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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 13. napján 16 óra 30 
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. szeptember 13. 

napján 16 óra 30 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, Kiss Albertné és Berhidai Péter 

képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napi-
rendi pontokat javasolja „Árvíz utáni károk helyreállítása” napirendi ponttal kiegészíteni.         
 
 

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./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat               Ujvári Szilvia                                 
                                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                                                     
3./ Pályázat – a „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és              Ujvári Szilvia                                
     az önkormányzatok rendkívüli támogatására”                                                 polgármester    
 
4./ Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. egyszerűsített éves be-               Ujvári Szilvia                                 
     számolója                                                                                                         polgármester          
 
5./ Árvíz utáni károk helyreállítása                                                                     Ujvári Szilvia          
                                                                                                                              polgármester 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 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 lejárt határidejű határozatok és 
polgármesteri hatáskörben született döntések – a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt 
– nincsenek. 
 
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 
  (Szóbeli 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? 
 
Válasz:  
 
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy köszöni a bizalmat, de továbbra sem 
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 : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot, az 
eljárásrendet és ütemtervet, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, a csatlakozási nyilatkozatot, az 
eljárásrend és ütemtervet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak a pályázat-
hoz, s az előterjesztésben szereplő nyilatkozatnak megfelelően, hozzák meg a döntésüket.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2018.(IX.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület-
ének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csat-
lakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályá-
zati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályá-
zatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Felté-
telekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a be-
érkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolá-
sára fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Pályázat - a „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására”  
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falugondnoki gépjármű 
rendszámának késve történt lejelentéséből származó, 2017. évi visszafizetési kötelezettség 
miatt nyújt be az önkormányzat ismét pályázatot. Ezt követően részletesen ismerteti Ékesné 
Gáspár Dóra pénzügyi főelőadó által készített előterjesztést, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek 
megfelelően, hozza meg határozatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Berhidai Péter képviselő szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2018.(IX.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület-
ének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a – Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata 
falugondnoki gépjárműve rendszámának késve történt lejelentéséből 
származó - 2017. évi visszafizetési kötelezettsége miatt - 1.041.667,-Ft állami 
támogatás és 18.750,-Ft kamatának visszafizetésére, a „Megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására” pályázatot nyújt be. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a pá-
lyázat benyújtásáról határidőben gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

                                                                                                                     
4./ N a p i r e n d : Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszá-

molója 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai a 
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és 
Kiegészítő mellékletét előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a Beszámolót és Kiegészítő mellékletet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Csend 
Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és Kiegészítő 
mellékletét fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné 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: 
 

90/2018.(IX.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület-
ének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és 
Kiegészítő mellékletét elfogadja. 
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A Egyszerűsített éves beszámoló és Kiegészítő melléklete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
5./ N a p i r e n d : Árvíz utáni károk helyreállítása 
     E lő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. augusztus 11-i villám-
árvíz okozta károk helyreállítása céljából árajánlatokat kért be, melyek közül a képviselő-tes-
tületnek ki kell választani a legkedvezőbbet, s ezt szerepeltetni kell az önkormányzat Vis maior 
pályázatában. Ezt követően részletesen ismerteti a Környezetünkért Kft., a HUN-ROAD 
MOVA Építő Kft. és Kovács Tamás egyéni vállalkozó által benyújtott költségvetéseket. Java-
solja, hogy a legkedvezőbbet, Kovács Tamás költségvetését fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával, mert a Kovács Tamás 
által benyújtott költségvetés anyagilag a legkedvezőbb az önkormányzatnak. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2018.(IX.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület-
ének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai árvíz 
utáni károk helyreállítására Kovács Tamás egyéni vállalkozó (8500 Pápa, 
Bánki D. u. 25.,adószám: 54126778-2-39) 15.950.000,-Ft összegű, 2018. 
augusztus 15. napján kelt Költségvetését elfogadja. 
A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az ak-
tív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 16 óra 54 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


