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perckor 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. augusztus 29. 

napján 16 óra 12 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter, és Müller Péter 

képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

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

 
A lakosság részéről megjelent: 6 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
a testületi ülés határozatképes, mivel csak Kiss Albertné képviselő hiányzik, aki előzetesen je-
lezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, hogy Berhidai 
Péter képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt a meghívóban meghirdetett időponthoz ké-
pest csak késve érkezett az ülésre, ezért a képviselő-testület ülése késve kezdődik. 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./ Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása  Ujvári Szilvia 

polgármester 
 

2./ Pályázat – Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  Ujvári Szilvia 
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására polgármester                                               
 
3./ Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése  Ujvári Szilvia 
 polgármester 
 
4./ Víziközmű-vagyon vagyonértékelése  Ujvári Szilvia 
 polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  Ujvári Szilvia 
 polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 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. 

 
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, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 és 76/2018.(VII.16.) számú lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 5 fő részére 
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 3 fő részére lakhatási 
települési támogatás megállapítása; 39 fő részére téli rezsicsökkentési támogatás megállapítása; 
1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
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 : Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Schmidt Attila alpolgármester 
úr írásos nyilatkozatával lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri tisztségéről. 
Az előző nyílt képviselő-testületi ülésen nem sikerült alpolgármestert választani, ezért azt újból 
meg kell kísérelni. 
Elmondja, hogy „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpol-
gármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) 
választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját 
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával kelet-
keznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.” (Mötv. 74. § (1) bek.) 
Javasolja, hogy alpolgármesternek Berhidai Péter képviselőt válassza meg a képviselő-testü-
let. Megkérdezi Berhidai Péter képviselőt, hogy vállalja-e az alpolgármesteri tisztséget? 
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Válasz:  
 
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy köszöni a bizalmat és a felkérést, de nem 
tudja vállalni az alpolgármesteri tisztséget. 
 
Hozzászólás: 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a soron következő nyílt ülésen újból megkísérli 
az alpolgármester választást a képviselő-testület. 
 
 
2./ N a p i r e n d : Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatására 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pá-
lyázati kiírást. Elmondja, hogy Németbánya max. 10 m3 tűzifát igényelhet. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az államháztartá-
sért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 10 erdei m3 maximálisan igényelhető 
kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 12.700,-Ft önrészt és a 
tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodja-
nak. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „Te-
lepülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatására”, 10 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa 
mennyiségre benyújtja igényét. 
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Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 
12.700,-Ft önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – 
vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől el-
lenszolgáltatást nem kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését. Elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. Németbánya víz-
ellátásához a Pápai Vízmű Zrt-től vásárolja a vizet, melynek fertőtlenítésére nincs közvetlen 
ráhatása. Olyan visszacsatolós fertőtlenítő egységet akarnak kialakítani, aminek az adagoló 
egysége a vízvételi ponton, míg a mérőegysége a víztározó medencébe lenne telepítve. A fer-
tőtlenítő egység és automatikája számára hőszigetelt klórozó fülke létesítése szükséges. A be-
ruházás költsége 1 millió Ft + ÁFA, mely költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítésének, engedélyek beszerzésének és a kiviteli munkák költségeit. A felújítási és pótlási 
tervben 37 e. Ft + ÁFA költséget terveztek be a tartalék keretbe. Javasolja, hogy a Gördülő 
Fejlesztési Tervvel értsen egyet a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő egyetért a Gördülő Fejlesztési Tervvel. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONY-
KARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által, a 2019-2033. évek közötti időszakra 
készített, Németbánya ivóvízellátó víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési 
Tervével egyetért. 
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
                                                                                                                     
4./ N a p i r e n d : Víziközmű vagyon vagyonértékelése 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozati ja-
vaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a 12-10409-
1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező 10. sorszámú Németbánya 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse - megtárgyalta a vízi-
közmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi 
határozatokat hozza: 
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) be-

kezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy, 
 az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. 

részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztá-
sára – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatá-
sára. 

 az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, 
mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában 
történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá. 

2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket il-
lető víziközmű használati díjak - elszámolási kötelezettséggel - a BA-
KONYKARSZT Zrt-nél maradnak. 

Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Farkasgyepű község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Farkasgyepű község polgár-
mestere a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmének 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a kérelmet. Javasolja, hogy Farkasgyepű településrendezési eszközeinek felülvizsgála-
tával kapcsolatos eljárásban ne vegyen részt a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Köz-
ség Önkormányzat (8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 42.) településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásában nem kíván részt 
venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Pályázat – Vis maior 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja a 2018. augusztus 11. napján Német-
bányán bekövetkezett villámárvíz által okozott károk helyreállítására benyújtotta az önkor-
mányzat vis maior támogatási igényét, a pályázat benyújtására 40 nap áll rendelkezésre. A be-
jelentett pályázati igény 15,95 millió forintról szól. Patak teljes medrét rendbe kell hozni. Az 
érintett hatóságok által lefolytatott helyszíni szemlén rendben találták az önkormányzat benyúj-
tott pályázati igényét. A pályázat benyújtása nagyon sok papírmunkával jár, szakértői véle-
ményt kell kérni hozzá, ez a falunak több százezer forintba fog kerülni. A Vis maior pályázat 
önereje 10 %, melyet szintén az önkormányzatnak kell biztosítani. Olvasni lehetett a levelezési 
listán Száva Zoltán írását, hogy lett volna lehetőség pénzt gyűjteni koncert formájában. Beszélt 
a szervező hölggyel, aki tájékoztatta, hogy koncertet nem tud szervezni, mivel szülés előtt áll, 
de szívesen ír egy újságcikket különböző felületeken, hogy ezt a támogatást a vis maior önere-
jébe bele tudja tenni az önkormányzat. Sajnos a magánemberek káraival az önkormányzat nem 
tud a Vis maior keretein belül foglalkozni. Biztosítással kapcsolatban fontos, hogy a faluházat 
alámosta a víz, illetve vízben állt a traktor, a fűkasza. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
felvett jegyzőkönyvben szerepel, két törvényi hivatkozással alátámasztva, hogy a patak mentén 
milyen feltételekkel lehetséges hidat építeni. Pár helyen ez gondot okoz, mert szinte lehetetlen 
a feltételeket betartani. Gyalogútnál megoldható, de máshol lehetetlen. Katasztrófavédelem azt 
a javaslatot tette, hogy olyan csapóajtó szerű hidat kell építeni, aminek az egyik fele le van 
rögzítve a másik viszont nincs. Áradáskor a víz fel tudja csapni ezt a hidat. Ez egy jó megoldás 
lenne, de nem ez van a rendeletben, majd ezt jegyző úrral átbeszélik. A szakértői vélemények 
készülnek. Sok németbányai segített az árvíznél. Schmidt Attila szervezett egy mentőakciót 
Bajor Józsefnénél. Lényegében az udvara eltűnt. Fás kamrájában egy 15 cm vastag iszapréteg 
rakódott le. A védekezés kialakítása céljából megkereste a Veszprém Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi kirendeltségét, akik fiatalokból álló – versenyeken 
kiváló eredményeket elérő - csapattal, a faluba belépő Bitva patak felső folyásánál, Boros An-
talék háza mellett, több mint 1000 zsákból nyúlgátat építettek. Ezúton mond köszönetet a nyúl-
gát építésénél segédkező németbányai és más településről jött lakosoknak. Javasolja, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges, következő határozatot hozza meg a képviselő-testület: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján Vis maior 
támogatást igényel a 2018. augusztus 11. napján, Németbánya vízgyűjtő területére lehullott 
nagy mennyiségű csapadék következtében lezúduló vizek kártételei miatt, Németbánya 
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községben kialakult belvíz-katasztrófa kár helyreállítás költségeinek részbeni megtérítése 
céljából. 
A Képviselő-testület a vis maior esemény okozta helyzetet saját erejéből egészben nem tudja 
megoldani, a szükséges saját erőt - költségvetése terhére - biztosítja.  
A Képviselő-testület a káreseményhez kapcsolódóan, a Faluházra és melléképületére a Generali 
Biztosító Zrt-nél értékkövető vagyonbiztosítással (tűz- és elemi károk biztosítása; betöréses 
lopás- és rablásbiztosítás; üvegtörés biztosítás; irodai elektronikus berendezések biztosítása) 
rendelkezik, melynek kötvényszáma: 95450910563960200. 
A károsodott Faluház épülete a következő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja: 
igazgatási, szociális (falugondnoki), egészségügyi, kulturális. 
A károsodott melléképület a következő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja: 
közterületek karbantartása, tisztán tartása. 
A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósít-
hatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A Képviselő-testület a Faluház és melléképülete által ellátott kötelező önkormányzati feladato-
kat más, a tulajdonában lévő épületben nem tudja ellátni. 
A Képviselő-testület az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior igénybejelentés 
benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) 
Korm. rendelet alapján Vis maior támogatást igényel a 2018. augusztus 11. 
napján, Németbánya vízgyűjtő területére lehullott nagy mennyiségű csapadék 
következtében lezúduló vizek kártételei miatt, Németbánya községben 
kialakult belvíz-katasztrófa kár helyreállítás költségeinek részbeni 
megtérítése céljából. 
A Képviselő-testület a vis maior esemény okozta helyzetet saját erejéből 
egészben nem tudja megoldani, a szükséges saját erőt - költségvetése terhére 
- biztosítja.  
A Képviselő-testület a káreseményhez kapcsolódóan, a Faluházra és 
melléképületére a Generali Biztosító Zrt-nél értékkövető vagyonbiztosítással 
(tűz- és elemi károk biztosítása; betöréses lopás- és rablásbiztosítás; 
üvegtörés biztosítás; irodai elektronikus berendezések biztosítása) 
rendelkezik, melynek kötvényszáma: 95450910563960200. 



9 
 

 

A károsodott Faluház épülete a következő kötelező önkormányzati feladatok 
ellátását szolgálja: igazgatási, szociális (falugondnoki), egészségügyi, 
kulturális. 
A károsodott melléképület a következő kötelező önkormányzati feladatok 
ellátását szolgálja: közterületek karbantartása, tisztán tartása. 
A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékony-
ság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A Képviselő-testület a Faluház és melléképülete által ellátott kötelező önkor-
mányzati feladatokat más, a tulajdonában lévő épületben nem tudja ellátni. 
A Képviselő-testület az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem 
nyújtott be pályázatot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior 
igénybejelentés benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester                     

Kelemen László jegyző 
 

 
c) Vizesárok ásás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a villámárvíz következtében, a 
Kossuth utca alatti átereszen keresztül a magántelkeket öntötte el a csapadékvíz, mert a vízel-
vezető árok iszappal, hordalékkal és földdel feltöltődött, s nem tudott elfolyni a víz a Bitvába. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembere azt javasolta, hogy az önkormányzat önerőből 
sürgősen állítsa helyre a vízelvezető árkot, hogy az le tudja vezetni a csapadékvizet. Árajánlatot 
kért a Plechinger Kft-től. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot, melynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatot fogadja 
el a képviselő-testület. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. A csapadékvíz elveze-
tése kötelező önkormányzati feladat. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Plechinger Kft. 
(8562 Farkasgyepű, Kossuth u. 3.) németbányai 70 m hosszú vizesárok ásá-
sára, föld elhordására, tereprendezésre és a hordalék eltávolítására vonatkozó, 
160.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester                     

Kelemen László jegyző 
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d) Intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapítása             
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozat-tervezetet 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 9/2018.(V.23.) határozatával jóváha-
gyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyet-
ért.             
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai csoportok 

száma, csoportlétszám 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartására, indítható óvodai csoportok számára és a 
csoportlétszámra vonatkozó kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a kérelembe foglalt nyitva tartást, indítható óvodai 
csoportok számát és a csoportlétszám emelését fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, 
az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményének nyitva tartási idejét és 
a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint 
határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2018.09.01. – 2019.07.05.  
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 Kedd:  7.00 - 16.30  2019.08.05. – 2019.08.31.  
                   Szerda:  7.00 - 16.30  
                   Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes gyermekcsoport és 1 
kiscsoportos korosztályú gyermekcsoport. 
A képviselő-testület az óvodai csoport 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő 
átlépését engedélyezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. beszámolója 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kft-nek a beszámolóját 
minden évben a képviselő-testületnek el kell fogadnia. Sajnos előzetesen a képviselők nem 
kapták meg a Kft. Közhasznúsági jelentését, mérlegét, eredménykimutatását és a főkönyvi 
kivonatát. Felkéri Havai Lászlót, a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Havai László a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy ta-
valyi évben vette át az ügyvezetői posztot. Az előző ügyvezető juttatásban részesült, amikor ő 
átvette, ez megszűnt. Könyvelő váltás is történt.  Előző könyvelésnek voltak kifizetetlen szám-
lái, melyeket átnézett, s mivel jogosak voltak, kifizették. Ezen kívül nem volt bérjellegű kifize-
tés. Az új könyvelő minimális összegért vállalta el a könyvelést, de a mai napig nem állított ki 
számlát, tehát szívességből könyvel, s a Kft. minden törvényi kötelezettségének eleget tett. Ta-
valyi év májusa óta csak a banki költségek terhelik a Kft. számláját.  
 
Ujvári Szilvia polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő javasolja, hogy ne hozzanak döntést a Kft. beszámolójáról, mert nem 
látták a dokumentumokat. 
 
Berhidai Péter képviselő egyetért az előtte szóló képviselő társa javaslatával. 
 
 
g) Falugondnoki pályázat       
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnok lemondott tiszt-
ségéről. Gyorsan ki kellett írni a pályázatot, hogy ne legyen olyan időszak, amikor nem lesz 
falugondnok, ezért nem lehetett megvárni a képviselő-testületi döntést. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a falugondnoki pályázatot. Elmondja, hogy felhívta Nyári Ferencet, aki előző al-
kalommal jelentkezett a falugondnoki pályázatra, mivel neki nagyon szimpatikus volt. Ezen 
kívül egy farkasgyepűi személy volt nála érdeklődni a falugondnoki pályázattal kapcsolatban.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület utólag hagyja jóvá a falugondnoki pályázatot. 
 
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, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2018.(VIII.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján, Németbánya Község Önkor- 
mányzatának falugondnoki munkakör betöltésére kiírt, 2018. augusztus 30. napján kelt 
pályázatát jóváhagyja. 
A falugondnoki pályázat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az árvízkárokkal kapcsolatban 
érkeztek felajánlások már az önkormányzat számlájára magánemberektől, és a Yanfeng cégve-
zetőtől egy jelentős összeg. A bakonybéli katolikus egyház és az önkormányzat 200.000 ezer 
forintot gyűjtött, ők kifejezetten kérték, hogy magánemberek kapják meg ezt. Boros Antalné és 
Bajor Józsefné kaptak 100 – 100 ezer forintot, mert az ő házuk károsodott legjobban a faluban. 
 
A lecsófesztiválra még várja a jelentkezőket, németbányai csapat csak 3 jelentkezett. Környező 
falukból keresték meg, hogy jönnek főzni.  
 
A Nemzetiségi Nap a jövő hétvégén, szombaton és vasárnap lesz. Jelentkezéseket még nem 
kapott a kisvonatos kirándulásra. Az étkezés megrendelése miatt lényeges a résztvevők lét-
száma. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy volt egy véleménykülönbségük az alelnök úrral, a Balázzsal. 
Szeretett volna maradandót létrehozni Németbányán. Korábban már felmerült, hogy nincsen 
olyan hely a faluban, ahol a magyar ünnepeknél lehetőség lenne a koszorúzásra. A falu alapí-
tójának, Kostajger Mihálynak nincs semmilyen szobra a településen. Szeretett volna róla egy 
mellszobrot csináltatni. Balázs meggyőzte arról, ha ezt most megteszik, jövőre nem lesz ilyen 
jó támogatottsága a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Inkább rendeltek pa-
vilonokat, ha esik az eső, akkor fel lehet állítani.  
 
Szeretne még a móri bornapokra egy autóbuszos kirándulást szervezni. Ezen kívül, mint más-
kor, támogatják a rendezvényeket.  
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy felhívta Horváth Ferenc úr, hogy számoljon be neki Német-
bányát ért árvízről, abból az okból, hogy az erdészet felkérte a Jáger réten zápor tározó kialakí-
tásának tervezésére. A Kormányhivatal - ígéretéhez híven - átvállalja a falutól ennek a megol-
dását.  
 
Ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/434-5/2018. számú, településrende-
zési eszközök készítésével kapcsolatos jogszabály módosításról szóló tájékoztatóját. 
 
Elmondja, hogy indul a Modern Falu Program, erről a pályázati lehetőségről tartanak tájékoz-
tatót, melyre el fog menni. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Boróka utca felső részénél a gyü-
mölcsfák az út mellé lettek ültetve, s közöttük parlagfű nő, jó lenne, ha levágnák. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy nem bírják munkaerővel. Ha esetleg a képviselők 
arra járnak, és van náluk metszőolló, nagyon szívesen veszi, ha kimetszik a parlagfüvet.  
 
Müller Péter képviselő bejelenti, hogy a németbányai képviselői tisztségéről a mai nappal le-
mond. Ezt követően átadja a polgármester asszonynak az írásba foglalt lemondó nyilatkozatát, 
aki azt átveszi. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 56 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


