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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. október 25. napján 

17 óra 25 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Kiss Albertné és Berhidai Péter 

képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

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

 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a képviselő-
testületi ülés a meghirdetetthez viszonyítva, késve kezdődik, mert Berhidai Péter képviselő ha-
laszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt késve érkezett, s addig nem volt határozatképes a 
képviselő-testület. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.         
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :   E l ő a d ó : 
                                                                                                                                                                
1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-           Ujvári Szilvia                                
     zati rendelet                                                                                                     polgármester 
                                                                                                                                                                                      
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola és óvoda körzethatára               Ujvári Szilvia                                   
                                                                                                                               polgármester 
                                                                                                                                
3./ Márton nap megrendezése                                                                              Ujvári Szilvia                                 
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                                  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 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 jelentést 
a 77 és 78/2018.(VIII.09.), 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 és 87/2018.(VIII.29.), 88, 
89, 90, 91 és 92/2018.(IX.13.) és 93/2018.(IX.13.) számú lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 
 

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruhá-
zott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 1 fő részére méltányossági 
közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás 
megállapítása; 3 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési 
települési támogatás megállapítása. 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt az alpolgár-
mester választást kíséreljék meg. 
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 sa-
ját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával ke-
letkeznek, 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 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. 
 
 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
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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 :  Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-

zati rendelet  
E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 

       (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az elő-
terjesztést és a rendelet-tervezetet a szokásos feltételekkel, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. A támogató okiratok 3 és 10 erdei m3, összesen 13 erdei m3 meny-
nyiségről szólnak. A Bakonyerdő Zrt. megküldte az árajánlatát, amely megfelel a pályázati ki-
írásnak. A tűzifa megrendelés elküldésre került. Ezt követően részletesen ismerteti a Támogatói 
Okiratokat, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2018.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   
 
2./ N a p i r e n d :  Kötelező felvételt biztosító általános iskola és óvoda körzethatára      
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Általános iskola                       
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden 
évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak terve-
zetét.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala megküldte levelét a 
2018/2019. tanévre vonatkozóan, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Továbbra is a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát 
jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt, a németbányai általános iskolás diákok 
számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. A 
határozatba azt is javasolja beletenni, hogy a városlődi iskolában HH-s németbányai lakóhely-
lyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        94/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért.  
Az intézményben németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
HH-s diák nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Óvoda 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Oktatási Hivatal levelét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvodai kötelező 
felvételt a németbányai óvodáskorúaknak az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája biz-
tosítja. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. A 
határozatba azt is javasolja beletenni, hogy az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájában 
HH-s németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodást nem oktatnak-
nevelnek. 
 
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: 
 
 95/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya tele-
pülés teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező fel-
vételt biztosító Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, 
Rákóczi u. 26.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Az intézményben németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
HH-s óvodást nem oktatnak-nevelnek. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Márton nap megrendezése      
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai német ajkú la-
kosság búcsújának hagyományait folytatva, a község védőszentjének, Szent Mártonnak a tisz-
teletére rendezik meg minden ében a Márton napi ünnepséget. Idén 2018. november 17. napján 
rendezi meg az önkormányzat a Márton napi rendezvényét. Ezt követően részletesen ismerteti 
a programot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A ze-
nész költsége bruttó 90 e. Ft lesz, melynek kifizetését a nemzetiségi önkormányzat átvállalja. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy hol lesz megtartva az ünnepség, és hány személyre 
számítanak? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy 70 főre számítanak, s a vacsora költ-
sége 1.500,-Ft/fő lesz, a Várkert Étterem szállítja ki. A program tervezett teljes költsége 300 e. 
Ft. A faluház nagytermében lesz az ünnepség.  
 
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: 
 
 96/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya tele-
pülésen 2018. november 17. napján rendezi meg a község védőszentje tisztele-
tére a Márton napi, hagyományos rendezvényét, melynek Programját elfogadja.  
A képviselő-testület az ünnepség megrendezésére – költségvetése terhére – 
300.000,-Ft előirányzatot biztosít. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.   
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Emlékkoncert rendezése 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné képviselőnek 
volt egy jó ötlete. Idén 20 éves a németbányai Kápolna, mely évfordulót meg kellene ünnepelni. 
A 2018. november 25-én, vasárnap egy ünnepi koncertet fognak szervezni. Németh-Vékes Er-
zsébet komolyzenei koncertje lesz, megbízási díja bruttó 80 e. Ft. Virágcsokor költsége 10 e. 
Ft lesz. A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatni fogja a rendezvény megszervezését, a 
fellépők tiszteletdíjának fedezésével. Kiss Albertné fog majd rövid beszédet mondani, abból az 
apropóból, hogy egy német újságírónak megjelent egy könyve a kápolna építésével kapcsolat-
ban, amely sok érdekes adatot tartalmaz. A könyv végén van egy ima, melyet lefordított ma-
gyarra, s ezt szeretné felolvasni. Javasolja, hogy az ünnepi koncertet rendezzék meg, s bruttó 
90 e. Ft-os költségét – a közművelődési normatíva terhére – biztosítsák. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a könyvet javasolja majd Németbá-
nya község települési értéktárába felvenni. A polgármester asszony javaslatát támogatja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 97/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya tele-
pülésen 2018. november 25. napján megrendezi a németbányai Kápolna építése 
20. évfordulója emlékére Németh-Vékes Erzsébet ünnepi komolyzenei koncert-
jét a Kápolnában. A képviselő-testület a koncert bruttó 90 e. Ft-os költségét – az 
önkormányzat költségvetése közművelődési normatívája terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.   
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Vállalkozási Szerződés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzat vis maior pályá-
zata benyújtásához szakértői vélemény elkészíttetésére került sor, az AQUA+ NATURA Bt.-
vel aláírta a vállalkozói szerződést. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási Szerző-
dést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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 98/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Bárdi Pál 
ügyvezető által képviselt AQUA+ NATURA Bt-vel (9023 Győr, Álmos u. 26.), 
a Németbányán, 2018. augusztus 11. napján bekövetkezett vis maior kárese-
ménnyel kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésére kötött Vállalkozási Szer-
ződést jóváhagyja. 
A Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 
c) Ingatlan vásárlási kérelmek 
 
ca) Bakony-Bitva Kft. 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy képviselő-testület korábban tár-
gyalta a Bakony-Bitva Kft kérelmét, s olyan döntést hozott, hogy el kívánja idegeníteni a tulaj-
donában lévő, németbányai 139 hrsz-ú ingatlan Kft. által használt részét. A kiméretés és adás-
vétel költségei a vevőt terhelik. 261 m2 területről van szó. A határozatban a vételárat nem hatá-
rozták meg. Elmondja, hogy a következő alpontnál Müller Péter németbányai lakos is ebből az 
önkormányzati ingatlanból szeretne egy részt megvásárolni. Ez a folyamat nem tetszik neki, 
hogy az önkormányzat ingatlan vagyona állandóan csökken. Az önkormányzati pályázatoknál 
is figyelembe veszik az önkormányzati tulajdont. Ilyen alapon más is jelentkezhetne kérelmé-
vel, hogy a szomszédos önkormányzati ingatlant meg szeretné vásárolni. Véleménye szerint 
valamilyen csereingatlant kellene adni az önkormányzatnak a kért ingatlanrészért, hogy az ön-
kormányzat vagyona ne csökkenjen. Amennyiben majd elidegenítik az ingatlanrészt, a vételár 
meghatározását független ingatlan szakértő véleményére kell alapozni. Javasolja, hogy a ko-
rábbi határozatuk vételár meghatározásával történő módosítását napolja 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: 
 
 99/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-Bitva 
Kft. ingatlanrész vásárlásával kapcsolatos, 65/2018.(V.29.) határozatának a vé-
telár meghatározásával történő módosítását elnapolja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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cb) Müller Péter 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Müller Péter ingatlanrész 
vásárlási kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ennél a kérelemnél is azt tudja mondani, amit az előzőnél. Tudja, hogy Péter szokta rendben 
tartani az ingatlanrészt, a füvet rendszeresen lenyírta, de nem szeretné, hogy az önkormányzati 
ingatlanvagyon csökkenjen. Javasolja a döntés elnapolását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy nem ragaszkodik a 
kérelmében jelzett területrész nagyságához, lehet kisebb is, amit meg tudna vásárolni. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 100/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Müller Péter Né-
metbánya, Boróka u. 3. sz. alatti lakos 2018. október 24. napján kelt, németbá-
nyai 139 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan részének vásárlásával kapcso-
latos Kérelme elbírálását elnapolja. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 

 
d) Kulturális el őirányzat felhasználása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat költségveté-
sében 1,8 millió Ft a kulturális célokra felhasználható előirányzat, melyből 190.000,-Ft-ot lehet 
eszközökre fordítani. Ebből – az előzetes képviselő-testületi megbeszélés alapján - 2 db beló-
gatható mikrofont, a könyvtárba 3 db polcot, az értékek elhelyezésére egy vitrines szekrényt 
javasol beszerezni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja az eszközök beszerzését. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 101/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében szereplő, kulturális célokra felhasználható előirányzatból 
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az alábbi eszközbeszerzéseket kívánja megvalósítani: 
- 2 db belógatható mikrofon, 
- 3 db könyvtári polc,  
- 1 db vitrines szekrény. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Gáz vásárlás 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat gáztartálya 
üres, fel kell töltetni gázzal, hogy télen lehessen gázzal fűteni a faluházat, ha szükséges. Az év 
elején vásárolt 525 kg gáz egy hónap alatt elszállt a tartályból, nem tudták felhasználni. Kivizs-
gáltatta a tartályt a szállító céggel, de ők mindent rendben találtak a tartálynál. Véleménye sze-
rint újból meg kell vizsgáltatni a tartályt, hogy nem szivárog-e, nehogy úgy járjanak, mint az 
előző gázvásárlásnál. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint a tartály 
nyomáspróbáját kell elvégeztetni, s ha minden rendben van, le kell a tartályt plombáltatni. Csak 
ezt követően javasolja a gáz vásárlását. 
 
Ujvári Szilvia polgármester egyetért Müller Péter véleményével. Javasolja a képviselőtestü-
letnek, hogy a gáztartály nyomáspróbájának elvégeztetéséről döntsenek. 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 102/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gáz-
tartálya nyomáspróbájának elvégeztetését határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

f) Naptár készíttetése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén is kellene falinaptárt ké-
szíttetni, melyen Németbányát lehetne népszerűsíteni.70 db naptár lenne nyomtatva. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület döntsön a naptár készíttetéséről. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Berhidai Péter képviselő egyetért a falinaptár készíttetésével. Javasolja a képviselő-testület-
nek, hogy hatalmazzák fel a polgármester asszonyt az intézkedésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 103/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi németbányai 
falinaptár készíttetését határozza el, melynek költségét – költségvetése terhére – 
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az intézkedésre. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Komposztálás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közmeghallgatáson felmerült 
a komposztálás kérdése. Balatonfüreden látta, hogy ott az önkormányzat műanyag komposzt-
zsákokat biztosított a lakóknak, melyeket elszállított a házaktól. Vannak Németbányán is olyan 
lakosok, akik a telkükön nem tudnak, vagy nem akarnak komposztálni. Lehetőséget kellene 
biztosítani a németbányaiaknak is, hogy komposztáláshoz kapjanak műanyag zsákokat az ön-
kormányzattól, melyet a falugondnok az önkormányzati komposztálóba szállítana el. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy próba jelleggel, ingyenesen műanyag komposzt-
zsákokat biztosít a németbányai ingatlannal rendelkezőknek, melyeket rendszeresen elszállíttat 
a falugondnokkal az önkormányzati komposztálóba. 
 
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: 
 
 104/2018. (X.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindítja Németbányán 
a növényi hulladék komposztálásának önkormányzati megszervezését. A Né-
metbányán ingatlannal rendelkezők részére – ingyenesen - műanyag komposz-
táló zsákokat biztosít, s a komposztálandó anyaggal teli zsákokat az önkormány-
zati komposztálóba rendszeresen, térítésmentesen elszállíttatja a falugondnok-
kal. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 9. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Tiszafa és a Gesztenyés utcák 
murvázása szükséges. A murva már a helyszínen van, elterítésére nincs az önkormányzatnak 
közmunkása, ezért azt külső vállalkozóval, megbízással kell elvégeztetni. A Boróka utca kriti-
kus szakaszára és a temetőhöz is kellene hozatni murvát. 20 mm-es méretű murvát szeretne 
rendelni. Tudja, hogy a Boróka és a Gesztenyés utcáknál, a kritikus szakaszokon az aszfaltozás, 
vagy a térkövezés lenne a legjobb megoldás. A térkő árvíz utáni helyreállítása is olcsóbb lenne, 
mint a jelenlegi állapotban történő helyreállítás. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint 25-50 
mm méretű murvát kellene rendelni, mert az aprót, a porosat a víz lemossa. Jelenleg nagyobb 
kövek nincsenek az útban. Csak a tetejére kellene majd apróbbat hozatni, hogy megtömődjön. 
 
 
 
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 17 óra 55 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


