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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 22. napján 15 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. március 22. 

napján 15 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter, Kiss Albertné és 

Müller Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 8 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Schmidt Attila alpolgármester hiányzik, aki 
családi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.  
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./ Pályázat - VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyért Vidékfejlesztési Helyi         Ujvári Szilvia                                                       
     Akciócsoport Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és          polgármester 
     szolgáltatások fejlesztése                                                                      
                         
2./ Pályázat -  a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az       Ujvári Szilvia                                                   
     önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkí-       polgármester 
     vüli szociális támogatására)                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     
3./ Pályázat – Falugondnoki munkakör betöltésére                                         Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                           polgármester 
      
4./ Vegyes ügyek                                                                                              Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                           polgármester 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 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 előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14/2018.(II.1.), 15/2018.(II.13.), 
16, 17, 18, 19, 20 és 21/2018.(II.15.) és 22/2018.(II.22.) számú lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem 
született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
  

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d : Pályázat - VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyért Vidékfejlesztési Helyi 

Akciócsoport Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése    

     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pályázat benyújtása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzat fűnyíró traktorra szeretne pályázni a LEADER-en keresztül. Elmondja, hogy nagyon 
sokat gondolkodott azon, hogy mi lenne a megfelelő. 3 millió forint nagyon sok pénz alapve-
tően, de más szempontból nézve nagyon kevés. 3 millió forint a maximálisan elnyerhető ösz-
szeg ezen a pályázaton. Ez azt jelenti, hogy 3.525.450,-Ft forintba kerül a komplett eszköz 
vagy beruházás, amit meg lehet valósítani. A kazánt már megvásárolta az önkormányzat, ezért 
a képviselő társakkal arra a megállapításra jutottak, hogy Németbánya területei a mostani fű-
nyíró traktorral nem nyírhatóak. Ezért gondoltak arra - Müller Péter képviselő úr már többször 
jelezte feléje -, hogy az önkormányzat számára a legmegfelelőbb traktort kellene pályázati 
támogatással megvásárolni.  Ez egy korszerű fűnyíró, domboldalon fel tud menni, sőt majd-
nem derékig érő füvet is le tud vágni. Ezt követően részletesen ismerteti a határozat-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy 
hozza meg határozatát a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre németbányai lakos kérdezi, hogy milyen típusú fűnyíró traktor ez? 
 
Válasz: 
 
Müller Péter képviselő válaszában elmondja, hogy AS 920 2 WD Sherpa. Német gyártmá-
nyú, minden tapasztalatot összeszedve, kimondottan fűnyírásra fejlesztették ki.  
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ez az a fűnyíró traktor, amit 
Ausztriában is lehet látni a hegyoldalakon. Közel 1 hektár területet nyír le egy óra alatt. 60 
cm-es fordulóíve van. Nem egyszerű a pályázat. Nagyon sok buktató van benne, de el lehet 
mondani, hogy sínen van. Szombaton megy a pályázatíróhoz, és feltöltésre kerül az NVH 
oldalára. Nagyon jó lenne, ha még ezen a nyáron megkapná az önkormányzat.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8581 Németbánya, Fő tér 3., 
MVH regisztrációs száma: 1004203670, adószáma: 15426527-1-19) pályázatot nyújt 
be „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-19.2.1.-1-813-17 
számú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése 
pályázati felhívására, AS-MOTOR AS 920 2WD Sherpa fűnyíró kistraktor beszerzé-
sének támogatására. 
A projekt teljes költsége:                                     3.525.450,-Ft 
Az igényelt támogatás:                                        2.996.630,-Ft 
Saját forrás (önerő):                                                528.820,-Ft 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges önerőt – 2018. évi 
költségvetése terhére - biztosítja.  
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő be-
nyújtásáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Együttműködési megállapodás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat benyújtásának fel-
tétele, hogy az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettel megállapodá-
sa legyen az önkormányzatnak, melynek értelmében vállalni kell, hogy 2020. december 31-ig 
legalább 2 alkalommal részt vesz az önkormányzat az egyesület által szervezett fórumon, ren-
dezvényen és fenntartja rendes tagságát. Az együttműködés során az önkormányzatnak az 
egyesület marketing anyagait meg kell jeleníteni a rendezvényein, honlapján, és saját marke-
ting anyagait az egyesület rendelkezésére kell bocsátania. A megállapodás-tervezetet a képvi-



5 
 

 

selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a megál-
lapodás-tervezetet. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja az Együttműködési megállapodás elfogadását, s javasolja, 
hogy hatalmazzák 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: 
 

24/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „A BAKONYÉRT” Vi-
dékfejlesztési Akciócsoporttal (8420 Zirc, Vak Bottyán u. 1.) kötendő, 2018. március 
22. napján kelt Együttműködési megállapodást elfogadja.  
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírásá-
ra. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Pályázatíró árajánlata 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázatot pályázatíró készí-
ti el, aki megküldte árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Sikerdíjért dolgozik a pályázatíró, melyet csak akkor kap meg, ha nyer az ön-
kormányzat pályázata. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja lehetővé teszi a zárt ülésen való 
tárgyalását a napirendi pontnak, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett 
üzleti érdekét sértené. Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a napirendi 
pontot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „A BAKONYÉRT” Vidék-
fejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi települések 
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívására, be-
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nyújtandó önkormányzati pályázat pályázatírására vonatkozó, Mészáros László egyéni 
vállalkozó (8420 Zirc, Hóvirág u. 1., adószám: 64079969-1-39) árajánlatát - az Mötv. 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján - zárt ülésen tárgyalja, mivel a nyilvános tárgyalás 
a pályázatíró üzleti érdekét sértené. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
d) Együttműködési megállapodás Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 1. napirendben tárgyalt 
pályázat elbírálásánál plusz pontokat jelent, ha az önkormányzat együttműködési megállapo-
dásokat köt civil szervezetekkel. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal a fűnyí-
rással kapcsolatban kötnének megállapodást. Az önkormányzat a rászoruló időskorú lakosok-
nál térítésmentesen levágná az udvarán a füvet a pályázati támogatással megvásárolandó trak-
torral. A Német Önkormányzat együttműködne a fűnyírásra rászorulók felkutatásában. Az 
együttműködési megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Ezt követően részletesen ismerteti az együttműködési megállapodást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nem tagja a NNNÖK-nak, akkor 
honnan értesül arról, kinek fogják levágni az udvarán a füvet?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a Német Nemzeti Önkormányzatnak 
együttműködő partnerként javaslati lehetősége lesz. Az önkormányzati képviselők is tehetnek 
javaslatot. A javaslatokat egyeztetve, a képviselő-testület fog dönteni. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy miért lesz jó, ha több egyesülettel köt az önkormány-
zat megállapodást? Ezek plusz pontokat jelentenek? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy pályázatíró mondta, hogy ezzel a 
két egyesülettel kössön megállapodást az önkormányzat, gondolja, hogy a német nemzetiségi 
vonal is jelenthet valamit. Tevékenység alapján választotta ki ezt a két szervezetet a pályázat-
író. 
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „A BAKONYÉRT” Vidék- 
fejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi települések 
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztésére benyújtandó kérelemben 
megfogalmazottak megvalósítása érdekében, Németbánya Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő, 2018. március 22. napján kelt 
Együttműködési megállapodást elfogadja.  
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Együttműködési megállapodás a Hutta Germanica Egyesülettel  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a faluszépítő program megva-
lósításában az önkormányzattal szorosan együttműködik a németbányai Hutta Germanica 
Egyesület. Az együttműködési megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az együttműködési megállapodást. 
Javasolja, hogy az együttműködési megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Hutta Germanica Egyesület tevé-
kenységéről, célkitűzéseiről semmit sem tud.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester az előtte szóló képviselő hozzászólására reagálva elmondja, 
hogy a Hutta Germanica Egyesület olyan Egyesület, amely a falu szépítésével, virágosításával 
foglalatoskodik, ezért vették be a Hutta Germanica szabályzatába a falu szépítését, mert ezek 
az emberek csinálták mindig a keresztek virágosítását. Ők javaslatot tesznek, hogy hogyan 
lehet még szebbé tenni a falut. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő a tevékenységüket kérdezte, nem 
tudta, hogy az összeegyeztethető-e a pályázattal.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy igen, összeegyeztethető. Erre na-
gyon odafigyeltek az egyesület alapszabálya összeállításánál. 
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Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja az együttműködési megállapodás elfogadását. Javasolja, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester asszonyt a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „A BAKONYÉRT” Vidék-
fejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi települések 
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztésére benyújtandó kérelemben 
megfogalmazottak megvalósítása érdekében, a Hutta Germanica Egyesülettel (8581 
Németbánya, Kossuth u. 15.) kötendő, 2018. március 22. napján kelt Együttműködési 
megállapodást elfogadja.  
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Pályázat - a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rend-
kívüli szociális támogatására)                                                                                               

     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a belügyminiszter 
és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázat. Ezt követően részletesen ismerteti 
a MÁK levelét és a pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy nagyon vártak erre a pályázatra. Pogácsás Tibor Állam-
titkár úrnak - a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos büntetésre írt - levelére azt a választ 
kapta, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatban tudnak majd segítséget 
nyújtani. A teljes összeget már nem tudják visszaigényelni, mert csak a ki nem fizetett tarto-
zásra lehet a pályázatot benyújtani. Mint tudják, 2016. évre 2,5 millió forint a büntetés, a 2017 
év félévre pedig 1 millió forint. A 2017. évre még nem tudják benyújtani a pályázatot, arról 
még nincsen határozat. Többször is be lehet nyújtani az év során, az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül ezt a pályázatot. Valószínűleg, hogy ebből a 3,5 millió fo-
rintból kb. 3,2 millió forintot meg tudnak menteni. Javasolja, hogy a következő határozatot 
hozza meg a képviselő-testület: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és az I. 10. pont szerinti „a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) pályázatot megpályázza. 
A pályázat célja: rendkívüli szociális támogatás igénylése. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:  2.123.500,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert a pályázat határidőben törté-
nő benyújtására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
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: 
 

28/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és az I. 10. pont 
szerinti „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) 
pályázatot megpályázza. 
A pályázat célja: rendkívüli szociális támogatás igénylése. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:  2.123.500,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert a pályázat határidő-
ben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d : Pályázat – Falugondnoki munkakör betöltésére 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Horváth Dávid falugondnok-
nak, mint tudják, volt egy balesete, és ezért pereskedett a busztársasággal. Sokkal jobb ered-
ményben reménykedett, de az ügyvéd azt javasolta neki, hogy peren kívül állapodjanak meg a 
biztosítóval. Dávidnak felajánlottak egy életjáradékot azzal a feltétellel, hogy mellette nem 
dolgozhat napi 8 órában. A falugondnoki munkakör csak napi 8 órában végezhető. Nagyon 
sajnálja, hogy tovább nem dolgozhat Dávid az önkormányzatnál, de a munkakörre a pályázat 
kiírása nagyon fontos volt, hogy ne maradjanak falugondnok nélkül. A falugondnoki állást 
gyorsan meg kellett hirdetni, hogy betölthető legyen, s a falugondnoki képzésre az új falu-
gondnok beíratható legyen. A pályázati kiírást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Javasolja, hogy a pályázati 
kiírást hagyja jóvá 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, meghozta következő határozatát: 
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29/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján, Németbánya Község 
Önkormányzat falugondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázatot jóváhagyja. 
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Falugondnok mentesítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnoknak a falugond-
noki szolgáltatást igénybe vevőkkel alá kellene íratni az igénybevételi lapot. A falugondnoki 
szolgálatot ellenőrző kormányhivatali ellenőrzés megállapítása szerint ez nem történt meg. A 
képviselő-testület a határozatával mentesíthetné a falugondnokot e kötelezettség alól. Javasol-
ja a képviselő-testületnek, hogy a mentesítő határozatukat hozzák meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a falugondoki feladatkörben nincs ez benne? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy nincs, ez a formanyomtatványokra vonatkozik.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

30/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete mentesíti Németbánya 
Falugondnoki Szolgálat falugondnokát a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevők 
igénybevételi lapja igénybe vevőkkel történő aláírattatása alól. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Információátadási szabályzat 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elektronikus ügyintézés és  
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a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 65. § (1) be-
kezdése alapján, az önkormányzatnak információátadási szabályzatot kell elfogadni. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a szabályzatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szabályzatot 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, meghozta következő határozatát: 
 

31/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2017. december 1. napján kelt, Információátadási szabályzatát 
elfogadja. 
Az Információátadási szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) „Üvegtigris” bérleti szerződése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Takács Attila családi okok 
miatt nem tudja vállalni tovább Németbányán az „Üvegtigris” üzemeltetését, ezért a bérleti 
szerződés felmondásra kerül. Volt Németbányán egy futóversenyük, ahol ideiglenes jelleggel 
Száva Zoltán helyi lakos kibérelte az „Üvegtigrist”. Eddig mindig olyan kocsmáros üzemel-
tette az „Üvegtigrist”, akinek máshol volt üzlete, s ez kihelyezett üzlet volt, így nem vonat-
koztak rá olyan szigorú szabályok. Száva Zoltánnak nincs jelenleg másik egysége, ezért úgy 
döntött, hogy inkább visszalép az üzemeltetéstől. Javasolja, hogy adjanak fel hirdetést.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy adtak fel hirdetést, csak nem jelentkeztek. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy jelentkeztek, csak egy korábbi 
ciklus alatt. Folyamatban van egy tárgyalása a Nimród vendéglőssel is. Faluban is meg kelle-
ne hirdetni, hátha egy falubeli elgondolkodik rajta. Addig is a faluházban, ez előtérben auto-
matákat lehetne elhelyezni.  
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy nagyon régóta szeretné. Az a kérdés, hogy önkor-
mányzat üzemeltetheti-e? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem, de szervezet, vagy Kft. igen. 
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Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a Száva Zoltánnal kötött megállapodásban nem volt 
benne a mellékhelyiség használta. Ha valaki üzemelteti ezt az egységet, a vendégeinek csak-
csak használnia kell a mellékhelyiséget is. Azt valahogyan meg kellene oldani. Az nem sze-
rencsés dolog, hogy a kocsmáros odaadja a kulcsot az éppen szükségét érző vendégnek, és 
akkor ő bemegy az önkormányzathoz az illemhelyiségbe. Vannak a folyóson olyan értékek, 
amelyet félteni kell. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy megoldás az, hogy kívülről meg-
nyitnák azt a folyosót, ami most a WC folyosója, így kívülről be lehetne jönni, a belső ajtó 
pedig zárva lenne. Kérdezi, hogy az „Üvegtigris” kiadási feltételeit most beszéljék meg? 
 
Müller Péter képviselő elmondja, ha jelentkezik valaki a hirdetésre, egyeztetni kell vele, s 
utána meghozhatják a feltételeket. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a hirdetés 
lebonyolítására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
németbányai „Üvegtigris” Faház bérletének meghirdetését határozza el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetés lebonyolításáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy kávé, csoki- és üdítő automa-
tát lehetne elhelyezni a faluházban. Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön az automaták 
elhelyezésének szándékáról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert, hogy az automaták elhelyezésé ügyében intézkedjen. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő németbá-
nyai Faluházban kávé, csoki- és üdítő automata elhelyezését határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az automaták elhelyezésé ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 



13 
 

 

Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Faluház radiátorainak szelepcseréje, WC kagyló csere 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy van a WC-ben egy repedt 
csésze, ami mindenképpen cserére szorul. Nagyteremben van két radiátor, ami nem működik, 
és a felfüggesztésük sem jó, nincs konzol. Folyósón pedig egy szelep működik a háromból, 
mindenképpen meg kell rendelni a szelepcserét. A folyosó radiátor szelepeit termosztátos 
szelepekre, a nagyterem termosztátos szelepeit sima szelepekre cserélnék, mivel ebben a he-
lyiségben van külön termosztát. Javasolja, hogy a Faluház fűtési rendszere szelepeinek és WC 
kagylójának kicserélését határozza 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, meghozta következő határozatát: 
 

34/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Faluház 
(8581 Németbánya, Fő tér 3.) fűtési rendszere szelepeinek és WC kagylójának kicseré-
lését határozza el. 
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat végre-
hajtásáról gondoskodjanak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Faluház nagytermének festése  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy időszerűvé vált a Faluház 
nagytermének festése, erről kellene határozatot hozni a képviselő-testületnek. Ha kicsit mele-
gebb lesz az idő, az önkormányzati dolgozók el tudnák végezni a festést.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy csak az anyagköltség lenne akkor? Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a munka elvégzése ügyében intézkedjen. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő németbá-
nyai Faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.) nagytermének festését határozza el. 

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka elvégzése ügyében intézkedjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Teljesítmény növelés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a faluházban az elektromos 
hálózat teljesítményét növelni kellene, a 3 x 16 A-os kismegszakítókat 3 x 32 A-osra. Ez 
szükséges a rendezvények magas áramfelvételi igénye miatt. Korábbi rendezvényeken a kis-
megszakítók leoldottak, amikor elindultak a nagy teljesítményű gépek. Erre kaptak már ko-
rábban egy árajánlatot, úgy gondolja, hogy meg kellene rendelni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgár-
mestert az intézkedésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő németbá-
nyai Faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.) villamos hálózatának teljesítmény növelé-
sét határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljesítmény növelés ügyében intézkedjen.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f) Faluház melletti fahíd felújítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a híd faszerkezete elkorhadt, 
felújítása szükséges. Az önkormányzati dolgozók hárman meg tudnák csinálni. Az erdészettől 
kapott faanyagból megvalósítható lenne a felújítás. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Faluház melletti fahíd felújítását határozza el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy arra kell ügyelni, hogy nagy stabili-
tása legyen a hídnak, illetve ne legyen balesetveszélyes.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

37/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Faluház (8581 
Németbánya, Fő tér 3.) melletti fahíd felújítását határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Színház bérletek 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprémi Petőfi Szín-
ház igazgatója és helyettese levelét.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Havainé Bebesi Mária németbányai lakos elmondja, hogy a polgármester asszony megkér-
te, hogy járjon utána, hogy a Veszprémi Petőfi Színházba hogyan lehetne csoportosan elláto-
gatni. Azt az információt kapta, hogy kistérségi bérletet tudna az önkormányzat vásárolni. Ez 
úgy működik, hogy 5 előadásra mennének el, vagy 5 fő menne egy bérletből. Januárban hir-
dették meg, de júliusig tartanak az előadások. Ez a bérlet 14.500,-Ft, de a Veszprém vonzás-
körzetében lévő önkormányzatoknak biztosított kedvezménnyel csak 7.250,-Ft lenne.  
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, jól érti-e, ez 5 előadás lenne, vagy 5 fő lenne? 
 
Válasz: 
 
Havainé Bebesi Mária németbányai lakos válaszában elmondja, hogy a szervező hölgy azt 
javasolta, hogy inkább az 5 fő legyen. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak elég magas a kulturális 
célokra biztosított kerete. Fel kellene mérni az igényeket, ha 10 fő jelentkezik, akkor is 
14.000,-Ft költségbe kerülne. Falubuszt biztosítanának a bejárásra. Nagyon kevesen jutnak el 
Németbányáról színházba. Javasolja, hogy „Szent István” bérletek vásárlását határozza el a 
képviselő-testület, a színházat látogatni szándékozó németbányai lakosok részére. A bérletek 
költségének felét (3.625,-Ft/bérlet) költségvetése terhére vállalja át, másik felét az igénybe 
vevő németbányai lakosok fizessék meg. A képviselő-testület a színházba való utazás költsé-
geit is vállalja át. 
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Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Elmondja, hogy csak 
egy-két alkalomról lenne szó.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Petőfi Színház 
2017/2018. évadában Veszprém vonzáskörzetének lakói részére biztosított „Szent Ist-
ván” bérletek vásárlását határozza el, a színházat látogatni szándékozó németbányai 
lakosok részére. A bérletek költségének felét (3.625,-Ft/bérlet) költségvetése terhére 
átvállalja, másik felét az igénybe vevő németbányai lakosok fizetik meg. A képviselő-
testület a színházba való utazás költségeit átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. április 6. és április 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Fotósorozat készítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kulturális keret terhére java-
solja egy hivatalos fotóssal egy fotósorozatot készíteni a 20 németbányai értékről. Akár sze-
replőkkel akár eredeti hangulatban megjeleníteni, és ezeket a fotókat fel lehetne tenni a falu 
honlapjára. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy azokat a fotókat, amelyeket ő adott, azokat egy mű-
vésszel újra kellene csináltatni? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. Ezekből a képekből egy prospektust 
is lehetne csináltatni.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel 
a polgármestert, hogy a fotósorozat és a prospektus elkészítésére kérjen árajánlatokat. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Települési Ér-
téktár Bizottság által felvett 20 értékről - fotóművésszel - fotósorozat készítését hatá-
rozza el, melyet prospektus formájában jelenít meg. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fotósorozat és a prospektus elkészítésére ár-
ajánlatokat kérjen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) „Zuhatagkút” 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné képviselő asz-
szony többször felvetette a németbányai értéktárban szereplő „Zuhatagkút” problémáját. Fel-
hatalmazást kér arra, hogy bízza meg a testület, vegye fel a tulajdonossal a kapcsolatot a „Zu-
hatagkút” tulajdonjogának megszerzése céljából. 
 
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: 
 

40/2018.(III.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai értéktárba fel-
vett „Zuhatagkút” tulajdonjogának megszerzése céljából felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az érintett tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
j) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tá-
mogatásánál 100 pontból 100 pontot ért el Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
Idén elmondhatják, hogy elsők lettek. Nagyon szépen köszöni mindenkinek a segítséget, 
amely lehetővé tette ezt a remek eredmény elérését. Elmondja, hogy Németbányán 6000 főt 
mozgattak meg. Ez a pontszám ezt mutatja, hogy nem ültek a babérjaikon, hanem még több 
programot csináltak, mint az előző évben. Várják az ötleteket és kezdeményezéseket. Nagyon 
büszke a németbányaiakra. 
 
Nagyon jól sikerült a Bakonyrun rendezvény Németbányán, annak ellenére, hogy végig sza-
kadt az eső, s csak plusz 3-4 fok volt. Elindult ő is a versenyen, ami elképesztően jó volt. Né-
metbányaiak 15-en futottak. Körülbelül 700 fő jött el a versenyre. Nagyon sokan megköszön-
ték a falubelieknek a türelmet, sok ember vissza akar majd térni Németbányára. Versenyben 
vannak még az augusztus 25-i éjszakai futás verseny megrendezéséért a Sóbri Jóska kaland-
parkkal.  
 
Hozzászólások:  
 
Kiss Albertné képviselő gratulál a feladatalapú támogatásnál elért szép eredményhez.  
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Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy nagyon jó volt a Bakonyrun rendezvény, az első 
ilyen versenye volt. Komoly akadályokkal kellett megküzdeni a futás során. Utánanézett, je-
lentek meg cikkek a futásról. 
 
Ujvári Szilvia polgármester megköszöni Narancsik Imrének, hogy elvállalta a történelmi 
előadást. A jövő héten, nagypénteken 6 órától lesz a következő történelmi előadás.  
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, nem akar ünneprontó lenni, de az alpol-
gármesteri tisztség elrendezése nincs rendben. Ha a polgármester asszony szabadságra megy, 
vagy ne adj’ Isten kórházba kerül ki fogja helyettesíteni? A főállású polgármester munkáltató-
ja a képviselő-testület. Kérdezi a jegyző urat, hogy mit mond a jogszabály? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy érdeklődött a Kormányhivatal törvényes-
ségi osztályán. Azt a választ kapta, hogy van egy alpolgármester, másikat nem köteles válasz-
tani a képviselő-testület, hiába nincs feladatköre az alpolgármesternek. Praktikusan jó lenne, 
ha lenne egy feladattal rendelkező alpolgármester, aki a polgármester akadályoztatása esetén 
tudná őt helyettesíteni. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy még nem merül fel ilyen helyzet, ezért nem 
látja a problémát. Ő nem javasolja még egy alpolgármester választását. Ha úgy látja, hogy 
szükség lesz rá, akkor majd javasolni fogja.  
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy beszélt Svastics Zoltánnal, kérdezte, hogy a német-
bányai honlapnak az értéktár részét csinálná-e? Sajnos nem fér bele az idejébe.  
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy ezért merült fel ez a hivatalos fotó. Szerinte a 
Berhidai Péter is segít, hogy megcsinálják szépre ingyen a honlapot.  
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy sok olyan kép hiányzik a nagyterem faláról, melyek 
kint szoktak lenni. Azok hol vannak?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a kereteket szeretné kicseréltetni. 
Arra gondolt, hogy ezeket a képeket valamelyik falra elrendezve, állandó kiállításra tennék ki.  
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy a németbányai képeskönyv egy példány nyom-
tassanak majd ki, s ezt a kulturális keretből finanszírozzák, a Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzat pedig támogatást nyújtana ehhez. Kéri Kiss Albertné képviselőt, kérjen áraján-
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latot. Két helyről kellene kérni, s a képviselő-testület majd eldöntené, hogy melyiket fogadja 
el.  
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy kitelepítési ünnep május 5-én lesz. Városlődön vol-
tak egy megbeszélésen, hogy milyen módon lehetne méltó módon megünnepelni a kitelepítet-
tek kapcsán. Aznap van ballagás, az nagyon be fog zavarni. Amit kigondolt, hogy egy em-
lékmenet legyen szekéren, és ezen a szekéren legyen egy olyan ember, aki ezt ténylegesen 
átélte, igaz csecsemő volt Noszlopi Jani. Bevállalta volna, hogy felül a szekérre, de ballagás 
van, nem ér rá.  
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy senki más nincs, aki ezt végig csinálta? 
 
Válasz: 
 
Kiss Albertné képviselő válaszában elmondja, hogy Somkúti Mári néni és a lánya, Nusi. A 
nagypapa kérésére, s Nusi betegségére tekintettel a kormánymegbízott visszaküldte őket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy Lőrinc Csabával már beszélt, lovas kocsival 
vállalja az utat.   
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a Kormány 12.000,-Ft támogatást nyújt azoknak, 
aki távfűtéssel, vagy gázzal fűtenek. Azt hallotta, akik fával fűtenek, az önkormányzatnál kell 
bejelenteni a támogatási kérelmüket. 
 
Válasz:  
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy erről még nincs információja.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy a faluban halottam, hogy települési támogatásokat 
kaptak, de nem tudott róla. Szeretné, ha a polgármester tájékoztatná a képviselőket a támoga-
tások megállapításáról. 
  
Válasz:  
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ez polgármesteri jogkörbe tartozik. 
Sajnos olyan belső dolgokat hall vissza, amit csak képviselők tudhatnak és az érintett kérel-
mező. Kéri a képviselőket, hogy az adatok nem menjenek ki a faluba. Eddig nem volt rá 
igény, de tájékoztatni fogja a polgármesteri hatáskörben lévő települési támogatásokról a kép-
viselőket.  
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szoros határidő végett adták át a 
települési támogatásokat polgármesteri hatáskörbe, mert különben hetente ülésezhetne a kép-
viselő-testület. Az előző polgármester úrral az volt a szokás, hogy polgármester megbeszélte 
előzetesen a testülettel kérelmeket.  
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Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy erről ő nem tudott, eddig ezt senki nem vetette 
fel. Tájékoztatni fogja a rendkívüli települési támogatás kérelmekkel kapcsolatban a testületet.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 9 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


