
 

 

Szám: Nb/56-2/2018. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján 9 órakor 
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 2018. február 15. napján 

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

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

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 6 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő közül 4 fő jelen van. 
Berhidai Péter képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud 
jelen lenni a mai ülésen. 
 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y :                                                                                                     E lő a d ó :
                                                                                                                                                                                                                                            
1./  Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése                     Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                                                                                     
 
2./ Németbánya község Településkép védelméről szóló önkormány-                Ujvári Szilvia                                                                   
     zati rendelete                                                                                                   polgármester 
 
 
3./ Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kataszt-              Ujvári Szilvia                                                                                                               
      rófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelme                                                polgármester    
                       
                                                                                                                                                                                                                                               
 4./ Vegyes ügyek                                                                                                Ujvári Szilvia                                                                                        
                                                                                                                             polgármester                            
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

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

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nincsenek, így nem készülhetett vég-
rehajtásukról beszámoló. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek 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 2018. évi költségvetése 
     E lő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. (195.) törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-
tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően 
részletesen ismerteti az Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetés bevételi 
oldalán a kincstár által megadott adatok alapján szerepelnek a bevételi előirányzatok A 
falugondnoki szolgáltatás normatívája 2,5 millió forint volt most 3,1 Ft-ra emelték fel. A 
könyvtári közművelődési feladatoknál eddig 1,2 millió forint volt a támogatás most 1.8 millió 
Ft-ra emelték fel.  Szociális feladatokra a támogatás idén 960.000,-Ft. A szociális étkezésre 
két fő után kap az önkormányzat támogatást. Az adóbevételek az előző év alapján van 
feltüntetve. A 2017. évi maradvány majdnem megegyezik a bank és pénztár egyenlegével, 
minimális az eltérés. Csemeteértékesítésre is terveztek bevételt, illetve a szociális étkezőknél 
a magánszemélyek befizetéseit tervezték. A kiadási oldal tervezésénél a 2017-es évet vették 
alapul. Kivéve a béreket, mert ott az idei bérekkel számoltak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya Települési Értéktár 
Bizottság minden évben szokott kapni az önkormányzattól támogatást, 120.000,-Ft-ot. Ez az 
idei költségvetésben melyik soron van feltüntetve? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a kulturális keretben. Nincs külön 
soron feltüntetve. Megpróbálnak úgy gazdálkodni, hogy idén is tudjanak támogatást adni a 
TÉB-nek.  
 
Hozzászólás: 
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Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a közművelődési normatíva az idén 
600.000,-Ft-tal emelkedett A tavalyi évben ezen belül a megbízási díj 180.000,-Ft volt. Ez a 
könyvtáros tiszteletdíja volt. Ez a tétel a tavalyi évhez képest idén 821.521,-Ft-ra emelkedett. 
Kérdezi, hogy mit tartalmaz az előirányzat növekedés? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. válaszában elmondja, hogy az előirányzatban benne van a 
könyvtáros havi megbízási díja, amit 15.000,-Ft-ról megemeltek 20.000,-Ft-ra. Ezen kívül a 
könyvtáros tart 11 előadást, aminek a díja nettó 10.000,-Ft/előadás. Borosné 30.000,-Ft meg-
bízási díja is itt van tervezve. Jutalom is ide lett betervezve.  Ezt az előirányzatot fel kell 
használni, 15 %-át kell tárgyi eszközre fordítani.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, a Pápai Könyvtár nem jelzett, hogy tartanának valamilyen 
ingyenes előadást? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy idén nem túl gazdag az általuk kí-
nált választék. Négy előadást lehetett választani, a négy legértékesebbet választotta ki. Most a 
költségvetést tárgyalják, ha azt szeretné a képviselő-testület, hogy Narancsik Imre ne tartson 
előadást, hanem máshová csoportosítsuk át a kiadási előirányzatot, akkor azt most kell jelez-
ni. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a könyvtárnál személyi kiadásként 
csak a könyvtáros és a takarító tiszteletdíja, illetve megbízási díja szerepeljen. Az így megta-
karított kiadási előirányzatot tárgyi eszközökre, beruházásokra át csoportosítani. Úgy szavaz-
zon a jutalomról, hogy nem is tudja, kinek akar majd a polgármester asszony jutalmat adni. 
Az természetes, hogy ő dönti el, hogy kinek és mennyit ad, de szeretné tudni költségvetési 
szinten is ezeket a dolgokat.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a jutalom csak egy kiadási előirány-
zat, adható. A későbbiekben, ha nem kerül kifizetésre, át lehet csoportosítani. Hétfőn és ked-
den várta a képviselőket, az ilyen költségvetési kérdéseket részletesen meg tudták volna be-
szélni. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, szerette volna, hogy ezek a fontos költ-
ségvetési kérdések jegyzőkönyvbe kerülnek, ne csak egy megbeszélésen hangozzanak el. Ne 
legyen utólag olyan visszhang, hogy nem jól végezte a képviselő-testület a munkáját.  
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy amikor itt volt Mihalcsik Márta, 
kérdezte ő is, hogy van-e a Németbánya Települési Értéktár Bizottságnak elkülönített pénze. 
Tájékoztatták, hogy van 120.000 Ft-ja a TÉB-nek. Azt kérdezte, hogy mindet elköltötték-e? 
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Ha nem, akkor ezt az összeget át tudják-e vinni a következő évre? Az önkormányzat telepü-
léskép védelmi rendeletében szerepel, ha valamit helyi védelem alá vesznek, akkor az önkor-
mányzat valamilyen anyagi segítséget nyújthat a védelem tárgyának állagmegóvása érdeké-
ben. Kérdezi, hogy ilyen célra tudnak-e keretet biztosítani? Gondol például most a zuhatag-
kútra. Ha ezt valamikor helyi védelem alá helyezik, akkor úgyis a költségvetésben tervezni 
kell majd vele.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy mivel ennek jelenleg a könyvtár so-
rában van hely. Ezt viszont sajnos nem lehet átvinni a következő évre. Annyit fognak költeni, 
amire szükség lesz. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a falugondnoknál szereplő 102.000,-Ft kiküldetési elő-
irányzat mit takar? A könyvtárnál milyen 25.000,-Ft-os kiküldetés szerepel? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. válaszában elmondja, hogy eddig a béren kívüli juttatások-
ban volt a falugondnoknak betervezve a cafetéria, most az idei évben a kiküldetésben van. A 
könyvtáros kiküldetése csak előirányzat, amit beterveztek, nem biztos, hogy felhasználásra 
kerül. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a polgármester asszony által elindított vezetékes gáz 
Németbányán megvalósíthatósági tanulmánya készítésének milyen költségvonzata van, s ezt 
honnan tervezi kifizetni?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ennek nincs költségvonzata.  
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetést érintő rendelet-
módosítási javaslata van. Elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzat „polgármesteri 
illetmény támogatása” címen 2.018.100,-Ft támogatást kap. Ehhez képest a költségvetés ki-
adási oldalán 6.367.760,-Ft személyi kiadás szerepel, melyet még munkáltatói járulékok ter-
helnek. A hatályos jogszabályok szerint ~ 3,5 millió Ft éves bruttó bérköltsége a polgármester 
után az önkormányzatnak, ami után szociális- és egészségi hozzájárulást kell a munkáltatónak 
fizetnie. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 71. § (5) 
bekezdése alapján, a társadalmi megbízatású polgármester esetében ennek csupán a fele me-
rülne fel, így mindenképpen javasolt a polgármesteri tisztség betöltése módjának felülvizsgá-
lata. A társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség elfogadásával jelentős költségcsökken-
tés érhető el. Ezt követően részletesen ismerteti Németbánya Község Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzata módosítása előterjesztését. 
 
Válasz: 
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Ujvári Szilvia polgármester válaszában megköszöni Müller Péter képviselő úrnak az előter-
jesztését. Az előterjesztéssel nem ért egyet, a polgármesteri tisztséget továbbra is főállásban 
kívánja ellátni. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 76. § d) pontja szerint az alpolgármester e 
tisztsége megszűnik: ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel megbízását visszavonja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
Schmidt Attila alpolgármester megbízását vonják vissza. 
 
Schmidt Attila alpolgármester jelzi érintettségét a képviselő-testületnek. 
 
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.” 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy az alpolgármester megbízása visszavonása 
döntéséből zárják ki Schmidt Attila alpolgármestert a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megbí-
zásának visszavonása döntéséből Schmidt Attila alpolgármestert kizárja a szava-
zásból. 
 

Ujvári Szilvia polgármester kiosztja a titkos szavazáshoz a szavazólapokat. 
 
Müller Péter képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke összeszedi a kitöltött szavazólapokat, 
s kitölti a szavazásról szóló jegyzőkönyvet, melyet az érintettek aláírnak. Ezt követően átadja 
jegyzőkönyvet a polgármester asszonynak.  
 
Ujvári Szilvia polgármester a jegyzőkönyv alapján megállapítja, hogy az alpolgármester úr 
megbízatása visszavonását 1 testületi tag támogatta, 2 testületi tag pedig ellenezte, a szavazás 
eredménytelen volt, az alpolgármester úr megbízását a képviselő-testület nem vonta vissza.  
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a bruttó 134.600,-Ft tiszte-
letdíja feléről, a 2019-es önkormányzati választásokig lemond. Teszi ezt azért, hogy jövő ja-
nuárban ilyen hercehurca ne alakuljon ki. Ne tegyék ki ilyen dolgoknak a falut.  
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy emlékei szerint 2013. évtől elkezd-
ve nem volt mínuszos az önkormányzat költségvetése. Mindig visszamennek a múltba. Erre 
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csak annyit tud mondani, hogy a képviselő-testület végezte a dolgát.  
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a maradvány az elmúlt évek-
ben átlagosan 1,5 millió forint volt. A tavalyi évről 5,1 millió Ft-ot hoztak át, ebből ki tudják 
fizetni a 3,5 millió Ft falugondnoki normatíva elvonást. Köszöni az alpolgármester úrnak a 
döntését, de nincs még vége ennek a beadványnak. Elmondja, hogy élni kíván az Mötv. 77. §-
ában biztosított jogával, az alpolgármester úr feladatkörét teljeskörűen megvonja. Ezt követő-
en az írásban rögzített feladatkör megvonást átadja az alpolgármester úrnak, aki azt átveszi. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a feladatkör megvonást követően az alpolgármester a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a könyvtáros tiszteletdíjának 
5.000,-Ft-os emelése ez 33 %-os emelést jelent. Nem tudja, hogy a más munkahelyen dolgo-
zók kapnak-e 33 %-os béremelést. Ez egy elég erős emelésnek számít. Hetente hétvégeken 
jelen van a könyvtáros, de nem egyszer ment a könyvtárba, amikor a gyermekei, vagy a pol-
gármester asszony gyerekei nyitották ki a könyvtárat. Illene odafigyelni, hogy ezt a tisztséget 
az előírásoknak megfelelően töltse be a könyvtáros. 
 
Schmidt Attila elpolgármester véleménye szerint nem az a lényeges, hogy 33 %-os lesz a 
tiszteletdíj emelés, az emelésnek a vásárlóértéket kell nézni. 
 
Kis Albertné képviselő egyetért az alpolgármester úr véleményével. 
 
Ujvári Szilvia polgármester Müller Péter képviselő úr véleménye alapján, javasolja, hogy a 
könyvtárnál csak a könyvtáros emelt tiszteletdíja, valamint a takarítási megbízási díj maradjon 
személyi kiadásként. Az előirányzatokat a szolgáltatásokhoz javasolja átcsoportosítani. 
Rendkívül fontosnak tartja a gázkazán leszerelését. Beszerelésére 550.000,-Ft árajánlatot kap-
tak. Pályázatnál az önerő jelentkezni fog az önkormányzatnál. Úgy emlékszik 600.000,-Ft kö-
rüli összeg lesz. Kérdezi, hogy a szennyvíz pályázat önerejét hova kell tervezni? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra költs. főea. válaszában elmondja, hogy a beruházáshoz.  
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy a „tárgyi eszköz beszerzése, létesítése”, soron 
szerepeltessék az alpolgármester úr eredeti és jelenlegi tiszteletdíjának a különbségét. Akkor 
meg tudják azokat a beruházásokat valósítani, melyek erre az évre tervezve voltak.  
Véleménye szerint a szociális étkezés igénybevétele akkor lehetséges, ha az érintett maximá-
lisan igénybe veszi. Olyat nem lehet olyat csinálni, hogy egyik nap eszik, másik nap nem. A 
teljes igénybevétel esetén az önkormányzat költségvetése is pozitív irányba fog módosulni. A 
szociális étkeztetésnél egy szociális szakember megbízási díját is fizetni kell az önkormány-
zatnak, ami 5.000,-Ft/hó. Ez a költség minimalizálódna. Az önkormányzat két fűkaszája közül 
az egyik teljesen tönkrement. Egy új lengőkasza beszerzését is kellene szerepeltetni a tárgyi 
eszközök között, ami 290.000,-Ft-os tétel.  
Javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal módosított költségvetést fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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1/2018.(II.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d :   Németbánya község Településkép védelméről szóló önkormányzati         

rendelete 
E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 

   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Állami Főépítész 
levelét, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a főépítész – a jegyző úr 
segítségével - az Állami Főépítész javaslatainak figyelembe vételével dolgozta át a rendelet-
tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2018.(II.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendelete Németbánya Község településkép védelméről 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai  Katasztró-

favédelmi Kirendeltség támogatás kérelme  
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét és a 
megállapodás-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a tavalyi támogatáshoz hasonlóan, idén is 5.000,-Ft 
támogatást állapítson meg a kérelmezőnek a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy arányában nézve elegendő Németbányától ez a támo-
gatás?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Németbányától elegendő ekkora támoga-
tást megállapítani. Tavaly volt olyan – Németbánya lakosságánál tízszer nagyobb – település, 
amely ennél is kevesebb támogatást adott. 
 
Hozzászólás: 
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Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2018.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (H-8500 
Pápa, Major u. 20.) részére – költségvetése terhére – 5.000,-Ft támogatást állapít 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

 4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Igazgatóság Pápai Kiren-
deltségét az Önkormányzat 5.000,-Ft-tal támogatta 2017. évben. Most benyújtották a támoga-
tás elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti az elszámolást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2018.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság (H-8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) 2018. január 
26. napján kelt, támogatás elszámolását elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) Megállapodás – „Bakonyi Télűző” 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a „Bakonyi Télűző” program 
2018. február 10. napján zajlott le Bakonyjákón és Németbányán. A németbányai program 
megrendezésére és szervezésére megállapodást kötött a települési önkormányzat és 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat, a megállapodás 2018. február 2. napján 
mindkét fél által aláírásra került. A színvonalas rendezvény nagyon jól sikerült. Nagyon sok 
érdeklődő turista volt mindkét településen. Bakonyjákón a program keretében 
„Parasztolimpia” is zajlott, s végül Németbánya Fő terén a Télbanya elégetésre került. A 
Veszprémi Naplóban is megjelent az eseményről Kiss Albertné képviselő, a Napló 
tudósítójának cikke. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2018.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2018. február 10. napján, Németbányán, a 
„Bakonyi Télűző” program megrendezésével és szervezésével kapcsolatos, 2018. 
február 2. napján kelt Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodást a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
c) Megállapodás – BakonyRun 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2018. március 17-én 
szombaton lesz Németbányán a BakonyRun sportverseny, melynek együttműködő partnere az 
önkormányzat. A Faluház nagytermét a vizesblokkal a verseny rendelkezésére bocsátják, 
melyért bérleti díjat fizetnek a rendezők. A verseny az önkormányzatnak nem kerül 
költségébe. Segítők kellenek majd, a település jó hírét elviszik a résztvevők. Ezt követően 
részletesen ismerteti az együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Viczina Dávid szervező és az önkormányzat 
között együttműködési megállapodás elfogadását javasolja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatal- 
mazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2018.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Viczina Dávid szervező- 
vel (8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 32., adószám: 68072964-1-51) kötendő, 
2018. március 17-én Németbányán, a „BakonyRun” sportprogram 
megrendezésével és szervezésével kapcsolatos Együttműködési Megállapodást 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
d) Németbánya község közcélú közvilágítás használati megállapodás  
 
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a megállapodás-
tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy beszélt Rédl István Péterrel, az E-ON közvilágításiügyfélkapcsolati területi 
referensével, aki elmondta, hogy a megállapodás az E-ON oszlopainak közvilágítás céljára 
való használatáról szól, az E-ON megállapodást köt minden önkormányzattal. Az aktív ele-
mek (fényforrások, lámpatestek) üzemeltetését az önkormányzatnak kell végeztetni, a kar-
bantartási költségeket is fizetik. A passzív elemek (oszlopok) az E-ON tulajdonában vannak, 
üzemeltetését a cég végzi. Müller Péter képviselő úrnak is megadta a referens elérhetőségét, 
hogy kérdéseit feltehesse neki. Javasolja, hogy a megállapodást a képviselő-testület fogadja 
el. Kéri, hogy hatalmazzák fel a megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nem a referenssel vette fel a kap-
csolatot, hanem más szakemberrel beszélte át. Rendben van így a szerződés.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2018.(II.15.) 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, 2018. február 15. 
napján kelt, Németbánya község közcélú közvilágítási használati megállapodását 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
    Kelemen László jegyző 
 

e)  Polgármester szabadságának ütemezése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről  
szóló 2011. évi CXCIX. (199.) törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. Ezt követően részletesen ismerteti a 2018. évi szabadsága ütemezését. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a szabadság ütemezést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

21/2018.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári Szilvia 
polgármester 2018. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

    Kelemen László jegyző 
 
f) Polgármesteri tájékoztató 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy árajánlatot kértek a City Pro 
Ingatlanfejlesztő Kft-től az új rendezési tervre, s 4.490.000,-Ft + ÁFA árajánlatot kaptak. Ezt 
követően részletesen ismerteti az árajánlatot, melynek melyek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Farkasgyepű is ettől a cégtől kért árajánlatot. Hasonló 
paraméterekkel rendelkeznek ők is, 4,5 millió Ft + ÁFA árajánlatot kaptak. Csehbányának 3,5 
millió forintért csinálják. Mennek fel az árak. Kér majd még be árajánlatokat. Olyan sok ön-
kormányzat jelentkezésére várnak. Ha olyat bíznak meg, aki jól meg is csinálja, akkor várniuk 
kell.  
 
Részletesen tájékoztatja a jelenlévőket a szennyvíz pályázattal kapcsolatban érkezett hiány-
pótlásról. Van egy olyan ház a pályázatban, ahol még nincs lakhatási engedély. A pályázatíró 
cég szerint elég egy olyan nyilatkozat, hogy lesz lakhatási engedély. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, mi van akkor, ha nem lesz meg a lakhatási engedély? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a nyilatkozat elég. Majd átküldi a 
képviselőknek a pályázatíró válaszlevelét. A halálozásokkal kapcsolatban azt mondták, ha 
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nem érinti a házat a halálozás, akkor nincsen probléma. Tanúztatás kérdésére is kapott választ.  
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő kéri, hogy a jegyzőkönyvhöz csatolják a pályázatíró Gózon Kft. leve-
lét.  
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy betelt a régi krónika. Bemutatja az 
újat, amibe kb. 3 évnyi anyag fér bele. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Értéktárba beke-
rült a képeskönyv is. Ennek csak úgy van értelme, ha abból van egy példány az emberek szá-
mára, amit tudnának forgatni. A polgármester asszony erre adott ígéretet. A falubusz perről 
nem szólt a polgármester asszony. Kérdezi, hogy nem lenne-e érdemes Németbányának is 
perre vinni, ha már van olyan település, amely megnyerte ezt a pert. Azt gondolja, hogy a fel-
adat el lett végezve, gyalázat, hogy így büntetik a kis önkormányzatokat, egy rendszám válto-
zás lejelentése elmaradásáért. Ezt egyszerűen nem tudja felfogni.  
 
Müller Péter képviselő véleménye szerint az összegre nézve nem hiszi, hogy egy ügyvédnek 
ennyi díja lenne. Van egy precedens értékű per. Teljesen össze kéne vetni, hogy az az ügy 
ugyanazt produkálja-e, mint a mi példánk, akkor már az alkotmánybírósághoz lehetne fordul-
ni. Akkor el lehetne dönteni, hogy érdemes-e belevágni. Lehet nem egy év, vagy kettő alatt 
dőlne el, de van rá esély. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, nincs kialakult válasza, mert még nem 
kapott arra a választ, hogy pereskedhetnek-e, hogy már kaptak részletfizetést. Vár egy ügy-
védtől visszajelzést.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő szeretné tisztán látni, hogy a falunak a honlapja hogyan működik, ki 
csinálja. Sajnos, ha összehasonlítja más községek honlapjaival, elég szerénynek látja. A pol-
gármester asszony azt mondta, hogy ő csinálja, hogy spóroljon az önkormányzat. Úgy látja, a 
polgármester asszony nem igazán ér rá, hogy ezzel foglalkozzon. Valami megoldást kell rá 
keresni. Az események fül alatt például sincs semmi. Egy kicsit színesebbé kellene tenni. 
Anyagot is tud adni hozzá, csak nem tudja, kit keressen meg. Értékük is 20 db van, de csak 12 
db van fent. Köszönöm, hogy azokat is feltette a polgármester asszony, de kicsit színtelen, 
egy kép nincs róla, vagyis kicsik és nem a témákhoz vágók. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a hivatal informatikusa nagyon jó 
szakember, de elég borsos óradíjjal dolgozik. Célja volt neki is egy szép értéktári honlapot 
létrehozni, de az már túlmutat az ő tudásán. Megbízási szerződést kellene csinálni a karbantar-
tásról. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ezentúl nem jönnek a kéménysep-
rők, hanem mindenkinek magának kell megrendelni a kéménytisztítást. Ha beleférne a falu- 
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gondnok munkaidejébe, a Dávid felmérhetné, ki szeretné kérni a kéményseprést. Mindenki jól 
járna, ha meg lehetne szervezni.  
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogyan alkalmazzák közfoglalkoztatottat?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg Boros Lászlót február végé-
ig alkalmazzák, addig szól az önkormányzat szerződése. Utána megigényelt 3 főt. Boros 
Lászlót, Varga Lászlót, és Havai László feleségét szeretné alkalmazni. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy térítésmentesen kapott az önkor-
mányzat az erdészettől fát, melyből majd kerítést lehetne a játszótérhez készíteni. Jó lenne - 
ha lesz rá lehetőség - a közmunkásokkal megfelelő helyre szállíttatni, hogy az állagát megóv-
ják. Több turista kérdezi, hogy hol az arborétum Németbányán. Mivel nincs arborétum, le kel-
lene venni a térképről az arborétum szót.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy erre a hétre volt betervezve, de saj-
nos megjött a hó.  
 
 
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 testületi ülést 11 óra 26 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 

 
   Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


