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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 1. napján 19 óra 30 perckor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 1. napján 

19 óra 30 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, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 
- Havai László Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
A lakosság részéről megjelent: 16 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 
minden tagja jelen van.   
       
Ujvári Szilvia polgármester 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 közcélú közvilágítási használati megálla-                  Ujvári Szilvia                                                       
      podás                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                                                     
2./ Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára                                          Ujvári Szilvia                                                                                                               
                                                                                                                             polgármester 
 
3./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együtt-               Ujvári Szilvia                                                                                                               
      működési megállapodás felülvizsgálata                                                        polgármester    
 
 
4./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája támogatás kérelme                 Ujvári Szilvia                                
                                                                                                                             polgármester      
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  Ujvári Szilvia                                                                                                               
                                                                                                                              polgármester                            
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben 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 képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 és 
126/2017.(XII.27.) és 127/2017.(XII.30.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 
 

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 7 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési 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 közcélú közvilágítás használati megállapodás     
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden önkormányzat kötele-
ző feladata közvilágítás biztosítása, ehhez – a jogszabály alapján - rendelkeznie kell megálla-
podással a közvilágítás használatával kapcsolatban. Ezt követően részletesen ismerteti az E-
ON a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztését és megállapodás-tervezetét, melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a használati 
megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy ez már aláírt megállapodás? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy mikor a megállapodás-tervezetet tavaly 
novemberben megküldte az EON, akkor a díszkivilágítási megállapodás-tervezettel együtt 
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postázták. Mivel a díszkivilágításra nem volt igény, az ügyiratot félretettük, a testület elé ter-
jesztése elmaradt. A törvény kötelezi az önkormányzatokat a használati megállapodás megkö-
tésére. A megállapodás-tervezetet úgy küldték meg, hogy az EON képviselője által már alá 
van írva. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a kísérőlevélben az szerepel, ha 
bármilyen észrevétel lenne a megállapodással kapcsolatban, azt jelezhetik nekik. Véleménye 
szerint a megállapodás-tervezetet át kellett volna nézetni egy szakemberrel. Benne van példá-
ul, ha földkábeles átépítésre kerülne sor, akkor a közvilágításra kötelezett Önkormányzatot 
terhelik ennek költségei. Ettől kezdve negatívan fogja érinteni a falut egy sor olyan dolog, ami 
ebben a megállapodásban szerepel. Most el kellene fogadni az EON által összeállított megál-
lapodás-tervezetet, ami egyoldalú, a lakosság részéről pedig nincs megtárgyalva. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a lakosság részéről semmiképpen 
sem lenne megbeszélve, ezt a képviselő-testületnek kell megtárgyalni, az EON részéről fo-
lyamatos kapcsolattartás van. Németbánya közvilágításában fejlesztés volt a múlt évben. Ha 
szeretnék a fönti utcákban a közvilágítást hálózattal megoldani, az egy akkora lélegzetvételű 
és költségű beruházás lenne, melyet nem tudnának ebben az évben megvalósítani.  
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a község Településképi Arculati 
Kézikönyvében az van leírva, hogy a hálózati fejlesztéseket csak földkábellel lehet megolda-
ni. Ennek akkor ki fogja vállalni a költségét?  Nem hiszi, hogy az önkormányzatnak lenne er-
re forrása. Ő nem szakember, a többi képviselő sem, ezért kellett volna egy olyan szakember 
segítsége, aki tudta volna az EON-nal szemben az önkormányzatot képviselni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy egy egyszerű közvilágítási megállapodáshoz fo-
gadjanak szakembert? 
 
Müller Péter képviselő véleménye szerint igen.  
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, ha a többi képviselő társának is ha-
sonló a véleménye, hogy egyelőre ne írjuk alá ezt a megállapodást, vizsgáljuk felül, akkor ja-
vasolja a napirendi pont elnapolását.  
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., adó-
szám:10741980-2-08, cégjegyzék szám:08-10-001534) kötött, 2017. november 
09. napján kelt, Németbánya község közcélú közvilágítási használati megállapo-
dás-tervezet elfogadásával kapcsolatos döntést elnapolja. 
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A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
   E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője kérelmét és a kötelező felvételt biztosító 
általános iskola körzethatár-tervezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja a 
kötelező felvételt a németbányai általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képvise-
lő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
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: 
 

2/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat 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.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester  
Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött     

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
    E lő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 

          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. (179.) törvény 80. § (2) bekezdés szerint Németbánya Né-
met Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 
31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént. A polgármester személyének vál-
tozását át kellett vezetni a megállapodáson, s a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormány-
zatot az elnök-helyettes képviseli a megállapodásban. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 
módosítása miatt a megállapodás I. fejezete 1. pontjában az óraszámot 32-re kell módosítani, 
s az „annak saját székhelyén” kifejezést kell szerepeltetni. Ezt követően részletesen ismerteti 
az együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
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tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általa már aláírt, módosított 
megállapodást hagyja jóvá.  
 
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: 
 

3/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2018. január 25. napján kelt 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester  
Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája támogatás kérelme 
   E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester az előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előadás megnézéséhez, az óvodásoknak 
térítésmentesen biztosítsa a falugondnoki gépjárművet a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája Pegazus Bábszínház 2018. február 2. napján 
megrendezendő előadásához a németbányai falugondnoki gépjárművet – 
térítésmentesen – biztosítja.   
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek  
 
a) Pápai Rendőrkapitányság elszámolása 
 
Ujvári Szilvia polgármester az előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányságot 10.000,-Ft támogatásban részesítette az önkormányzat, most 
benyújtották a támogatás elszámolását. A támogatást hangszóró vásárlására fordították. Ezt 
követően részletesen ismerteti az elszámolást, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja az elszámolás 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 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitány-
ság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2018. január 3. napján kelt, támogatás elszámo-
lását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Soros -terv, Soros irodák 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő 2018. január 2. napján kelt levelét, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatnak megfelelően, hozza meg határozatát 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, 3 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

6/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük 
meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
1. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-

tervet, és azt, hogy Németbánya településen bevándorlásszervező irodát mű-
ködtessenek. 

2. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Ma-
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gyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és 
a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Belső ellenőrzési terv 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnöke előterjesztését és a belső ellenőrzési vezető 
által készített, 2018. évi Belső Ellenőrzési Tervet, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a belső ellenőrzés segíti azt, hogy az 
önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak megfeleljen, nem a szankcionálás a célja. 
Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017.  november 24. napján kelt, 2018. évi Belső Ellenőrzési 
Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 16. 

                   Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

d) Németbánya Község Önkormányzat Faluház érintés-, tűz-, villámvédelmi és szabvá-    
     nyossági felülvizsgálata  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban tartott ellenőrzést az 
önkormányzatnál. A németbányai faluház érintés-, tűz-, villámvédelmi és szabványossági 
felülvizsgálata érvényességi ideje lejárt, új vizsgálatokat kell elvégeztetni. Ezt követően 
részletesen ismerteti Nagy Gábor villamos energiaipari technikus által adott árajánlatot, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja az 
árajánlat elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy ha-
talmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Gábor villamos 
energiaipari technikus által képviselt Cool-Top Kft. (8500 Pápa, Liliom u. 2/3.) 
2018. január 17. napján kelt, Németbánya Község Önkormányzat Faluház érintés- 
tűz-, villámvédelmi és szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatos, 60.000,-Ft 
+ 27 % Áfa összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Farsangi hangverseny 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az eredetileg 2018. január 28. 
napjára tervezett farsangi hangverseny – betegség miatt – elmaradt, az új időpont 2018. 
február 11-e. A művészek népszerű opera és operett slágereket fognak előadni, 
zongorakísérettel. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja, hogy a 
megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy milyen forrásból kerülne kifizetésre a vállalkozási díj? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat kulturális kereté-
ből. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a nettó összegű a vállalási díjra ÁFA-t is kell még fi-
zetni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem, mert a vállalkozó nem AFÁ-s. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a megállapodás elfogadását. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármester asszonyt a megállapodás aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németh-Vékes Erzsé-
bet vállalkozóval (8562 Nagytevel, Kossuth u. 20., adószáma: 73572910-1-39, 
nyilv.sz.: 38552097) kötendő, Farsangi hangverseny tartásával kapcsolatos megál-
lapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

f) Farsangi bál zeneszolgáltatása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2018. február 3. napján, a far-
sangi bálon a Szalai Csöpp Kft. szolgáltatja a zenét. Ezt követően részletesen ismerteti a Kft-
vel kötendő megállapodást. A zeneszolgáltatás díja is a kulturális keretből kerül kifizetésre. 
Javasolja a megállapodás elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a megállapodás elfogadását. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármester asszonyt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalai Csöpp Kft.-vel 
(8227 Felsőőrs, Csöpp u. 4/1., adószám: 14276549-1-19, Cégj. szám: 19-09-
510277) kötendő, 2018. február 1. napján kelt, Farsangi bál zeneszolgáltatásával 
kapcsolatos Megállapodását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

g) Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület támogatás kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesület támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester jelzi a képviselő-testületnek az érintettségét, mert ő az 
egyesület elnöke. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Kéri a képviselőket, hogy az alpolgármester úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják 
ki Schmidt Attila alpolgármester urat a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

11/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesület támogatás kérelme elbírálásánál Schmidt Attila al-
polgármester urat kizárja a szavazásból. 

 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a kérelmet, az 
egyesület a Bakonyi Télűző program alatt a németbányai Fő teret és a faluházat ingyenesen 
használhassa. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármester asszonyt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3.) részére, 2018. február 
10. napján, a ”Bakonyi Télűző” rendezvényre Németbánya Fő terének és a Falu-
háznak a térítésmentes használatát engedélyezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2018. február 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Volt iskolaépület – végrehajtási eljárás és per 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a végrehajtási eljárás indult a 
volt bérlő ellen, az önkormányzatok kifizették a végrehajtó által megjelölt eljárási előleget. A 
Pápai Járásbíróságtól érkezett idézés, miszerint Flórián Zoltán bérlő keresetlevéllel fordult a 
bírósághoz, a bérleti szerződés felmondásának jogosságát vitatta. Márciusban lesz a per első 
tárgyalása. Az érintett önkormányzatok polgármesterei felvették a kapcsolatot dr. Herczeg 
Attila veszprémi ügyvéddel, aki képviselni fogja az önkormányzatokat. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a Szerződés-tervezetet. A szerződés elfogadása esetén az ügyvéd elkészíti az el-
lenkeresetet, valamint a végrehajtáskorlátozására vonatkozó nyilatkozatot. Javasolja a szerző-
dés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy Bakonyjákó iskolaépületét, három 
önkormányzat tartja fent.  Három önkormányzatnak együttesen kell fellépnie a bérlő ellen, aki 
a közokirati szerződésbe foglaltak ellenére, sőt az általa kért módosított szerződésre sem fizet-
te meg a kauciót, bérleti díjat, illetve a közművek díjait. 1.900.000,-Ft-os elmaradásban van. 
Az önkormányzatok emiatt közjegyző asszonnyal történt egyeztetéssel felmondták a bérleti 
szerződést. Közjegyző által közokiratba foglalt megállapodásokat végrehajtói eljárás során 
igyekszik betartatni a három önkormányzat. A Földhivatalnál a bérlő ingatlanára elindult a 
tartozás rájegyeztetése. Ez ellen is kifogással élt a bérlő. Az önkormányzatok úgy döntöttek, 
hogy mindenképpen ügyvédet kell fogadni. Azt azért tudni kell, hogy az önkormányzatok 
közokiratba foglalták a megállapodást, illetve a felmondást is, mivel így azonnal behajthatóvá 
vált a követelése az önkormányzatoknak. Ügyvéd szerint elég egyértelműnek tűnik a dolog. 
Bízik abban, hogy rövid úton vége lesz a tárgyalásnak. Aki elveszti a pert, az fizeti a per költ-
ségeit. Reményeink szerint az önkormányzatok a pert megnyerik, s az ügyvédi költségek 
megtérítését is kérik a bíróságtól. Javasolja, hogy hatalmazza fel a testület a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
13/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Herczeg Attila ügy-
véddel (8200 Veszprém, Óváros tér 17., kamarai nyilv.sz.: Veszprém Megyei 
Ügyvédi Kamara 411.) kötendő, Flórián Zoltán önkormányzat ellen indított polgá-
ri peres eljárásban való alperesi képviselettel kapcsolatos ügyvédi megbízási szer-
ződés-tervezetet elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az ügyvédi megbízási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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i) Vízitorna    
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ingyenes vízitorna indul a 
gyerekeknek és felnőtteknek Pápán. Minden héten hétfőn, 18 órakor lenne a vízitorna a pápai 
fürdőben, amelyre - előzetes igényfelmérés alapján - 3-6 fő jelentkezne és járna be. Lakosság 
részére ingyenes lenne. Javasolja, amennyiben 3 főnél többen jelentkeznek, a falugondnoki 
gépjárművet térítésmentesen bocsássák rendelkezésre ennek az egészségmegőrző program-
nak. 
 
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, 1 tartózkodás mellett meghozta következő határozatát: 

 
14/2018.(II.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Várkertfürdőben 
(8500 Pápa, Várkert út 5.) induló, térítésmentes vízitornára a németbányai 
résztvevők részére - 3 főnél több jelentkező esetén -  térítésmentesen biztosítja a 
németbányai falugondnoki gépjárművet. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. február 16. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
j) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vezetékes gáz bevezetésével 
kapcsolatban a megvalósíthatósági tanulmánytervet megrendelte. A tavalyi évben felmerült, 
hogy a falu nem rendelkezik vezetékes gázzal. Nappal nehéz a fűtés megoldása fával. Egyre 
drágább a fa az erdészetnél. Hátrányt jelent a hitelfelvételnél is. Újra felvette a kapcsolatot az 
EON-nal, aki küldött egy levelet, hogy mire van szükség a tanulmány megrendeléséhez. 
Ezeket az adatokat összegyűjtötték és az EON rendelkezésére bocsátották. Nagyon 
reménykedik, hogy Németbányára is be lehetve vezetni a vezetékes gázt.  
 
Elmondja, hogy 2016. decemberétől Schmidt Attila alpolgármester úr látta el a polgármesteri 
tisztséget Németbányán, mivel a polgármester úr lemondott a tisztségéről. Akkor a testület 
megszavazott neki bruttó 134.000,-Ft tiszteletdíjat, amivel ő abszolút egyetért. Úgy gondolja, 
hogy a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármesternek ez megfelelő juttatás. Megtörtént a 
polgármester választás, és alpolgármester úr nem lett polgármester. A 2017. évi önkormány-
zati költségvetést ő tervezte, s a magasabb alpolgármesteri tiszteletdíj nem került a költségve-
tésbe. Az alpolgármester úr benyújtotta tavaly a nyilatkozatát, amelyben a tiszteletdíja jelen-
tős részéről az önkormányzat javára lemondott, s csak 20.000,-Ft/hó tiszteletdíjat vett fel. 
volt. Alpolgármesterként, úgy tudja, talán egy ideig Kiss Albertné kapott magasabb összeget. 
Alpolgármester urat felhívta januárban, kérdezte, hogy erről az összegről 2018. évben is le 
fog-e mondani, és ő gondolkodási időt kért. Nem sokra rá, felhívta az alpolgármester urat, 
személyesen találkoztak. Elmondta neki, hogy a költségvetés elkészítése most kezdődik, de ő 
folyamatosan a falu vérkeringésén tartja az ujját. Ez a tiszteletdíj 1.600.000,-Ft-tal érinti a falu 
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költségvetését ebben az évben. Mindenki számára elküldte, hogy 2,5 millió forinttal megne-
hezítették a saját dolgukat. A 2016. évre visszavonták az önkormányzattól a falugondnoki 
normatívát. Erre 12 havi részletfizetési lehetőséget kaptak. Az önkormányzat 22 millió forin-
tos költségvetéséből 2,5 millió Ft-ot ide kell kifizetni. Alpolgármester úr pedig 1.600.000,-Ft-
ot szeretne tiszteletdíjként felvenni. Ő ezt elfogadhatatlannak tartja. Azt gondolja, hogy Né-
metbánya kis falu. Nagyon sok fejlesztést, és beruházást kellene végrehajtani. Elindulnak a 
pályázatok, ahol önerőre lenne szükség. Összeírta, amit ebben az évben szükségesnek gondol. 
Ebben az évben rendezési tervet kellene csinálni. Alaphangon is 1.5 millió, de inkább 3 millió 
Ft. A falugondnoki szolgálatra 2,5 millió forintot ki kell fizetni. Pályázatokra önrész 
500.000,-Ft. Kazánra pályázatot megnyertük, lassan itt lesz a kazán. Ennek önrésze is lesz 
300.000,-Ft. Közben a Faluházban csőtörésük is volt. A kazán beszerelése is költséges lesz. 
Azt gondolja, hogy az önkormányzat költségvetése ezt nem fogja elbírni. Lényegében ezért 
költségvetési hiánnyal kell tervezniük. Lekérte az előző évi számokat, 2015-ben: a záró napon 
1.800.000,-Ft, 2016-ban 2,5 millió Ft, 2017-ben 5.100.000,-Ft volt az önkormányzat bank-
számláján. Pályázatokat nyújtottak be, támogatást kapnak a polgármesteri bérre, éves szinten 
2 millió Ft-ot- Magyarul nem kerül többe a falunak, mint Blaskovits Zoltán polgármester úr. 
Jelenleg 3,6 millió Ft van az önkormányzat kasszájában, de ez sem elég arra, hogy ezeket a 
kiadásokat a költségvetésbe be tudja illeszteni. Kéri az alpolgármester urat, mondja el, mi az 
oka annak, hogy a tavalyi évben nem vette fel az alpolgármesteri tiszteletdíja nagy részét, az 
idei évben pedig fel szeretné venni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, nem jól tudja a polgármester asszony, 
mert lemondott az alpolgármesteri tiszteletdíjáról. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy 2017. január 12-én szavazta 
meg neki a képviselő-testület a bruttó 134.600,-Ft tiszteletdíjat. Ez éves szinten pontosan 
1.615.200,-Ft. 2016. decemberében, amikor alpolgármester lett, nettó 40.000,-Ft-ot kapott. 
Utána 2017. január 1-vel változott meg a polgármesterek, alpolgármesterek illetménye. Akkor 
töltötte be a polgármesteri teendőket. Testület akkor megszavazta neki a lehető legmagasabb 
tiszteletdíjat, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Amikor Blaskovits 
Zoltán főállású polgármester lett, meg is lett szidva, hogy mit képzel magáról, hogy ő főállású 
polgármester lett. Ez a 2014-es közmeghallgatáson volt. Bár akkor ő nettó 120.000,-Ft-ot ka-
pott. Amikor ő képviselő lett, két évvel ezelőtt lemondott a tiszteletdíjáról olyan feltétellel, 
hogy az összeget egy civil szervezet, rászoruló alapítvány kapja meg. Akkor azt mondták 
nincs erre lehetőség. Tavalyi évben nem lett erre elkülönítve keretösszeg, azért is mondott le 
róla, mert ő rontotta el a költségvetést. Ellenben most is azt tudja mondani, azért szeretné fel-
venni a tiszteletdíját, mert ő sem turkál senkinek a zsebében, az övében se turkáljon senki, 
hogy ő ezt kinek fogja odaadni. Tisztes járulékot kap, meg tud belőle élni, sőt a gyerekeit is 
tudja támogatni. Azt fogja támogatni, aki rendezvényt szervez a faluban, vagy akinek gyűjte-
nek.  
 
Doma Kálmánné németbányai lakos véleménye szerint az alpolgármester úr költse temetés-
re a tiszteletdíját. 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, nem szeretne tiszteletlen lenni, adják meg a má-
siknak a tiszteletet. Testületi ülésen vannak. A polgármester asszony kérdésére határozott 
nemmel tud válaszolni, nem mond le az alpolgármesteri tiszteletdíjáról.  
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Narancsik Imréné kérdezi az alpolgármester úrtól, amikor indult a választáson, kommuni-
kált-e valamit, hogy mekkora összegért vállalná el a képviselői teendődet. 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy polgármester választáson igen, 
társadalmi megbízatású polgármesterként havi 95.000,-Ft nettó összegért, képviselőként nem. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imréné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy 2014-ben a lakosság 
Schmidt Attilát úgy támogatta és juttatta be a képviselők közé, hogy a falu költségvetésében 
annyiba fog kerülni, mint egy átlagos képviselői tiszteletdíjat felvevő tag.  Azt gondolja, hogy 
ezt szavazták meg neki az emberek. Azért kellene továbbra is ennél az összegnél maradni. 
Most újra abban a funkcióban tud a testületnek hasznos tagja lenni, mint induláskor. 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy jelenleg nem tud hasznos tagja lenni a testü-
letnek. Az alpolgármester lényegében arra kell, hogy amikor a polgármester nem írhat alá, 
mert ami vele kapcsolatos, azt ő írja alá. Ennyi dolga, nem lát bele a falu dolgaiba. Nem ka-
pott még feladatot. Ha kapna, akkor vállalná, azért is vállalta el az alpolgármesteri tisztséget.  
Arról, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj téma lesz a testületi ülésen, a képviselők nem is ér-
tesültek, a lakosság viszont igen. Személyes beszélgetésük alkalmával mondta a polgármester 
asszonynak, hogy nem mond le a tiszteletdíjáról. Akkor jelezte, hogy testület elé fogja vinni a 
dolgot. Azt nem tudta, hogy ez egy telefonos csatárláncon fog végig menni a falun. Vannak 
különböző módszerek, így is lehet.  
 
Narancsik Imréné németbányai lakos pozitív dolognak tartja, hogy az alpolgármester úr 
szeretne jobban a testület munkájában részt venni.  
 
Ruppert Béláné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy forráshiányosan nem 
lehet tervezni költségvetést. Az alpolgármester úr maga is elismeri, hogy nem vesz részt olyan 
mértékben az önkormányzati munkában, mint 2016. decemberében. Ezért etikátlannak tartja, 
hogy felvegyen olyan pénzt, amiért nem dolgozik meg.  
 
Doma Kálmán németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ő akkor bírálná a polgármes-
ter asszonyt, ha ezt nem hozta volna nyilvánosságra. Nem tudja megérteni, hogy nagyobb fa-
luban havonta 15.000,-Ft tiszteletdíjat kapnak a képviselők, akkor az alpolgármester úr miért 
kap 134.600,-Ft-ot. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, a polgármester választáson két fő indult. 
Ujvári Szilvia főállású polgármesterként, Schmidt Attila társadalmi megbízatásúként. A falu 
szavazta meg, hogy ki legyen a polgármester. Demokratikusan megnyerte a választást, ezzel 
megnyerte a főállást is. A költségvetésből ő annyi pénzzel többet is visz ki. Lehetne beszélni 
arról is, hogy amikor a Blaskovits Zoltán polgármester úr béréről lett tárgyalva, hogy főállású 
legyen, vagy társadalmi munkában végezze. A Kormány akkor úgy állapította meg a társa-
dalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, hogy sokkal kevesebb lett volna a tiszteletdíja, 
mint amit előzőleg kapott. Akkor járult hozzá a képviselő-testület, hogy a polgármesteri tiszt-
séget főállásban lássa el. Itt volt akkor egy lakossági fórum, amikor kikezdték Blaskovits Zol-
tán polgármester urat, hogy miért főállású polgármester. Most megint kikezdenek mindenkit, 
hogy ki mit vesz fel? Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzatnál senki nem vesz fel 
egy fillért tiszteletdíjat sem.  
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Narancsik Imréné németbányai lakos véleménye szerint tévesen lett a testületi döntés meg-
hozva. Nem arra az időszakra hozta meg a képviselő-testület a döntést, amire kellett volna. 
Ezzel nem szabadna visszaélni.  
 
Langer László jelentkezik hozzászólásra. 
 
Doma Kálmán németbányai lakos megkérdezi, hogy, „Langer László mit keres itt”? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, pont ugyanannyi joga van a testületi 
ülésen jelen lenni, mint a Kálmán bácsinak. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvános, bárki 
részt vehet rajta. 
 
Langer László hozzászólásában elmondja, hogy ő többször tett ingyen felajánlást a falunak. 
Annak idején Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak felajánlotta, hogy jöjjön el 
Németbányára az Oszvald Marika és a fia, ami nyilván pénzben sok lett volna, de ingyen fel-
ajánlotta. Másfél éve a Márton-napon ingyen eljöttek, és felléptek. Ujvári Szilvia asszonynak 
többször felajánlotta a segítségét kulturális programok esetében is. Fél évvel ezelőtt, testületi 
ülést követően felajánlotta az önkormányzat részére, hogy a NIKÉ Építészeti Kft., ahol ő dol-
gozik, a rendezési tervet ingyen és bérmentve megcsinálja Németbánya Község Önkormány-
zatának.  
 
Narancsik Imre németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ha az alpolgármester úr fel-
venné a tiszteletdíját, akkor az önkormányzat nem tudna pályázni. Van egy ősi szokás Né-
metbányán, hogy a polgármester megválasztja a képviselőket, akikkel együtt szeretne dolgoz-
ni, ez már így megy több cikluson keresztül. Ez viszont nem történt meg, amikor a Zoltán fel-
állt. Ez úgy lett volna fair, ha az egész testület megméretteti magát és lett volna egy új testü-
let, új polgármesterrel épült volna a falu. Ő azt látja, hogy van egy polgármester, s vele szem-
ben a képviselő-testület. Nincs együttműködés, szemben állás van. Azt látja, hogy nem tudnak 
együtt dolgozni. Ő nagyon sajnálja az alpolgármester urat, kétszer is közel volt ahhoz, hogy 
polgármester legyen, ezt emberileg is nagyon nehéz feldolgozni. Véleménye szerint harmadik 
választás esetén még kisebb esélye van a nyerésre. A falu egyik fele őt támogatta, a másik fe-
le, a Szilvire szavazott. Azért tették, mert a Szilvi a pályázatokat jobban tudja kezelni. Nem 
emberileg volt gond. Ebben a helyzetben, amiben a falu most van, ő erre alkalmasabb, még 
akkor is, ha az ő havi illetménye magasabb, mint amit Attila kért. Ha letelik a ciklus, és ő nem 
tud semmit felmutatni, akkor a falunak el kell azon gondolkodni, hogy miért kapott annyi 
pénzt. Szerinte a 135.000,-Ft alpolgármesteri tiszteletdíj sok, de a 20.000,-Ft nevetséges. Va-
lahol az arany középutat kellene választani, ha ez számára nem megalázó.  
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a választások után nem volt 
benne semmilyen sértődöttség, csak megkönnyebbülés. El szeretném oszlatni azt a tévhitet, 
hogy neki polgármesteri ambíciói lennének. Beleunt az egészbe. Kétszer indult neki, mindkét-
szer alulmaradt. Az a lehetőség fel sem merült, hogy ő részben mondjon le a tiszteletdíja egy 
részéről. Az szerinte túlzás, hogy deficites a költségvetés. Ez mind eshetőleges költség, ha 
elfogadják a támogatásokat, amiket felajánlanak, a felére lehet csökkenteni a kiadásokat.  
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Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, ami felhozott neki indokként az al-
polgármester úr, az az volt, hogy mind a két gyermeke családot alapított és szüksége van a 
pénzre. A másik: ezek a dolgok, amiket felsorolt a költségvetésen túlmutató dolgok. A képvi-
selő-testület azért van itt, hogy fejlődjön a falu. A 22 millió forintos költségvetésből lejön a 
2.5 millió plusz a 1.6 millió Ft. Ebben a költségvetésben nincs benne a gázkazán, rendezési 
terv, vagy a pályázati önerő. Az életben maradásról van szó. Képviselőként arra tettek esküt, 
hogy képviseljék a falut. Hogy lehet valaki képviselő, hogy tudja, amit tesz, az veszélyezteti a 
falu költségvetését. Van egy ajánlata: mérettessék meg magukat mindannyian. Legyen új pol-
gármester és képviselő választás. Legyenek bátrak és nézzék meg, a falu mit mond. Pénzbe 
kerül, a falunak kb. 1 millió Ft-ba.  
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy személy szerint, ő úgy érzi, hogy 
sokat dolgozik képviselőként, utánajár, utánanéz dolgoknak. Attól, hogy sok mindenben nem 
ért egyet a polgármesterrel, ez szinte kötelező is. A falu nem csak 20-30 emberből áll. A vá-
lasztásnál is csak 9 szavazat volt a két polgármester jelölt között a különbség, van a falunak 
másik fele is. Nem érti Narancsik Imre okfejtését. Nem érzi annyira tragikusnak, hogy azon 
vitatkoznak, felveszi, vagy nem veszi fel az alpolgármester a tiszteletdíját. Ő felhívta minden-
kinek a figyelmét, hogy nem lehet ebben a faluban nagy dolgokra számítani. Nem lesz akkora 
költségvetés, beruházás. Nem tudja, miért kell úgy beszélni, hogy „majd mi itt megváltozta-
tunk mindent”. A polgármester asszony megnézte a pályázati kiírásokat, az összesnél a 100 
%-s támogatottságúakat figyelte. Eszébe se jutott, hogy olyanokat nézni, amelybe önerővel 
bele kell szállni. Nem is érti, milyen egy egymillió forintos tételről beszél, amivel meg fogják 
váltani az összes elképzelésüket a faluban. Ez szerinte önámítás. Aki ezt itt határozottan el-
mondja, az nem mond igazat.  
 
Narancsik Imréné németbányai lakos véleménye szerint az is egy megoldás lenne, ha a 
képviselő-testület mondana le, és Schmidt Attila úgy indulhatna, hogy megmondaná, milyen 
feltételekkel vállalná el a tisztséget. A lakosság akkor tudna választani.  
 
Müller Péter képviselő kérdezi a jegyző úrtól, hogy egy önkormányzati választás mennyibe 
kerülne? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy pontosan nem tudja megmondani, de na-
gyon sokba, melyet – a képviselő-testület önfeloszlatása esetén – az önkormányzatnak kellene 
kifizetni. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester véleménye szerint legalább 1 millió forintba kerülne.  
 
Mekler Ern ő németbányai lakos képviselőktől azt hallotta, hogy dolgoznának ők, segítené-
nek, de az utolsó pillanatban a facebookról értesülnek a falu dolgairól.  
 
Ruppert Béláné németbányai lakos a jegyző úrtól kérdezi, hogy szabályos volt-e az a hatá-
rozat, amit akkor hoztak az alpolgármesteri tiszteletdíjról, hogy határozatlan időre hozták? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre, a képviselő-testület így döntött.  
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Hozzászólás: 
 
Ruppert Béláné németbányai lakos kérdezi, hogy a testület utólag nem módosíthatja a hatá-
rozatát? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző nemmel válaszol a kérdésre. Az alpolgármesternek megállapított 
tiszteletdíj az önkormányzati ciklusra szól. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy szeretné kikérni a testület véleményét az alpol-
gármesteri tiszteletdíj felvételével kapcsolatban. Müller Pétert kérdezi, hogy egyetért-e azzal, 
hogy az alpolgármester úr a 134 e. Ft tiszteletdíjat felvegye? 
 
Válasz: 
 
Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy azzal a feltétellel ért egyet, ha több mun-
kát végez az alpolgármester úr. A polgármester asszonynak van egy főállása a polgármesteri 
tisztség mellett, amikor ezért távol van, az alpolgármesternek helyettesítenie kell. A szava-
zóknak azt sugallta, hogy a német céget ott hagyja, ha megnyeri a polgármester választást, de 
az autójából ítélve, ez nem sikerült még. Az alpolgármester úr a tiszteletdíjáért a jelenleginél 
több munkát végezhetne. A műszaki dolgokban többet segíthetne, dolgozzon meg a pénzéért. 
Ha a polgármester asszony azt mondja, hogy megdolgozik a főállású polgármesteri illetmény-
ért, akkor az alpolgármester úr is dolgozzon meg érte. Biztos lesz olyan feladat, amikor a pol-
gármesternek szüksége lesz segítségre. Nem lehet mindent társadalmi munkában elvégeztetni, 
el fognak fogyni lassan a társadalmi munkások.  
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter képviselő a hozzászólásában elmondja, a törvényhozók úgy döntöttek, hogy a 
képviselő-testület működtetése évente 2,5 millió forintba kerül. Ezt megtámogatta, 1,5-2 mil-
lió forinttal. Ha a Parlament hoz egy ilyen törvényt, az lenne a minimum, hogy adóval kom-
penzálja. Abban látja a hibát, hogy nem átgondolt törvényeket kell végrehajtani.  
 
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi, azt akarja mondani a képviselő úr, hogy az 
Állam a tiszteletdíjakat nem adja oda pluszban? A polgármester illetményét kompenzálja.  
 
Válasz: 
 
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy azt sem. Nagyon örül a megemelt pol-
gármesteri illetménynek, mert már akkor mondta Blaskovits Zoltán polgármester úrnak, hogy 
le a kalappal előtte, hogy 90.000 forintért milliókról dönt.  
 
Hozzászólások: 
 
Kungl Ignác németbányai lakos, német nemzetiségi képviselő véleménye szerint a képvi-
selő-testület próbál összefogni a polgármester asszony ellen.  
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Náci bácsi is lemondhatna a tisz-
teletdíjáról, akkor ő is tudna segíteni a falunak.  
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Schmidt Attila alpolgármester elmondja, tavaly márciusban lemondott a tiszteletdíja nagy 
részéről, a nyilatkozatában megjelölte, hogy csak a 2017-es költségvetési évre mond le róla. 
 
Berhidai Péter képviselő véleménye szerint, ha jár az alpolgármester úrnak a tiszteletdíj, ak-
kor jár. Aki meg ilyen törvényt hoz, az meg gondolkodjon. 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, úgy tudná elképzelni, hogy az alpolgár-
mester úr részt tudna venni az önkormányzati munkában, a polgármester asszony segítségére. 
Az NMI alkalmazott szerződése hamarosan lejár, az ő posztja megszűnik. Nem lesz senki az 
önkormányzatnál a hivatalban. Az alpolgármester úrnak miért ne lehetne adni feladatot, meg-
beszélni vele, hogy hány órát hajlandó dolgozni egy nap. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a falugondnok itt lesz. 
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint a legjobb az lenne, ha lemondana az al-
polgármesteri tisztségéről, feladatot úgy sem kapna, mert itt van a falugondnok. A probléma 
az, hogy kijelölnének egy új alpolgármestert, és azt jelölnék ki, aki eddig is volt. Kell olyan 
ember, akit lehet paradicsommal dobálni, ő állja a támadásokat.  
 
Ruppert Béláné németbányai lakos kérdezi, hogy hajlandó lenne az alpolgármester úr napi 
4-6 órát dolgozni, és a polgármesternek segíteni? 
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, még a végén belelátna a dolgokba. 
Volt olyan testületi ülés, melyen akkor tudta meg, hogy a polgármester asszony nem lesz je-
len, amikor jegyző úr közölte, hogy kezdeni kellene a képviselő-testületi ülést. 
  
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úrral történt beszélgetésük 
elején, azt mondta, hogy kapja meg ezt az összeget, jöjjön dolgozni, mivel az NMI alkalma-
zott elmegy nyugdíjba. Az volt a válasz, hogy nem lesz titkárnő. Havi 90.000 forintról beszél-
nek, ennyit keres a falugondnokuk. Jó lenne a segítség. Egy héten, egy-két alkalommal be 
tudna segíteni műszaki dolgokba, vagy favágásba, de nem lesz titkárnő. Egyébkén utánané-
zett, ha társadalmi megbízatású polgármester lesz, akkor elveszít a falu körülbelül 2 millió 
forintot. Semmivel nem kerül többe, mint amibe Blaskovits Zoltán polgármester úr került. 
Etikátlannak tartja, hogy egy ekkora faluban legyen egy főállású polgármester, és legyen mel-
lette egy „főállású” alpolgármester. Etikátlannak tartom. Ez nem arról szól, hogy ki akarja 
tolni az alpolgármester urat bizonyos dolgokból.  
 
Narancsik Imréné németbányai lakos kérdezi, hogy mi a véleményük a képviselő-testület 
feloszlatásáról?  
 
Válasz: 
 
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, lehet, hogy szerencsésebb lenne, mert 
kevesebben vannak, mint 100 fő, akkor csak kettő képviselő lenne, olcsóbban jönne ki a falu.  
 
Hozzászólás: 
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Doma Kálmán németbányai lakos kérdezi, hogy ki volt a képviselő-testületben, amikor a 
falugondnoki kocsi végett a 2,5 millió „kibukott”? 
 
Válasz: 
 
Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy ahhoz a képviselő-testületnek semmi kö-
ze nem volt, de még a polgármesternek sem. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ez nonszensz, hogy egy rendszám 
miatt kaptak büntetést, pedig a feladat jól el volt végezve, senki nem szenvedett hiányt.  
 
Narancsik Imréné németbányai lakos kérdezi, amikor a képviselő-testület az alpolgármes-
ter úr tiszteletdíját megállapító határozatot meghozta, végig lett gondolva, hogy ez egy ciklus-
ra szól? 
 
Válasz: 
 
Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy ő arra szavazott, hogy van egy polgár-
mester, és van egy alpolgármester, aki segíti a polgármester munkáját, s neki van egy tiszte-
letdíja.  
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, úgy fogadták el a határozatot, hogy ezt 
az Állam egy az egyben kompenzálni fogja.  
 
Ruppert Béláné németbányai lakos véleménye szerint úgy kellett volna meghozni a határo-
zatot, hogy amíg az alpolgármester úr a polgármesteri teendőket végzi, arra a három hónapra 
kapja ezt a tiszteletdíjat. 
 
Müller Péter képviselő véleménye szerint fölösleges ilyenbe belemenni, hogy akkor mit 
gondolt. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületet nem lehet felelősségre vonni a 
döntése miatt.  
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, a testületi ülésen nincs itt a falu teljes 
számban. Nem lehet az mondani, hogy valaki eljön az ülésre, s felkéri az összes képviselőt, 
hogy mondjanak le.  
 
Narancsik Imréné németbányai lakos kérdezi, mi lenne, ha gyűjtenének aláírást, és meglát-
nák, mennyien gondolják, hogy új választás kellene, és le kellene mondani a képviselőknek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, lehet aláírást gyűjteni, de a képviselő-testületet 
nem lehet kényszeríteni arra, hogy feloszlassa magát. 
 
Hozzászólás: 
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Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi, nem lenne jobb összefogni egy ilyen kis 
faluban?  
 
 
 
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 21 óra 31 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
     Ujvári Szilvia Kelemen László 
                              polgármester                                                         jegyző 


