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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29. napján 17 órakor 
megtartott rendkívüli 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. május 29. napján 

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

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

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

 
A lakosság részéről megjelent: 7 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő 
napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése                       Ujvári Szilvia                                                                                                     
     módosítása                                                                                                      polgármester                                        
 
2./ Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése                       Ujvári Szilvia                                                                                                     
     végrehajtása                                                                                                     polgármester                                        
                                                                                                                                       
3./ Németbánya Község Önkormányzat Építményadóról szóló                         Ujvári Szilvia                                                      
     rendelete módosítása                                                                                       polgármester     
                                                                                                                                                                                                                                            
4./ 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: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határoza-
tokról a soron következő rendes ülésen fog beszámolni. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben nem szüle-
tett 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 :  Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosí-

tása 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. évi zárszámadás elfo-
gadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2017. évi költségvetése bevételi és ki-
adási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsoló-
dóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők elő-
zetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és 
a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. elmondja, hogy nagyobb változás a bevételi oldalon a 3-as 
oszlopnál, az önkormányzati működési bevételénél van. (kb. 3.300.000,-Ft-os különbözet) Ez 
részben abból adódik, hogy a településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére kapott 1 millió 
Ft állami támogatást, a szociális tűzifára kapott támogatást, valamint  a garantált bérminimum 
és a polgármesteri béremelés miatti különbözet bevétele került ide könyvelésre. A 4-es osz-
lopban, a működési célú támogatásoknál az ÁH-on belül, a közfoglalkoztatottak utáni támo-
gatások szerepelnek. A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül elnevezésű oszlopban a kis-
települési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása elnevezésű pályáza-
ton nyert összeg (750.000,-Ft) került elszámolásra.  
A 6-os oszlopban az adók szerepelnek. Működési bevételeknél a szociális étkeztetés, közterü-
let használati díjak bevételei szerepelnek. Felhalmozási bevételnél egy ingatlanrész lett érté-
kesítve, annak az összegére lett módosítva az előirányzat. Működési célú átvett pénzeszköznél 
adományt kapott (40.000,-Ft-ot) az önkormányzat. A finanszírozási bevételeknél a megelőle-
gezés összegére lett módosítva az előirányzat. 
A kiadásoknál, a 3-as oszlopban a bérek és tiszteletdíjak, megbízási díjak bruttó összege sze-
repel, a 4-es oszlopban a járulékok szerepelnek. Az 5-ös oszlop a dologi kiadásokat (üzemel-
tetési anyagok, az üzemanyagok, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások) tartalmazza. A 6-os 
oszlopban az ellátottak pénzbeli juttatásai vannak lekönyvelve (települési támogatások). Mű-
ködési célú kiadásnál van egy jelentősebb célú módosítás, ez nagyrészt azért történt, mert a 
falugondnoki járműnél a rendszám átjelentés elmulasztása miatt kapott az önkormányzat 2,5 
millió forint visszafizetési kötelezettséget.  
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy a költségvetés módosítását fogadja el a képvise-
lő-testület. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2018.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
                          
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése végre- 

hajtása 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző (és a hivatal dolgo-
zói) által elkészített 2017. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képvi-
selő-testület elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy havonta kapott 
pénzügyi jelentéseket a pénzügyes kolléganőtől, s január környékén egy testületi ülésen eze-
ket a számokat átbeszélték. Ezúttal is szeretné megköszönni Ékesné Gáspár Dórának, hogy 
folyamatosan jó és pontos adatokat szolgáltat. Minden egyes hónapban látja, hogy mennyi a 
bevétele és a kiadása az önkormányzatnak. Amit februárban elfogadtak költségvetési terveze-
tet, ahhoz próbálják tartani magukat. Ha valami váratlan kiadás jön közbe, akkor korrigálni 
kell, hogy év végén minden rendben legyen. Sajnos ebben az évben nagyon sok minden hát-
ráltatja az önkormányzatot. A falubusz miatt a 2,5 millió forintot vissza kell fizetni a MÁK-
nak, igaz van részletfizetés, de így is minden hónapban nagy kiadást jelent ez. Az sem segít, 
hogy tavalyi évben 3 millió forintot tudtak áthozni az idei évre. A 2017-es évben befolyt ipar-
űzési adó miatt ebben az évben az önkormányzat nem kapott működési támogatást. Kapott 
ígéretet az iparűzési adó befizetésre még az idei évben, amivel szerinte jobban jönnek ki, 
mintha az államtól kapnának támogatást. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a ren-
delet-tervezetet.  
 
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, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2018.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehaj-
tásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
 
3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Építményadóról szóló rendelete 

módosítása 
   E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített elő-
terjesztést és a rendelet-tervezet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy van egy hatalmas nagy kincse Németbányának, a dinoszaurusz leletek. A dino-
szaurusz kutatók sátorban töltik az estét 3 hétig, míg Németbányán kutatnak. Zuhanyzási le-
hetőség nekik egy elhagyatott volános zuhanyzóban adatott meg, amit egy vállalkozó engedé-
lyezett nekik, hogy ezt használják, sőt legtöbbször a vízért és az áramért sem kellett fizetniük. 
A vállalkozó a két épületegyüttesért összesen 900.000,-Ft építményadót fizet. Ez egy jelentős 
tétel. Ez a vállalkozó jelentkezett az idei évben, mert nincs kedve ekkora adót kifizetni a 
semmire, ezért lebontják az épületeket. Ősi Attila dinoszaurusz kutató kérte, hogy próbáljon 
az önkormányzat valamilyen lehetőséget kitalálni, hogy azt az épületrészt, amit ők fürdésre 
használnak, a vállalkozó ne bontsa le. Ő azt nyilatkozta, hogy pillanatok alatt lebontja az épü-
letet, és akkor a második félévet nem kell kifizetni, vagy az önkormányzat átgondolja az ipar-
űzési adó mértékét. Megvizsgálták, mekkora építményadó bevételek folynak be, összességé-
ben ezen kívül a többi adózó még 100.000,-Ft építményadót fizet. Azt kérte a képviselő-
testülettől - Attiláék még 3 évig lesznek itt - tegyék meg azt a gesztust, hogy engednek, csök-
kentik az építményadót kilencedére, ezzel tulajdonképpen az önkormányzat ugyanúgy jár, 
mintha a vállalkozó lebontaná az épületeket. A kutatók abban a 3 hétben tudjanak zuhanyozni.  
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a vállalkozó milyen módon adta az önkormányzat tu-
domására, ha nem mérsékli az önkormányzat az építményadó mértékét, akkor ő lebontja az 
épületeket? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy telefonon beszélt a vállalkozóval. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy szerinte ezt valahogy le kellett 
volna papírozni, hogy mi alapján csökkentik az építményadót.  
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nagyon gazdag ez a vállalko-
zó, ő elmondta, nem fog ide eljönni ezt megbeszélni, ha csökkenti az építményadót az önkor-
mányzat, akkor marad az épület, ellenkező esetben lebontatja az épületeket.  
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy a történet lényegében arról szól, hogy az Ősi Attilá-
éknak legyen hol fürdeni, mosakodni.  Vállalkozónak csökkentik az adóját, akkor nincs arra 
semmi garancia, hogy nem fogja az épületeit lebontani. Kérdezi a jegyző urat, hogy adót 
emelni tudnak egy évben, ugye? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy adót emelni csak január 1-től lehet, de a rendeletet 
november 30-ig el kell fogadni, hogy az állampolgárok tudjanak felkészülni rá. Visszamenő-
leg nem lehet adót emelni, év közben csak csökkenteni lehet az adó mértékét. 
 



6 
 

 

Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy az épületek tetőszerkezete palával van fedve, 
a bontáshoz engedélyek kellenek. A vállalkozó megspórol évi közel 1.000.000,-Ft-ot, de a 
bontás is sok pénzbe kerül. 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy bontást ugyanúgy meg kell tervez-
tetni, mint az építést. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, véleménye szerint a vállalkozónak a 
bontási engedély megkérése nem jelent problémát, nem fogja megállítani. Az első félévi 
építményadó már beérkezett, azt gondolja, legyenek szociálisan érzékenyek, és csökkentsék 
az adót.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2018.(V.30.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az építményadóról szóló 10/2014. (X.10.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Adászteveli Óvoda átszervezése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda átszervezésével kap-
csolatban megérkeztek a Hivatalhoz az érintett Szülői Munka Közösségek, Nevelőtestületek, 
Nemzetiségi és Települési önkormányzatok véleményei. A döntést legkésőbb május utolsó 
munkanapján meg kell hozni. Adásztevel Község Önkormányzat a székhely intézmény német 
nemzetiségi oktatását szeretné megszüntetni, mert nem talál német nemzetiségi óvodapedagó-
gust. Bakonyjákó Község Önkormányzat által kezdeményezett átszervezésnek pedig az az 
oka, hogy annyira megemelkedett a gyermeklétszám az óvodában, hogy újabb csoportot kell 
indítani. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák Bakonyjákó Község Önkor-
mányzat az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagintézménye átszervezési szándékát, hogy a 
tagintézményben a 2018/2019-es tanévtől az indítható óvodai csoportok számát 2 csoportban 
határozza meg. Adásztevel Község Önkormányzat szándékát is javasolja támogatni, hogy az 
Adászteveli Óvoda székhely intézményében a német nemzetiségi oktatást a 2018/2019-es tan-
évtől megszünteti. 
 
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: 
 

58/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Bakonyjákó  
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Község Önkormányzat az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagintézménye át-
szervezési szándékát, hogy a tagintézményben a 2018/2019-es tanévtől az indítha-
tó óvodai csoportok számát 2 csoportban határozza meg.  
A Képviselő-testület támogatja Adásztevel Község Önkormányzat az Adászteveli 
Óvoda székhely intézménye átszervezési szándékát, hogy a székhely intézmény-
ben a német nemzetiségi oktatást a 2018/2019-es tanévtől megszünteti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. május 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Rákóczi Szövetség támogatása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem másolatát a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Rákóczi 
Szövetség kérelmét. Javasolja, hogy csatlakozzanak a Rákóczi Szövetség 2018. évi Beiratko-
zási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-Ft támogatást állapít-
sanak meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 
2018. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek 
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. január 15-ig Németbánya 
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát, s javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövet-
ség 2018. évi Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításá-
hoz 5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámoló-
val, 2018. december 31-ig. 
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A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. 
január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Bérleti szerződés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülést köve-
tően aláírásra került a „Fapuma” büfé bérleti szerződése. Szerződés határozott időre szól, 
2018. 12.31-ig. A bérlő a bérbeadó számlájára 50.000,-Ft/év bérleti díjat fizet, melyet 2018. 
október 31-ig kell megfizetnie. Erzsike néni kérésére, annyi módosítást kellene a szerződésen 
végrehajtani, hogy a nagyobb – vendégekkel nem érintkező - edényeket az önkormányzat 
konyháján moshassa el. Javasolja, hogy a megkötött szerződést hagyják jóvá, s járuljon hozzá 
a képviselő-testület a szerződés módosításához. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy az 50.000,-Ft bérleti díj egész évre szól, vagy csak a 
05.11 időszaktól, mert akkor ebben az évben nem 50.000,-Ft lesz a bérleti díj, hanem időará-
nyos része.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy télen nincs nyitva a Fapuma. Ez a 
bérleti díj erre az évre szól.  
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Elmondja, ha 
Erzsike néni majd szeretné tovább üzemeltetni a büfét, akkor a következő évben újra megkö-
tik vele a bérleti szerződést. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a 
módosított bérleti szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya Fő téren álló 
Büfé egységre, Ugi-Rácz Imre Györgyné (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 1/B.) 
egyéni vállalkozóval kötött, 2018. május 15. napján kelt Bérleti Szerződést jóváhagy-
ja. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Bérleti Szerződés aláírására. 
A Bérleti Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Hálózathasználati szerződés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az E-ON-nal a lekötött telje-
sítmény-növekedéssel kapcsolatos hálózathasználati szerződés aláírásra került. Elmondja, 
hogy azért kellett a fejlesztést végrehajtani, hogy a rendezvények áramigényét ki tudják elégí-
teni. Ezt követően részletesen ismerteti a hálózathasználati szerződést. Javasolja, hogy a háló-
zathasználati szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon alacsonyra volt szabva en-
nek a faluháznak az energetikai fogyasztása, holott évek óta a villamos teljesítmény igények 
nagyon megnövekedtek. A faluháznak a 3 x 16 Amperes kismegszakítóit 3 x 32 Amperesre 
kellett bővíteni, így nem lesznek a rendezvényeknél fennakadások. Támogatja a polgármester 
asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) kötött, 2018. május 07. 
napján kelt, villamos teljesítmény-növekedéssel kapcsolatos hálózathasználati szerző-
dést jóváhagyja. 
A hálózathasználati szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Mobil szolgáltatói tarifacsomag választása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2018. május 23-i ülésén tárgyalt, Magyar 
Telekom Nyrt. szolgáltatásával kapcsolatos előterjesztést. Javasolja, hogy a B változatot fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács és a Magyar Telekom Nyrt. mobiltele-
fon szolgáltatással kapcsolatos keretmegállapodása alapján, a tarifacsomagok közül a 
B) változatú, 1.700,-Ft havi alapdíjas tarifacsomagot választja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói megállapodás aláírására. 
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 12. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f) Fűnyíró traktor javítás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy fűnyíró traktor felújítása 
szükségessé vált: alkatrészek cseréje, olajcsere, szíjcsere, gázbovden csere stb. A költségek az 
előre jelzés szerint kb. 120.000,-Ft-ba kerülnek. Javasolja, hogy biztosítson ekkora keretet a 
képviselő-testület a fűnyíró traktor felújítására. 
 
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: 
 

63/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-
kormányzat tulajdonában lévő fűnyíró traktor felújítására - alkatrészek cseréje, olaj-
csere, szíjcsere, gázbovden csere stb. – 120.000,-Ft kiadási előirányzatot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Németbánya képeskönyv 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné képviselő ke-
reste meg azzal a kéréssel, hogy Németbánya Képeskönyvéből jó lenne egy plusz példánnyal 
gazdagítani a Faluházat. Kért árajánlatot, 70-80 ezer Ft-ba kerülne egy példány kinyomattatá-
sa. Szerinte az ő nyomtatójával egy, maximum két patronnal ki tudná nyomtatni, mintegy 500 
oldalról van szó.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy értéktári ülésen, Mihalcsik Márta szakértő részéről 
hangzott el, hogy a Képeskönyv értéktárba kerülésének csak akkor van értelme, ha ott van az 
emberek előtt, ha ki tudják nyitni és kézbe lehet venni. Mivel ezt a könyvet is ő csinálta, még 
egyet is tudna csinálni, ha kap fénymásoló papírt és patront. Első körben egy garnitúrát, ha 
nem lenne elég, akkor még egyet. Ennek költsége kb. 25.000,-Ft lenne. 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy a Németbányai Képeskönyv nyomtatási és köt-
tetési költségeit - a közművelődési normatíva terhére - vállalja át a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbányai Képeskönyv 
nyomtatási (fénymásoló papír, tintapatron) és köttetési költségeit - a közművelődési 
normatíva terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Bakony-Bitva Kft. telekvásárlása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megtekintették az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, németbányai 139 hrsz-ú ingatlant, melyről az előző képviselő-
testületi ülésen tárgyaltak. Következő lépésként ki kell méretni a Kft. által használt területet. 
Az önkormányzatnak a területrész elidegenítési szándékát ki kellene fejezni, hogy a kiméretés 
elindulhasson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila  alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel a Kft. vezetője a felesége. 
 
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: 
 
Müller Péter képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják  
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ki Schmidt Attila alpolgármester urat a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Bakony-
Bitva Kft. ingatlan vásárlási kérelme elbírálásánál Schmidt Attila alpolgármester  
urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő javasolja, hogy az önkormányzat foglalja határozatba a szándékát, 
hogy az ingatlanrészt elidegeníti a Kft-nek. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2018.(V.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai Bakony-Bitva 
Kft. (8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 1.) részére – a kiméretést követően - el kí-
vánja idegeníteni a tulajdonában lévő, németbányai 139 hrsz-ú ingatlan Kft. által 
használt részét. A kiméretés és adásvétel költségei a vevőt terhelik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. június 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szent Iván éj alkalmából sze-
retnének egy rendezvényt szervezni Németbányán. Ez éjszaka lenne. Szeretné megkérni a 
képviselőket, amennyiben tudnak, jelenjenek meg a rendezvényen. Ez június 23-án lenne, egy 
szombati napon. Szeretnének valamilyen zenét is hozni. Zenekar lesz, vagy disco. Nagyon 
szórakoztató programok lesznek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter képviselő elmondja, hogy sajnos erre a napra már elkötelezték magukat 
Schmidt Attilával. 
 
Müller Péter képviselő elmondja, hogy sajnos nem lesz itthon, pénteken utazik el. 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy már őt is meghívták máshova.  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy gyermeknapról szeretne be-
számolni. Egyik apropója volt a mezítlábas park avatása. Teljesen társadalmi munkával ké-
szült. Egy helyi vállalkozó apuka a teljes költséget bevállalta, és 5-6 helyi szülő segített neki. 
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Gyerekek nagyon élvezték. Németbánya egyik legjobban sikerült rendezvénye volt szerinte. 
Németbánya mindkét egyesülete képviseltette magát. A Hutta Germanica Egyesület főzött, a  
Kostajger Mihály Egyesület pedig a szervezésben, a gyerekek összekenésében és megviccelé-
sében segített. Volt két traktor, melyre a gyerekek felülhettek, imádták a fánkevő versenyt is. 
Nagyon finom volt a Deutschurger és a paprikás krumpli is.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy amit látott élőben és képeken is, azt bizonyítja, hogy 
nagyon jó rendezvény volt, nagyon jó szervezéssel, csak gratulálni lehet hozzá. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszöni az elismerő szavakat.  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a díszpolgári címmel kapcso-
latos rendelet-módosításról beszélt a jegyző úrral. A 2008-as rendeletet Nagy Gábor polgár-
mestersége alatt hozta a képviselő-testület. A címek átadása a rendelet szerint a Bakonydrako 
Fesztiválon történne, de már nincs ilyen rendezvény, ezért a rendeletet módosítani kell. Na-
gyon szeretném ezt a hagyományt tovább vinni. 
Elmondja, hogy Plechinger Tamást felkérték a Bitva patak veszélyes szakaszainak rendbe té-
telére. 9.000,-Ft/óra díjban állapodtak meg, a vállalkozó két géppel jön majd.  
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a régi rendelet a jogszabály szerkesztési követelmé-
nyeknek sem felel meg, új rendeletet kell a testületnek alkotni. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy tudnak-e valamit a benyújtott szennyvizes pá-
lyázatról? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy még mindig nem tudnak semmit.  
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 12.000,-Ft elosz-
tásáról van-e valami információ?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a támogatói okiratot még nem kap-
ták meg.  
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Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 44 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


