
Szám: Nb/56-20/2018. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 06. napján 19 óra 15 
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. december 06. 

napján 19 óra 15 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 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről megjelent: 0 fő. 
 
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 „Pályázat – Járási Startmunka mintaprogram” és „Vegyes ügyek” na-
pirendi pontokkal kiegészíteni. Mindkét napirendi pontnál határidős döntéseket kell hozni a 
képviselő-testületnek.    
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y :     E lő a d ó : 
                                                                                                                                                                
1./ „Fűnyíró traktor beszerzése” című pályázat hiánypótlása                              Ujvári Szilvia                                
                                                                                                                              polgármester 
 
2./ Törvényességi felhívás                                                                                   Ujvári Szilvia                                               
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Pályázat – Járási Startmunka mintaprogram                                                   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-
ról a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 5 fő részére tanévkezdési 
települési támogatás megállapítása. 
 
Javasolja, hogy térjenek 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 :  „Fűnyíró traktor beszerzése” című pályázat hiánypótlása                               
  E l ő a d ó :            Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyért Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület megküldte az önkormányzatnak a „Fűnyíró traktor beszerzése” című 
pályázata hiánypótlását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezzel kapcsolatban kell döntéseket hozni. A hiánypótlást 2018. november 27. napján 
kapta meg az önkormányzat, december 12. napján jár le a határidő. Elmondja, hogy a képviselő-
testület által meghozott 23/2018.(III.22.) határozatát módosítani kell, mert ebben a határozatban 
nem szerepel a pályázat címe és a projekt megvalósulási helyének helyrajzi száma. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület ezekkel egészítse ki a határozatát.  
 
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: 
 

105/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2018.(III.22.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8581 Németbánya, Fő 

tér 3., MVH regisztrációs száma: 1004203670, adószáma: 15426527-1-19) pályá-
zatot nyújt be „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-
19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívására, AS-MOTOR AS 920 2WD 
Sherpa fűnyíró kistraktor beszerzésének támogatására. 
A projekt címe:  Fűnyíró traktor beszerzése. 
A projekt megvalósulásának helye: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz. 
A projekt teljes költsége:                                     3.525.450,-Ft 
Az igényelt támogatás:                                        2.996.630,-Ft 
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Saját forrás (önerő):                                                528.820,-Ft 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges önerőt – 2018. évi 
költségvetése terhére - biztosítja.  
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályá-
zati hiánypótlás benyújtásáról határidőben gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. december 12. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

                Kelemen László jegyző 
 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, a Hutta Germanica Egyesülettel "A 
BAKONYÉRT" Egyesület Helyi Akciócsoport „Bakonyi települések megújítása, közösségi 
élettér és szolgáltatások fejlesztése (A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-1-813-17)”-ra be-
nyújtott kérelemben megfogalmazottak megvalósítása érdekében 2018. március 22. napján 
együttműködés megállapodást kötött az önkormányzat. Ennek a megállapodásnak az együtt-
működés időtartamát meghatározó 2. pontját kell módosítani, mert nem terjed ki a projekt meg-
valósítását követő 5 teljes évre. A Módosító megállapodás másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Módosító megállapodást. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Módosító Megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő támogatja a Módosító Megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hutta Germanica Egye-
sülettel (székhely: 8581 Németbánya, Kossuth u. 15., nyilv.sz.: 19-02-0003666) kö-
tött, VP6-19.2.1.-1-813-17 pályázati felhívásra benyújtott „Fűnyíró traktor beszer-
zése” pályázattal kapcsolatos, 2018. december 3. napján kelt Módosító Megállapo-
dást jóváhagyja. 

                   A Módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hiánypót-
lás benyújtásáról határidőben gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. december 12. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Német Nemze- 
tiségi Önkormányzattal "A BAKONYÉRT" Egyesület Helyi Akciócsoport „Bakonyi települé-
sek megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése (A helyi felhívás kódszáma: VP6-
19.2.1.-1-813-17)”-ra benyújtott kérelemben megfogalmazottak megvalósítása érdekében 
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2018. március 22. napján együttműködés megállapodást kötött az önkormányzat. Ennek a meg-
állapodásnak is az együttműködés időtartamát meghatározó 2. pontját kell módosítani, mert 
nem terjed ki a projekt megvalósítását követő 5 teljes évre. A Módosító megállapodás másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Módosító megállapodást. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Módosító Megállapodást hagyja 
jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Berhidai Péter képviselő szintén támogatja a Módosító Megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

107/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal (székhely: 8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 
15777373-1-19) kötött, VP6-19.2.1.-1-813-17 pályázati felhívásra benyújtott „Fű-
nyíró traktor beszerzése” pályázattal kapcsolatos, 2018. december 3. napján kelt 
Módosító Megállapodást jóváhagyja. 

                   A Módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hiánypót-
lás benyújtásáról határidőben gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. december 12. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Törvényességi felhívás 
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VEB/005/3775/2018. számú törvényességi felhívását. A felhívás másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása 
 
a) Alpolgármester választása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Schmidt Attila alpolgármester 
úr írásos nyilatkozatával lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri tisztségéről. 
Több képviselő-testületi ülésen nem sikerült alpolgármestert választani, ezért azt újból meg kell 
kísérelni. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, tit-
kos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban 
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább 
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egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (Mötv. 74. § (1) 
bek.) Javasolja, hogy alpolgármesternek Berhidai Péter képviselőt válassza meg a képviselő-
testület. Kérdezi a képviselő urat, hogy vállalja-e az alpolgármesteri tisztséget? 
 
Válasz: 
 
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy vállalja az alpolgármesteri tisztséget. 
Egyidejűleg bejelenti érintettségét, a titkos szavazás lebonyolításában ügyrendi bizottság tag-
jaként, alpolgármester jelöltként nem kíván részt venni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy mivel az ügyrendi bizottság-
nak csak egy tagja maradt, Berhidai Péter, ezért felkéri Kiss Albertné képviselőt, hogy a titkos 
szavazást bonyolítsa le. A szavazólapok kiosztásra kerültek a képviselő-testület tagjai között. 
 
A szavazás lebonyolítását követően Kiss Albertné képviselő tájékoztatja a testületet a titkos 
szavazás eredményéről.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, titkos szava-
zással, minősített többséggel 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő 
határozatát: 
 

108/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, 
minősített többséggel, 2018. december 6. napjától Berhidai Péter Németbánya, 
Kossuth u. 32. sz. alatti lakos, képviselőt választotta meg Németbánya Község 
Önkormányzat alpolgármesterének. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 21.  
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Alpolgármester eskütétele 

 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úrnak ebben a tisztségében is 
le kell tennie az esküt a képviselő-testület előtt. Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Fel-
kéri Berhidai Péter alpolgármester urat, hogy mondja utána az eskü szövegét: 
 
Én, Berhidai Péter, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-
nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Német-
bánya alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!   
 

Ezt követően az alpolgármester aláírja az esküokmányt. 
 
c) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szabályozza az alpolgármester tiszteletdíját.  
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A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (199.400,-Ft) 
90 %-át (179.460,-Ft). 
 
Kéri a képviselőket, hogy javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester kijelenti, hogy az alpolgármesteri tisztséget a képviselői 
tiszteletdíjért vállalja. Kéri a képviselő-testületet, hogy bruttó 15.000,-Ft/hó összegben állapítsa 
meg az alpolgármesteri tiszteletdíját. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

109/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Berhidai Péter társadalmi megbízatású alpol-
gármester tiszteletdíját 2018. december 6. napjától, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, 
bruttó 15.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 21.  
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Pályázat – Járási Startmunka mintaprogram                                                    
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében javasolja, hogy az önkormányzat a 
Belügyminisztérium által meghirdetett, 2019. évi Járási startmunka mintaprogramra nyújtsa be 
a pályázatát. A németbányai Gesztenyés és Boróka utcák felújításánál tevékenykednének a 
programban dolgozók. Sajnos Németbányán nem lehet közmunkást találni, Pápáról kell 
megkísérelni munkavállalókat szerezni. A határozatba bele kell foglalni, hogy a pályázat 
pozitív elbírálása esetén a képviselő-testület támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

110/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

                   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium ál- 
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                     tal meghirdetett, 2019. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat 
kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület tá-
mogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyúj-
tására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: Azonnal 

  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) Társulási Megállapodás módosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodás 
18. Módosítását, valamint Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a megállapodás két pontját kell módosítani. A 
lakosságszámok változtak, mely a megállapodáson átvezetésre került. Bakonytamási pedig 
kilépett a sportfeladatokból. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozatot hozza meg a 
képviselő-testület. 
 
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: 
 

111/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 18. 
Módosítását, valamint Egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
A Megállapodás Módosítás és Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. december 21. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Belső ellenőrzési terv         
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás megküldte az önkormányzatoknak a belső ellenőrzési 
vezető által elkészített 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervet. Ezt követően részletesen ismerteti a 



9 
 

 

Belső Ellenőrzési Tervet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő egyetért a Belső Ellenőrzési Terv elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

112/2018.(XII.06.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-
kormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 21. 
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 19 óra 41 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


