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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26. napján 17 óra 12 
perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26. 

napján 17 óra 12 perckor 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, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Horváth Dávid falugondnok 
- Havai László Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
A lakosság részéről megjelent 4 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy az 
értéktári tájékoztató elhúzódása miatt az ülés kezdési időpontja csúszott. 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 a szociális célú tűzifa támo-             Ujvári Szilvia                                       
      gatás helyi szabályairól szóló rendelete                                                       polgármester 
                                                                                                                                                                                        
2./  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési                    Ujvári Szilvia                                                       
      Szabályzata módosítása                                                                                polgármester 
                                                                                                                                                                                       
3./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára                            Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                            polgármester 
 
4./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása,                       Ujvári Szilvia                                                       
      csoportok száma, csoportlétszám                                                                 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  
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következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 és 88/2017.(VIII.3.), 89, 
90, 91, 92, 93 és 94/2017.(IX.7.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születettek: 8 fő részére tanévkezdési települési támogatás 
megállapítása; 4 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 3 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 3 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési 
támogatás megállapítása; 4 fő részére lakhatási települési 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 a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló rendelete 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az elő-
terjesztést és a rendelet-tervezetet a tavalyi rendeletükben már megfogalmazott feltételekkel, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A támogató okirat 12 erdei 
m3 mennyiségről szól. A Bakonyerdő Zrt. megküldte az árajánlatát, amely megfelel a pályáza-
ti kiírásnak. A megrendelést majd el lehet küldeni. Ezt követően részletesen ismerteti a Tá-
mogatói Okiratot, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a határidőket hoz-
zák előrébb. Mivel jön a tél és a szociális tűzifára szükség van, ezért a kérelmeket november 
30-ig adhassák be a kérelmezők, az elbírálás december 31-ig megtörténne, a kiosztást pedig 
2018.január 31-ig lehetne végrehajtani. 
 
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, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2017.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Berhidai Péter képviselő családi okok miatt, 17 óra 20 perckor elhagyja a faluház nagyter-
mét. 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály- 

zata módosítása 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a jegy-
ző elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-
tervezetet 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2017.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosítá-
sáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára  
  E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek min-
den évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét.  Ezt követően részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala levelét a 2017/2018 tanévre vonatkozóan, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Továbbra is a Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolát jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt a né-
metbányai általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet 
a felvételi körzethatár-tervezettel. A határozatba javasolja azt is belefoglalni, hogy a városlődi 
iskolában HH-s németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló nem 
tanul. 
 
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 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Az intézményben németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
HH-s diák nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható 

óvodai csoportok száma, csoportlétszám 
  E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az óvodavezető kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
kérelemnek megfelelően, a képviselő-testület hozza meg a döntését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott 
jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának nyitva tar-
tási idejét és a 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a 
következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2017.09.01. – 2018.07.06.  
 Kedd:  7.00 - 16.30  2018.08.06. – 2018.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.30  
            Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. 
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A képviselő-testület a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését en-
gedélyezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
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) Németbánya könyvtár villamos energia ellátása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg a Németbánya 
könyvtár villamos energia ellátása nem megoldott, ezért kért árajánlatot erre a munkára. A 
helyiség világítása és a fűtése is elengedhetetlen feltétele a működtetésnek. Elmondja, hogy az 
árajánlat másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a polgármester asszonnyal egyezte-
tett, és elmagyarázta, hogy az EON-ra vonatkozó jogszabályok változtak, nem engedik a há-
lózatra rákötni a kábelt. Kérdezi, hogy kap-e használatbavételi engedélyt az önkormányzat, ha 
az árajánlatban foglaltakat megvalósítják?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a villanyszerelő úgy tájékoztatta, 
hogy az EON-nál ezt meg tudja oldani. Amennyiben kapnak egy beleegyező nyilatkozatot az 
egyháztól, hogy engedélyezi az órának a kiépítését, akkor megoldható. Lényeg, hogy az ár-
ajánlatból a könyvtár áramellátást rendelik meg.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Boldizsár Norbert 
villanyszerelő (8500 Pápa, Vak B. u. 25., adószám: 65693698-1-39, nyilv.szám: 
17505497) Németbánya könyvtár villamos energia ellátására vonatkozó, 2017. 
szeptember 13. napján kelt, bruttó 132.106,-Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Pályázat – kulturális alapellátás támogatására 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati felhívást. 
Németbánya település szerepel a Korm. rendelet 3. sz. mellékletében, ezért benyújthatja pá-
lyázatát. Elmondja, hogy ezen a pályázati felhíváson mindéképpen szeretnének részt venni. 
Kétféle tervezet van, melyeket természetesen még ki kell dolgozni. Az egyik tervezet, egy 
Ópusztaszeri kirándulás. Másik pedig, hogy szeretnénk támogatni, fedezni a kápolna ünnep-
ségét, mivel 2018-ban húsz éves lesz. A beadási határidő nagyon rövid, november 6-a. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy határon túli kirándulást nem lehetne megpályázni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy biztosan lehetne, de nagyon rövid a pályázat 
benyújtásának határideje. Ha határon túlra szeretnének elutazni, annak a költsége jóval na-
gyobb lenne, mint a megpályázható támogatás. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a kápolna emlékünnepség szervezésekor fel kell 
venni a kapcsolatot a Mária Todte asszonnyal, neki is vannak elképzelései, amit mindenkép-
pen figyelembe kell venni. A szentmise a lefolyása miatt a pap személye is nagyon fontos. 
Szerinte Mága Zoltánnal is fel lehetve venni a kapcsolatot, de őt mindenképpen Marián ke-
resztül kell megkeresni. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat határidő-
ben történő benyújtására. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy az étkezést, illetve a sátor bérlést a pályázati 
támogatás szerinte fedezné. A kidolgozást még később megbeszélik. Javasolja, hogy a pályá-
zat benyújtásáról döntsön a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

98/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által kiírt, „Kulturális 
alapellátás támogatására – 1000 fő alatti kistelepülések számára” pályázati 
felhívásra pályázat benyújtását határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Berhidai Péter képviselő 17 óra 32 perckor visszajött a faluház nagytermébe. 
 
 
c) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája SZMK támogatás kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az SZMK az önkormányzati 
falugondnoki kisbusz biztosítását kéri a kérelmében, az óvodások korcsolya-oktatásához. A 
kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően rész-
letesen ismerteti a kérelmet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy nincsen pontos dátum meghatározva, csak annyi, 
hogy a téli hónapokban. Ki vinné őket? Illetve ez adott időben mennyiben akadályozná a falu 
ellátását.  
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy hasonló a kérdése nekem is. Tudomása sze-
rint Bakonyjákónak is elküldték ezt a kérelmet. Bakonyjákónak falubusza van, Németbányá-
nak Falugondnoki gépjárműve. Tavaly is odaadtuk ilyen célra. Előtte egy nappal le lett fixál-
va. Kérdezi, hogy nem lehetne-e megosztani Bakonyjákóval, hogy egyik héten ők vinnék a 
gyerekeket, a másik héten Németbánya? 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy Bakonyjákó Önkormányzatához is 
benyújtották a kérelmüket, ott nem csak a korcsolyázást jelölték meg, hanem a lovaglás okta-
tást is. Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a mikrobuszát, de párhuzamosan benyúj-
tották Németbányára is. Valószínűleg felváltva történne a szállítás. 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy támogatja a kérelmet, de legyen pontosan meghatá-
rozva, hogyan lesz a szállítás beosztása. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy szerinte dátumot azért nem írhattak bele, mert 
ez függ a téli időjárástól, meddig alkalmas a korcsolyázásra. Erről talán Langer László tudna 
többet mondani. 
 
Langer László németbányai lakos elmondja, hogy körülbelül fél óra az oda út, negyedóra 
amíg átöltöznek, egy óra szokott lenni a korcsolya oktatás, és fél óra a visszaút. Megszponzo-
rálta a tavalyi évben a korcsolya oktatást három hónapra. 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy hány főről van szó? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a 27 óvodásból 8 kiscsoportos, és 
folyamatos a hiányzás. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szállítási napok letisztázásáig 
napolja el a kérelem elbírálását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája SZMK önkormányzati falugondnoki kisbusz biztosítása 
támogatási kérelme elbírálását elnapolja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületi tagság megújítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyesület Társadalmi kap-
csolatok igazgatója, Bodnár Katalin levele másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet. Javasolja, hogy újítsa meg a 
tagságát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy hány forint a tagdíj? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy 12.000,-Ft/év. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ez valahol egy támogatás. Úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat madárbarát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületi tagságát 2018. 
november 30. napjáig megújítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a tagdíj 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Faluház és Polgármesteri Hivatal használati szabályzata módosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében javasolja, hogy a képviselő-testület úgy módo- 
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sítsa a szabályzatot, hogy: 
 „4/A. Az Önkormányzat a németbányai állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére, jeles 

családi események (születésnap, házassági évforduló, keresztelő stb.) megrendezésé-
hez ingyenesen biztosítja a Faluház és Polgármesteri Hivatal egyes helyiségeinek 
igénybevételét.” 

 
Elmondja, hogy a módosítást képviselő és a polgármester kezdeményezte.  A lényeg az, hogy 
a jeles napokon az állandó lakóhellyel rendelkező németbányai lakosoknak ingyenesen bizto-
sítaná a faluház és polgármesteri hivatal egyes helyiségeinek bérlését az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

101/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 
Faluház és Polgármesteri Hivatal 2017. október 26. napján kelt, módosított Hasz-
nálati szabályzatát elfogadja. 
A módosított Használati szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Pályázat – Bursa Hungarica 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot 
melynek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a határozat-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy most hány fő veheti igénybe a támogatást? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy tudomása szerint 3 fő. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak meg-
felelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kí-
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ván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati ki-
írás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Hó eltakarítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy közeleg a tél, gondoskodni 
kell a téli hó eltakarításáról, ezért árajánlatot kért a Stravis Kft-től. A megérkezett árajánlaton 
sikerült egy keveset lefaragni. Elmondja, hogy az árajánlat másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított Árajánlatot. 
Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgár-
mestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

103/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stravis Kft. (8445 
Csehbánya, Fő u. 40., adószám: 23787016-2-19) Németbánya község belterületi 
útjain a hó eltakarítására vonatkozó, 2017. október 19. napján kelt, 10.000,-Ft/óra 
+ ÁFA 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. november 10. 
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Bakonyjákó iskola bérlet 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a bakonyjákói volt isko-
laépület bérlőjével történt levelezést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a mai napon érkezett még egy levél, a bérlőnek a válasza, 
amely nem az üggyel kapcsolatos, hanem személyes hangvételű. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila polgármester elmondja, hogy rákeresett az interneten a bérlő személyére. 
2009. óta tele van az internet az ő nevükkel, illetve a cégükkel, csalással kapcsolatban. Be-
szélt Takácsné Tompos Rita bakonyjákói polgármester asszonnyal, mit tud a Jaka vendégház-
ról, mert azt is ők üzemeltetik.  Azt még bérlik. A bérlő a levelében arra hivatkozik, hogy 
személy hiánya van, akkor miért nem költözteti fel a vendégházból az embereket. Nem fizet 
kauciót, ki lettek neki számlázva a számlák, azt is sokallta, hőmennyiségmérő sem került ki-
építésre.  
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a bakonyjákói polgármester asz-
szonytól a bérlő felé kiküldésre került a felszólító levél, hogy a tartozásait rendezze. Erre a 
bérlőnek 8 nap áll rendelkezésére. Ez után – ha nem rendezi tartozásait - valószínűleg az kö-
vetkezik, hogy a három érintett képviselő-testület közös testületi ülésen le fog ülni, és ott 
mindegyik testület elmondhatja a véleményét, megszülethet a döntés is.  
 
Több hozzászólás nem volt e napirendhez. 
 
i) Nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzatoknak köte-
lező szolgáltatási szerződést kötni a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítá-
sára. A hatósági engedéllyel rendelkező Biztos Pont Ajka Kft. megküldte árajánlatát, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület, s hatal-
mazza fel őt a szerződés aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

104/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztos Pont Ajka 
Kft.. (8400 Ajka, Dobó K.u. 45., adószám: 23315817-2-19) Németbánya község-
ben, a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó, 
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2017. október 17. napján kelt, 25.000,-Ft/forduló (5 m3) + ÁFA összegű árajánla-
tát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Németbányai újság megjelentetése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya településen le-
zajlott rendezvényekről, eseményekről, a lakosságot érintő közérdekű tájékoztatókról, hírek-
ről javasolja egy újság megjelentetését. Az újság neve „Mi újság Németbánya” lenne, ne-
gyedéves megjelenésű lenne. Nyomdában lenne kinyomtatva az újság és a németbányai lako-
soknak ingyenesen lenne eljuttatva a postaládájukba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy környezetvédelmi szempontból, aki hajlandó lemon-
dani a nyomtatásról, elektronikus úton is elolvashatja. 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy milyen költségei lennének? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy 60 példány, kb. 18-20 oldalas újság 
lenne, fekete-fehér színű. Árajánlatot fog rá kérni. Ebben a negyedévben jelenne meg először. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila polgármester elmondja, hogy mindenképpen szeretnék látni, hogy mennyibe 
kerül, forintosítani kell ezt mindenképpen. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az első példányt nyomtatóval 
kinyomtatják, hogy meg tudják jelentetni ebben a negyedévben, utána pedig kérnek árajánla-
tot, mennyibe kerülne a nyomdával történő előállítás. Javasolja, hogy az újság kiadásáról ha-
tározzon a képviselő-testület, s hatalmazza fel őt a megszerkesztésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október hó 1. 
napjától a „Mi újság Németbánya” nevű, negyedévente megjelenő, németbányai 
újság kiadását határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az újság megszerkesztéséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Folyamatos. 
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy mivel a közmeghallgatás 18 órára lett meghir-
detve, ezért a képviselő-testületi ülést 17 óra 59 perckor félbeszakítják, s a közmeghallgatást 
követően fogják folytatni. 
 
Ujvári Szilvia polgármester 19 óra 57 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést, a vegyes 
ügyekben lévő napirendi pontokkal folytatják a tárgyalást. 
 
 
k) Márton nap megrendezése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2017. november 11. napján 
kerül sor a Márton napi rendezvény megszervezésére, amelynek estjén 2.000,-Ft/fő összegben 
– térítésmentesen - vacsorát biztosít az önkormányzat a vendégeknek. A menü: libacomb bur-
gonyával és párolt káposztával, folyó bor, ásványvíz. El kellene dönteni, hogy ki legyen jogo-
sult a vacsorára (helyben lakó, lakóházzal rendelkező, ideiglenes lakcímmel rendelkező, ill. 
nyaralók stb.), s hány vendéget hozhatnak magukkal. Az est fellépői: Horváthné Szabó And-
rea, aki slágereket ad elő 30 percben, s utána Papp Attila szolgáltatja a bálban a zenét. El-
mondja, hogy igazából maximum 100 fő a terem befogadó képessége.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, nem hiszi, hogy a falu összes lakosa itt lesz. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem csak a falu lakosságá-
val kell számolni, hanem hozzátartozókkal, elszármazottakkal. Meg kell szabni ki, kapjon 
meghívót. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az ingatlan tulajdonossokkal kezd-
jék szerinte, ők legyenek az elsők. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő nem fogja meghívni a 
hozzátartozóit, de biztos lesz olyan, aki elhívja. Véleménye szerint a borítékra rá kell írni, 
hogy kinek szól a meghívó. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy mindenképpen először regisztrálnia 
kellene annak, aki el szeretne jönni, és utána küldjék ki a meghívókat. Bele lehetne írni, hogy 
nagyon szűkös a létszám, ezért szükséges a regisztráció. 
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy kik lesznek a meghívottak? Mindenképpen le kell 
szabályozni, kiket, hívnak meg. Ő egyedül nem dönthet róla. 
 
Schmidt Attila alpolgármester szerint először itt Németbányán minden postaládába be kell 
dobni a meghívót, jelezzen vissza, aki el szeretne jönni. Szűk körben lesz megtartva, a Né-
metbányai lakosoknak. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, ha belehelyeznek, annyi jegyet a borítékba, amennyit 
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gondolnak, s a jegyet akkor lehet felhasználni, ha visszajeleznek, hogy szeretnének részt ven-
ni a rendezvényen. Tehát a Németbányán házas ingatlannal rendelkező, helyi lakosoknak kell 
bedobni a meghívókat tartalmazó borítékot. Gyermekek részére fél adagot szoktak adni, a pa-
zarlás elkerülése végett.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2017.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 11-
én megrendezi Németbányán a Faluházban a Márton napi ünnepségét, melyen – 
költségvetése terhére -   

a) németbányai helyi lakosok részére 2.000,-Ft/fő összegben – térítésmente-
sen – a vacsorát, valamint 

b) Horváthné Szabó Andrea slágerénekes és Papp Attila zenész fellépési költ-
ségeit 

       biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a Márton 
napi ünnepség megrendezéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 11. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

l) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a gyümölcsfa ültetéssel 
kapcsolatos tájékoztatóját. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Langer László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a korábbi megbeszélé-
sen arról volt szó, hogy a két öttusázó úriember egy öttusa centrumot szeretne építeni német-
bányai területen, az esetleg ott létesítendő Dinoszaurusz ház mellé. Nem tudja, ez a dolog je-
lenleg hogyan áll. Azt tudja, hogy Ősi Attila kapott valahol máshol kutatási lehetőségre pénzt. 
Az úriembereknek nagyon megtetszett itt a környék. Egy dologban megegyeztek Mizsér Atti-
lával. Azt mondta, hogy sikerült egy nagyobb összeget szerezni, s rekreációs központot sze-
retnének létrehozni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy amikor először itt voltak, neki azt mondták, 
hogy a Bakony eléggé kiesik területileg. 
 
Langer László elmondja, hogy az öttusa centrumnak igen. De ez most egy teljesen más jelle-
gű dolog. E köré építenének egy 60 fős szállodát. Az Olp Tech Kft. beszállna egy komplett 
naperő parkkal. Ezzel nem csak a világítást lehet megoldani, de a fűtést is. El tudnák intézni, 
hogy a faluban ingyen és bérmentve kicserélnék a fűtéselemeket, elektromos fűtésre. Olyan 
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erőművet hoznának létre, amiben résztulajdont kínálnának az önkormányzatnak is. Nem tud-
ja, hogy mi az elképzelés ezzel a 2,5 hektáros területtel. Ha itt építenek, itt megoldható, hogy 
kiemelt beruházássá teszik. A kérdés az - felhatalmazást kapott, hogy az önkormányzattal tár-
gyaljon -, hogy melyik legyen a helyszín. Az önkormányzat nyitott-e a beruházással kapcso-
latban. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy véleménye szerint mindenképpen beszélni kell 
róla, első körben érdekelné az önkormányzatot az elképzelés. 
 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 20 óra 36 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


