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 

                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
     
                          
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívása 
  E l ő a d ó:  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft. jelenleg semmilyen 
valós bevételre nem tesz szert, egyedüli bevétele a 200.000-,Ft-os önkormányzati támogatás, 
amelyet a temető ápolására kap. Ezzel szemben, az egyébként alacsony ügyvezetői bérezés is 
magasnak számít, az Önkormányzat számára megterhelő. Ehhez társul, hogy az ügyvezető 
asszony bérezését a mindenkori minimálbérhez igazították, amelyben emelés következett be, 
tehát a költségvetésben tervezetthez képest kb. 50.000,-Ft növekmény adódik az évre vetítve.  
Kiss Szilárd németbányai lakos jelentkezett az ügyvezetői feladat ellátására, melyet (mivel 
főállása van) társadalmi munkában, díjazás nélkül vállal. Ez az Önkormányzat számára 
jelentős éves megtakarítást jelent, ezért javasolja a képviselő-testületnek Horváth Andrásné 
ügyvezetői tisztségéből való visszahívását 2017. április 30. napjával, s Kiss Szilárd 
ügyvezetői tisztségre szóló, határozatlan idejű kinevezését 2017. május 1. napjától. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában arra kéri Horváth Andrásnét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a 3 éves ügyvezetői munkájáról. 
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy 2014. március 6-tól vette át az ügyvezetői feladatot Berhidai Pétertől. Akkor már 
folyamatban volt a temető és a színpad felújítására elnyert pályázat megvalósítása, és a 
hagyományőrző eszközöknek a beszerzése. Ő ebbe a folyamatba kapcsolódott bele. A temető 
felújításának befejezését, illetve az eszközök beszerzését már ő vezényelte le. 2014-2015 év 
feléig ez volt a feladat. Az MVH részéről volt egy ellenőrzés, amiben rész vett, sőt már a 
számlákat is ő intézte. 2016-ban ez a pályázat lezárult. Ebben az évben a szabályzatok 
kerültek pótlásra. Időközben átvették a csemetekertet az önkormányzattól, mert ők nem 
tudnak csemetét értékesíteni. Az értékesítéshez a fajtákat be kell minősíttetni, és az nem kis 
költséget jelent. Ezért a csemetékért adományt kapott a Kft., és az így kapott bevétel vissza 
lett forgatva. A temető zöldterület karbantartását is átvették, fákat, rózsatöveket, 
mindenszentekkor krizantémot, levendulát ültettek. A tavalyi évben az emléksírhely kapuját 
hozták rendbe, új talapzatot kapott, a tábla lett kicserélve. Az ide év feladata lett volna 
csemetekert továbbfejlesztése, és most legutolsó ülésen hatalmazta fel a képviselő-testület, 
hogy készítsen árajánlatot a fűnyírásra, amit a polgármester asszonynak már át is adott. 
Ezeken a feladatokon kívül jelentéseket készített, a könyvelést intézte. Ahol meghatalmazása 
van, azokat majd vissza kell hívni, s az új ügyvezetőt kell meghatalmazni. Az Alapító 
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Okiratot is módosítani kell majd. A Felügyelő Bizottság is működik, ami ide kerül anyag azt 
ők nézik át. Tagjai: Burkusné Mária, Somosi István, és Schwarcz Endre. Az ügyvezetői 
munkából nagyon sok nem látványos, hanem inkább háttérmunka, de szívesen csinálta.  
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy sok munka volt a ruhák beszerzé-
sével, s a temető is nagyon szép. Tényleg nagyon felelősségteljes munka volt. Nem az én 
tisztje, hogy meg köszönje, de biztos ezt mások megteszik majd. Fűnyírás kapcsán csinált egy 
kimutatást, de úgy tudja, hogy egy ember vette volna igénybe, de ő is mással megoldotta. Vé-
leménye szerint nem kell ezzel foglalkozni az önkormányzatnak, ha nincs rá ember. 
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy a fűnyírás egy bevételi forrás lenne a Kft-nek. 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, ha a Kft. nonprofit, akkor adományként hogyan tudja a be-
vételeket kezelni? 
 
Válasz: 
  
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy számlával lehet bevételt szerezni, céllal lehet adományt adni, egy bizonyos célra. Április 
30-ig kell a Kft. éves beszámolóját elkészíteni, ezt szeretné még ő levezényelni.  
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi az ügyvezetőt, hogy szeretné e tovább végezni az ügyvezetői 
feladatokat? Ő nem tudott az ügyvezető visszahívásának szándékáról. 
 
Válasz: 
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy az ügyvezetői feladatokat szívesen csinálta, de elfogadta a visszahívási szándékot, me-
lyet a polgármester asszony előzetesen megbeszélt vele. Nem csinálja tovább, de ha kell, szí-
vesen segít. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Szilárd ügyvezető jelölt kérdezi, hogy a csemetéket hogyan lehet értékesíteni? Van egy 
szakember, aki bevizsgálja őket? 
 
Válasz: 
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszában 
elmondja, hogy van egy hivatal, aki minősíti ezeket a fákat. A nevét nem tudja, jogszabály 
határozza meg. Addig nem lehet árulni őshonos fajtaként.  
 
Gorelik Nóra németbányai lakos válaszában elmondja, hogy a NÉBIH az, ami a minősítést 
elkészíti. Ennek van egy folyamata, de ez nem kevés pénzbe kerül. Ha ez elkészül, akkor egy  
csemete érhet akár 6.000,- Ft-ot is. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester felkéri Kiss Szilárdot, hogy mondjon pár szót a terveiről, ha a  



6 
 

 

képviselő-testület megválasztja a Kft. ügyvezetőjének. 
 
Kiss Szilárd ügyvezető jelölt hozzászólásában elmondja, hogy igazából sok terve van. Úgy 
gondolja, ha azt akarják, hogy sikeres legyen ez a vállalkozás, ahhoz együttműködésre van 
szükség. Egy almáskert lehet jövedelmező az önkormányzat számára, mert az adottságok, il-
letve a biogranulátum miatt, amiről már beszéltek. A falunak tőkére van szüksége, és ezt csak 
közösen tudják megcsinálni, mert ahogy jelenleg működik, az nem igazán jövedelmező. Ne-
hezen fogják tudni azokat a fákat kiszedni, ha megtörtént a minősítés, ami eladható. Nem sza-
bad abba hibába esni, hogy a Kft-n maradjanak a fák. Két parcellának kellene lenni, egy tava-
lyinak és az ideinek. Ő úgy látja, hogy az idei beoltott csemetéket damilos fűnyíróval megsér-
tették, meg kell várni, hogy mi lesz belőle. 
 
Kelemen László jegyző kérdezi Kiss Szilárdot, hogy elvállalná-e az ügyvezetői tisztséget? 
 
Válasz: 
 
Kiss Szilárd ügyvezető jelölt válaszában elmondja, hogy amíg igazából nem látja át a Kft. 
feladatait, addig nem tud nyilatkozni. Ezt majd el fogja dönteni. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. feladatait, tevékenysé-
geit az alapító okirat foglalja magába, ezekből azt kapta meg feladatként, ami éppen aktuális 
volt. 
 
Berhidai Péter képviselő elmondja, ha nem csinál a Kft. semmit, akkor is vannak feladatai. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a Kft-nek kötelező feladata nincs. Előzetesen 
beszélt a Horváthné Katival, aki megértette, hogy anyagi okok miatt kívánják visszahívni. Ő 
ígérte, hogy a visszahívásától függetlenül, segíteni fog az önkormányzatnak. Úgy néz ki, nem 
lesz idei évben pályázat. Megköszöni az ügyvezető eddig végzett munkáját. Javasolja, hogy 
Horváth Andrásnét, a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 2017. május 
15. napjával hívja vissza ügyvezetői tisztségéből. Így el tudja készíteni a múlt év beszámoló-
ját, elkészülhet a mérleg és közhasznúsági jelentés, s Kiss Szilárd ügyvezető jelöltnek is lesz 
ideje megismerni a Kft. működését, feladatait. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 15. napjával 
Horváth Andrásnét, a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
tisztségéből visszahívja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
  

3./ N a p i r e n d :  Németbánya labdarúgó pálya hídjának felújítása  
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy árajánlatokat szerzett be a 
Németbánya labdarúgó pálya hídjának felújítására, melyeket a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot, Orbán Gábor bruttó 600 e. Ft-os ajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. Ez egy kedvezményes ajánlat, a korábbi híd-felújításnál elkövetett hibáit 
helyre szeretné hozni a vállalkozó, nem szeretné, hogy rossz híre kelne ebben a faluban. Azt 
mondta, hogy jelenleg vörösfenyőből van lerakva a híd. 
   
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon oda kell figyelni a vállal-
kozóra a felújítás kivitelezésénél. Ő is támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

47/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya labdarúgó 
pálya hídjának felújítására Orbán Gábor ügyvezető által képviselt Strong Hard 
Hammer Kft. 2017. április 12. napján kelt, bruttó 600.000,-Ft összegű árajánlatát 
elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

4./ N a p i r e n d : Temető kerítés értékesítése  
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a temető kerítés értékesítési 
felhívására 1 db árajánlat érkezett, Dr. Szöllősi Zoltántól, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. 
Javasolja, hogy fogadja el az árajánlatot 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya temető 
kerítés értékesítési felhívására érkezett, Dr. Szöllősi Zoltán Győr, Honvéd u. 5. 
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szám alatti lakos 2017. április 5. napján kelt, bruttó 40.000,-Ft összegű árajánlatát 
elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d : Faluház melletti híd felújítása 
   E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy faluház melletti híd korlátja is 
felújításra szorul. Kéri a képviselő-testületet, hogy a felújításról döntsön, s hatalmazza fel ár-
ajánlatok kérésére.    
 
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: 
 

49/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Faluház 
melletti híd korlátjának felújítását határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a híd korlátjának felújítására árajánlatok 
beszerzéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti    
    Szolgálata beszámolója 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Szolgálat 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 



9 
 

 

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

50/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. 
évi munkájáról szóló, 2017. március 30. napján kelt beszámolóját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
b) Bakonyjákó volt iskola épület 2016. évi költségeinek elszámolása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Község  
Önkormányzat polgármestere által összeállított, Bakonyjákó volt iskolaépület 2016. évi költ-
ségeinek elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya Község Önkormány-
zatát elég nagy összeg terheli az elszámolás szerint. 
  
Ujvári Szilvia polgármester az előtte szóló képviselő hozzászólására reagálva elmondja, 
hogy minden számlát tételesen átnézett, de sajnos mindegyik költség valós. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

51/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákó volt isko-
laépület 2016. évi költségeinek 2017. április 5. napján kelt elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
c) Bakonyjákó volt iskola épület bérbeadása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Község 
Önkormányzat polgármestere - Bakonyjákó volt iskolaépület bérbeadásával kapcsolatos –
tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a bérbeadásról már régóta megy a tárgyalás. Az épület bejárása során is el-



10 
 

 

mondta, hogy neki fontos volt, hogy az Óvoda védve legyen, el legyen választva a bérlőktől. 
Ezt biztosítottnak látja, s a 350 e. Ft-os ajánlatot is kedvezőnek tartja, s az átalakítással járó, 
plusz költséget is a bérlők vállalják, maga az ajánlat jó.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy egy évre, határozott idejű bérleti 
szerződést kötnének, s utána lehetne határozatlan idejű szerződést kötni. Szerinte bele kellene 
fogalmazni a szerződésbe, ha nem tesz eleget a bérlő a kötelezettségeinek, akkor felbontják a 
szerződést. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ez benne lesz majd a szerző-
désben. Van egy közjegyző által, igen jól összeszerkesztett, előző bérleti szerződés. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy azon el kell majd még gondolkodni, 
hogy a tulajdoni jogukat el kellene adni, mert hosszú távon ez lenne az érdeke az önkormány-  
zatnak. 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ha Bakonyjákó megkapja a bérlő-
től az iparűzési adót, akkor abból Németbánya Község Önkormányzat miért nem kap?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, ha a bérlő Bakonyjákóra jelentkezik be 
iparűzési adóalanynak, akkor Bakonyjákót illeti meg az adó. Ezzel kapcsolatban fog beszélni 
a polgármester asszonnyal, tudomása szerint a céget Németbányára hozza majd a bérlő. Java-
solja, hogy a képviselő-testület támogassa a volt iskolaépület bérbeadását, s hatalmazza fel 
Takácsné Tompos Ritát, Bakonyjákó Közég polgármesterét, hogy a bérleti szerződés előké-
szítéséről gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

52/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákó volt isko-
laépület bérbeadását támogatja. 
Felhatalmazza Takácsné Tompos Ritát, Bakonyjákó Község Önkormányzat pol-
gármesterét, hogy a bérleti szerződés előkészítéséről gondoskodjon.    
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
d) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a házi segítségnyújtás kötele-
ző önkormányzati feladatát az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulásán keresztül látja el. Ezt követően részletesen ismerteti a Társulás levelét. Elmondja, 
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hogy jelenleg senki nem veszi igénybe Németbányán a házi segítségnyújtást. Javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy fogadják el, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa által elfogadott 400,-Ft/óra házi segítségnyújtás díját. Ha lesz igény a szol-
gáltatásra, akkor is tudnak majd dönteni a támogatásról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő egyetért a polgármester asszony véleményével. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
 
zattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2017.(IV.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által megállapított 400,-
Ft/óra intézményi térítési díjat elfogadja, ahhoz nem kíván térítési díj támogatást 
nyújtani.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
ea) Játszótérkerítés festés: 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Szöllősi Zoltán és neje 40 
e Ft támogatást biztosítottak Németbánya Község Önkormányzatának a németbányai játszótér 
kerítésének festésére, ill. kapuja helyreállítására, melyet ezúton megköszönök nekik. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
eb) Bankváltás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden információ rendelke-
zésre áll a bankváltáshoz, majd hétfőn vagy kedden bemegy az OTP-be az ügyet rendezni. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a polgármester asszony eldöntötte, hogy a OTP-t vá-
lasszák? 
 
Válasz: 
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Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, úgy emlékszik, ezt beszélte meg a képvi-
selő-testület. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az szerinte csak egy javaslat volt. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy úgy gondolja, hogy megfelelő lesz  
 
az OTP az önkormányzatnak. 
 
ec) Sportpálya:  
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kapott árajánlatot a sportpálya 
felületkezelési munkáira, a „Rekultiváció 2000” Bt. 5.000,-Ft/óraért tenné rendbe a sportpá-
lyát. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a vakondok miatt kidobott pénz 
lenne a felületrendezés megrendelése. Neki van egy fűszellőztető gépe, szívesen odaadja az 
önkormányzatnak, azzal kellene lejárni a pályát. Ha a Bt. felszedi a füvet, akkor azon idén 
azon nem lesz foci. 
 
Kis Szilárd ügyvezető jelölt hozzászólásában elmondja, hogy igaza van az előtte szóló kép-
viselő úrnak, s a lyukakba is lehetne tenni földet. 
 
ed) Almérő felszerelése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy még nem kapott a plébános 
úrtól hírt az almérő felszereléséről. Kéri Berhidai Péter képviselőt, hogy ő is sürgesse meg. 
Egyúttal segítségét kéri a harang programozásához, ezt a feladatot szeretné átadni neki. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy rendben, megsürgeti az almérő 
felszerelését, s átveszi a polgármester asszonytól a harang programozásának feladatát. 
 
 
ee) Televízió vásárlás, falugondnoki autóbusz igénybevétele 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy megérkezett a megvásárolt Tv-is, 126 e. Ft-ba 
került.. A falugondnoki autóbuszt sport célra szerette volna elkérni, de mégsem mennek most, 
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de ezt majd szeretné átbeszélni a képviselő-testülettel, milyen módon mehetnének vele sport-
versenyekre. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy a falugondnoki autóbusz igénybevételét a Gépjármű-
üzemeltetési szabályzat szabályozza, a polgármester, ill. alpolgármester engedélyezheti. Úgy 
tudja, hogy magáncélra térítés ellenében lehet igénybe venni, de ezt át kell beszélni, nehogy  
ebből később gond legyen. 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 34 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 

 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                           polgármester jegyző 


