
Szám: 183-8/2017. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

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. május 25. napján 

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

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

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. 
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. volt ügyvezetője 
- Havai László Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Berhidai Péter képviselő úr hiányzik, aki elő-
zetesen jelezte, hogy munkahelyei elfoglaltsága miatt 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./ Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése                       Ujvári Szilvia                                                                                                                      
     módosítása                                                                                                      polgármester                                        
 
2./ Németbánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése                        Ujvári Szilvia                                                                                                                       
     végrehajtása                                                                                                     polgármester                                        
                                                                                                                                       
3./ Németbánya Község Önkormányzat házasságkötésről szóló                        Ujvári Szilvia                                                      
     rendelete                                                                                                          polgármester    
  
4./ Németbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi                        Ujvári Szilvia                                                       
     Programja felülvizsgálata                                                                                polgármester     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5./ 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 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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 26 és 27/2017.(III.14.) és 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43 és 44/2017.(III.30.) és 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
és 53/2017.(IV.13.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 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 2016. évi költségvetése módosítá-

sa 
   E l ő a d ó:   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2016. évi zárszámadás elfo-
gadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2016. évi költségvetése bevételi és ki-
adási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsoló-
dóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők elő-
zetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és 
a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a költségvetés módosítását fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2017.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
                          
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2016.évi költségvetése végre-

hajtása 
  E l ő a d ó:  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói 
által elkészített 2016. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-
testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-
testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2017.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehaj-
tásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
 
3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat házasságkötésről szóló rendelete 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített elő-
terjesztést és rendelet-tervezet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a kép-
viselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a 4.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban lévő díjakat a 
házasuló fizeti a hivatalnak?   
 
Válasz: 
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Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy a díjat 
nem kell megfizetni, ha a házasulandók legalább egyike a településen bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2017.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fi-
zetendő díjak mértékéről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyelőségi Programja 

felülvizsgálata 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség levelét, melynek másolatát képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a HEP-et változatlan formában 
fogadja el 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény előírásai-
nak megfelelően, Németbánya Község Önkormányzat 2013-2018. évekre készített 
Helyi Esélyegyenlőségi Programja kétévente előírt felülvizsgálatának eleget tett, s 
azt változatlan formában elfogadja.  
A Helyi Egyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
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) Bakonyjákó volt iskolaépület bérleti szerződése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a bérleti szerződést a testületi  
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felhatalmazás birtokában aláírta. A testületi ülést követően néhány kisebb módosítás volt a 
szerződésben. pl.: A kapcsolattartó nevesítésre került: Bakonyjákó polgármestere; hangosko-
dás – bérlő nem azonnal, hanem 24 órán belül köteles intézkedni. stb. Ezt követően részlete-
sen ismerteti az aláírt bérleti szerződést. Javasolja, hogy az aláírt bérleti szerződést hagyja jó-
vá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a gesztori szerződés-tervezetet elkészítette, jelenleg 
egyeztetés alatt áll. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyjákói volt isko-
la-épület Dr. Klempa Éva közjegyző okiratába foglalt, 2017. május 15. napján kelt 
bérleti szerződését jóváhagyja. 
A bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
b) Könyvtárellátási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és a Jókai Mór Városi Könyvtár közös tájékoztatóját a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót. Javasolja, hogy 
a tájékoztatót fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár és a Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. április 21. napján kelt, 
könyvtárellátási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
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c) Temetői nyilvántartások ellenőrzése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a temető üzemeltetőjének, 
fenntartójának a kötelessége jogszabály alapján a temetőben található sírokról és újabb temet-
kezésekről nyilvántartást vezetni, temetőről térképpel rendelkezni, azt temetések után aktuali-
zálni, nyitva tartás, temetőrendet kitáblázni. 2017. június 8-án kap az önkormányzat utóellen-
őrzést, ezért sürgős az árajánlat elfogadása. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. 
Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő megkérdezi a polgármester asszonytól, hány síremléket számláltak 
meg a temetőben. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az előzetes számlálás alapján 85 sír-
emlék van a temetőben és úgy gondolja, hogy ezen kívül 45 olyan síremlék, amely alatt nin-
csenek a halottak maradványai. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő véleménye szerint a 85 síremlékben nincsenek benne az Iharkútiak 
síremlékei. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy szerinte benne vannak. 
Hellebrandt Jenőné számolta meg a síremlékeket. Azt nem tudja pontosan, hogy az Iharkúti 
síroknál, amikor áthelyezték a temetőt, csak a fejfákat telepítették át, vagy a halottak marad-
ványait is. 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a halottak maradványai is alatta 
vannak. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy akkor azok síroknak számítanak, de akkor sincs 
200 síremlék, csak kb. 130, s ezek között van olyan, ahol csak fejfák vannak. 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az emléksírkertben csak a sírkövek 
vannak felállítva. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy azok is bele vannak számolva 
a 45-be. Azt gondolja, hogy azok a sírok, melyek még ott vannak a helyükön, s a halottak ma-
radványi is alattuk vannak. Ahol már csak a fejfa van, az már csak emléksír, azokat nem kell 
jelölni a térképen, csak azt, hogy az egy emléksírkert. 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy ő ezt másképp látja, mert végül is a temetőben van-
nak ugyanazoknak az emberek a csontjai, akinek síremléke az emléksírkertben van, csak kü-
lön vannak. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a térképre így nem tudják 
felvezetni. 
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Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy az emléksírkert hogyan lesz felvezetve? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy majd a szakemberek eldöntik ezt. 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy azt kell eldönteni, hogy mi a cél. 
Azt gondolja, hogy azokkal a síremlékekkel törődjenek, amelyek alatt a halottak maradványai 
is ott vannak. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy véleményem szerint, az emléksírkertben, aki 
a felmenőjét keresi, úgy sem az alatt találja meg a hozzátartozója maradványait, csak a fejfá-
ját. Azt be kell vezetni, térképre felrajzolják: emléksírkert: 1753-tól napjainkig. Egy ekkora 
faluban, mindenki tudja, kit hova temettek. Csak a létező sírokat kell szerinte nyilvántartásba 
venni. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, megpróbálja úgy intézni, hogy az emléksírkert az 
egyben legyen rajta a térképen, de a nyilvántartásban ne szerepeljen. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kezelé-
sében lévő temető – bakonyjákói temető nélkül történő - teljes felmérésére, térké-
pezésére és Temető Nyilvántartás szoftverére vonatkozó, Sóti Dezső 2017. május 
22. napján kelt árajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
d) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója és közhasznúsági   
    jelentése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft. egyszerűsített beszámo-
lója és közhasznúsági jelentése másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Ezt követően részletesen ismerteti az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági jelen-
tést. Javasolja, hogy a beszámolót és közhasznúsági jelentést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Havai László Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy itt 
május 31-e a leadási határidő, de ez a beszámoló a 2016-os évről szól, ezt múltkor úgy beszél-
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ték meg, hogy ezt a Horváth Andrásnénak kell aláírni, mert ő készítette, s a 2016 évért 5 évig 
Horváth Andrásné felel.   
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. volt ügyvezetője elmondja, 
hogy a cégbíróságra úgy tudják elektronikusan benyújtania beszámolót, ha most egy testületi 
határozat születik a beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a testületi döntést követően, a holnapi napon 
szkennelve küldeni fogja a határozat jegyzőkönyvi kivonatát a jelentéshez. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegét 11.736 e. Ft végösszeggel, 
eredménykimutatását (-) 569 e. Ft eredménnyel, a kiegészítő mellékletet és a 
közhasznúsági jelentését elfogadja. 
A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági 
jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
e) Felmentvény kérelem  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Horváth Andrásné ké-
relmét. Az a véleménye, hogy ő ilyen felmentvény kiadásához nem tud hozzájárulni, mert 
nem szakember, aki végig tudja ellenőrizni az elmúlt évet, s mindent rendben tud találni, és 
ezt ki is tudja mondani. Azt gondolja, erre a szakemberek alkalmasak, amennyiben később 
érkezik a 2016 évre egy ellenőrzés, vagy felülvizsgálat, akkor ő azt nem fogom tudni úgy el-
mondani, mint a volt ügyvezető. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 2016. évben kifejtett 
ügyvezetési tevékenységére vonatkozóan – megfelelőséget megállapító felmentvényt ne adjon 
ki. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy mire vonatkozik ez a felmentvény konkrétan? 
 
Válasz: 
 
Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy az ügyvezetőt Kft.-vel szembeni kártérí-
tési felelősség alól mentesíti. 
 
Kelemen László jegyző ismerteti a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó részletét. 
 
Hozzászólások: 
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Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy tavalyi évben sem szavazta meg a képviselő-
testület a felmentvény kiadását. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, az, hogy a volt ügyvezető nem végzett olyan kárt 
okozó tevékenységet, ami bizonyítható, az ellenőrzés során derülhet ki. Tudomása szerint a 
volt ügyvezető 5 évig tartozik felelősséggel.  
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy nem is érti, hogy a Polgári Törvénykönyv 
miért biztosít ilyen lehetőséget. Igazából a polgári Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a gaz-
dasági társaság tulajdonosa mentesítse a volt vezetőt az elmúlt gazdasági évnek az esetleges 
hibái alól. 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy jogilag nem látja tisztán, hogy milyen ez a helyzet, 
ezért tartózkodni fog a szavazásnál. 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy ő a maga részéről átlátja a helyzetet. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

67/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Andrásné, a 
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. volt ügyvezetője részére – a 2016. 
évben kifejtett ügyvezetési tevékenységére vonatkozóan – megfelelőséget 
megállapító felmentvényt nem ad ki. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
f) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. közhasznú minősítése törlése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft. közhasznúvá minősítési 
feltételei megváltoztak. Elmondja, hogy a közhasznúvá minősítéssel együtt jár - ha a Kft-t 
sikerül majd megszüntetni a pályázati kötelező fenntartás utáni időszakban –, hogy megszű-
nése esetén a vagyonáról a bíróság fog dönteni. Általában egy közhasznú egyesületnek, vagy 
Kft-nek adja át. Ez azt jelentené esetünkben, hogy a kft tulajdona nem az önkormányzatra 
szállna vissza. Ezért is indokolt a közhasznú minősítés törlésének kezdeményezése. Erre van 
lehetőség, és ezt az ügyvezetőség váltással, polgármesterváltással meg lehetne tenni. Az alapí-
tó okiratban ezt át lehetne vezetni, lényegében egy költséggel. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. közhasznú minősítése törlését kezdemé-
nyezze a bíróságnál. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. folyamatban lévő 
pályázata miatt 2020-ig fenn kell tartani a Kft-t. Kérdezi, hogy a pályázati kiírásban nem volt 
feltétel a közhasznúság? 
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Válasz: 
 
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. volt ügyvezetője válaszá-
ban elmondja, hogy azt nem tudja, de nem talált a pályázatban erre vonatkozó kikötést. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, nehogy a pályázatnál ez utána gond legyen. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a pályázati támogatást megíté-
lő levélben is csak annyi van, hogy fent kell tartani a Kft-t. Tehát azt nem kötik ki, hogy a 
Kft-nek közhasznúnak kell lennie. Így viszont a Kft. megszűnése esetén a vagyonát meg tud-
ják menteni.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

68/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. közhasznú minősítése törlését kezdeményezi a 
bíróságnál. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti kérelmet terjessze be a bíróságnál. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
 g)  Csehbánya község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei     
      készítéséhez előzetes véleménykérés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Csehbánya polgármester-
ének a község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítésével 
kapcsolatos, előzetes véleménykérő levelét. Azt gondolja, hogy Csehbánya ügyeibe ne szól-
jon bele a képviselő-testület. Javasolja, hogy a képviselő-testület Csehbánya község település-
fejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítésével kapcsolatos eljárásban ne 
vegyen részt. 
 
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: 
 

69/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya község tele-
pülésfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítésével kapcsola-
tos eljárásban nem kíván részt venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
h) Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és partnerségi egyeztetés     
     szabályairól szóló rendelet elkészítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján, 2017. október 1. napjáig minden 
települési önkormányzatnak el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét és az arra 
épülő településképi rendeletét. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy legalább a készítés 
ideje alatt főépítészt alkalmazzon. A Kormány támogatni fogja a településeket az előírt fel-
adatuk ellátásában (1 millió Ft/település), ennek kidolgozása folyamatban van. Levélben 8 
főépítészt keresett meg a hivatal, s kért a hivatalhoz tartozó községekre árajánlatokat. 22 nap 
elteltével egy személy jelzett vissza, hogy a sok munkája miatt nem tudja vállalni községe-
inkben a feladatokat. Rajta kívül 3 db árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az 
árajánlatokat. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot, Müller János árajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő ezért javasolta annak idején, hogy 
lépjenek minél hamarabb, mert rövid időn belül a tervezők foglaltak lesznek. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy az 1.000.000,-Ft mindenképpen beérkezik az 
önkormányzathoz, amit erre a célra felhasználhatnak. 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, ha olcsóbbért csinálja meg a főépítész, akkor a különböze-
tet nem kell visszafizetni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy véleménye szerint nem. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyve és az arra épülő településképi rendelete, vala-
mint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete elkészítésére, az előké-
szítési, véleményezési és egyeztetési eljárások lebonyolítására Müller János építé-
szeti és településrendezési vezető tervező (8200 Veszprém, Nárcisz u. 13.) bruttó 
500.000,-Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 9. 
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
Kelemen László jegyző 

 
i) Magyar Önkormányzatok Szövetségéből kilépés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Szövetség nem dolgozik 
hatékonyan, fórumait mindig az Alföldre szervezi, azon – a nagy távolság miatt - nem tudnak 
részt venni, nincs értelme fenntartani a tagságot. Javasolja, hogy a tagságot szüntessék meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy mekkora tagdíjat fizet az önkormányzat? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. válaszában elmondja, hogy éves szinten 980,-Ft-ot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2017.(V.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Önkormány-
zatok Szövetségében (nyilvántartási szám: 01-02-0003350) a tagsági jogviszonyát 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68. § (2) bekezdése 
alapján – 2017. május 31. napjával megszünteti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

                   Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
j) Polgármesteri tájékoztató     
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megtörtént a Bakonyi Dinó 
Park Kft-nél a vagyoni felosztás, a pénzeszközök a Kft.-nél maradtak és mivel ezek nem 
egyenlően lettek elosztva, a tagoknak magasabb lett a földterületben való birtokuk. Ez azt je-
lenti, hogy mind Bakonyjákó, mind Németbánya 2,2 % tulajdoni hányaddal rendelkezik a bá-
nyagödör vonatkozásában. 
 
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 19 óra 17 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


