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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 10. napján 17 óra 38 
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 2019. január 10. napján 

17 óra 38 perckor megtartott 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: 3 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását az árajánlatok elbírálása indokolta. A mai testületi ülés néhány 
perccel később kezdődött, mivel Berhidai Péter képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt 
később érkezett meg. 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./ Boróka és Gesztenyés utcák útépítési engedélyezési tervdokumentá-           Ujvári Szilvia                                                     
      ció készítés árajánlatainak elbírálása                                                              polgármester                                                                                                             
          
2./ Faluház kazánjának beszerelése, fűtésrendszer javítása                                 Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                               polgármester 
  
3./  Honlap karbantartási szerződés                                                                      Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                               polgármester 
           
4./  Hó eltakarítás                                                                                                  Ujvári Szilvia                                        
                                                                                                                                polgármester 
                                                                                                                                                                                            
5./ Telekrendezési kérelmek elbírálása                                                                 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. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a kápolna építése 20. évfordulóján 
az ünnepi koncert költsége szerinte 80 ezer Ft volt, nem érti, hogy a 97/2018.(X.25.) határo-
zatban miért 90 ezer Ft költség szerepel. 
 
Válasz:  
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a koncert költsége valóban 80 ezer 
Ft volt, de Németh–Vékes Erzsébet előadó részére virágcsokrot is vásároltak, s ezzel a 
10.000,-Ft-os költséggel foglalták határozatba, a közművelődési normatíva terhére. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a könyvtári polcot és vitrines szekrényt megvásárol-
ták-e már? 
 
Válasz:  
 
Ujvári Szilvia polgármester nemmel válaszol a kérdésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 és 104/2018.(X.25.), 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124 és 125/2018.(XII.06.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. 
 
 

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 1 fő részére rendkívüli 
települési támogatás megállapítása, 6 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapí-
tása. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester 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 :  Boróka és Gesztenyés utcák építési engedélyezési tervdokumentá-

ció készítés árajánlatainak elbírálása  
E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 

       (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Boróka és Gesztenyés utcák 
helyreállításához, aszfaltburkolattal történő ellátásához a belügyminiszter úr támogatása lett 
kérve. A helyreállítás csak engedélyezési tervek alapján valósulhatnak meg, ezért a tervezésre 
árajánlatokat kértek. Először az utcák teljes hosszára akartak kérni árajánlatokat, de végül 
csak csökkentett hosszra, az utcák kritikus szakaszaira kérték az árajánlatokat. Három Áraján-
lat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatait a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A legkedvezőbb ajánlatot Kovács Tamás adta, 
745.000,-Ft + ÁFA összegben. (946.150,-Ft) Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt az 
árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy hány %-os lesz a pályázati támogatás?  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy 100 %-os Németbányának, mivel a 
település iparűzési adóerő képessége alacsony. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2019.(I.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Tamás 
egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki D. u. 25., adószám: 54126778-2-39) 
Németbánya, Boróka és Gesztenyés utcák útépítési engedélyezési 
tervdokumentációja elkészítésére vonatkozó, 2018.12.03. napján kelt, 
745.000,-Ft + 27 % ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d :  Faluház kazánjának beszerelése, fűtésrendszer javítása      
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a faluházban az új, vegyes 
tüzelésű kazánt be kell szereltetni, s a gázkazánt pedig át kell helyeztetni. A fűtésrendszer is 
javításra szorul: radiátorokat, szelepeket kell cseréltetni. Fehér Gábor fűtésszerelő adott a 
munkára Árajánlatot, 149.500,-Ft + ÁFA-ba kerülne a munkadíj. Az anyagköltségről a Szat-
mári Kft-től kért Árajánlatot, mely bruttó 314.640,-Ft összegű. Az anyagot az önkormányzat-
nak kell megvásárolni. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatait 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy Fehér Gábor Árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a munkához szükséges anyagok 
beszerzésére és szerződés aláírására.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        2/2019. (I.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Gábor 
egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Wesselényi u. 19/a.) Németbánya, Faluház 
kazáncseréjére, fűtésátalakításra, radiátorok és radiátor szelepek cseréjére, 
valamint gázkazán áthelyezésére vonatkozó, 2018.12.03. napján kelt, 149.500,-
Ft + ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a munkához szükséges anyagok beszerzésére és 
szerződés aláírására.  
Az Árajánlatok a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Honlap karbantartási szerződés     
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Piller Zsolt egyéni vállalkozó 
megküldte a németbányai honlap karbantartásáról szóló, 2019. évi vállalkozói szerződés-
tervezetet. A munkadíja változatlanul 6500,-Ft/hó. Jól végzi a munkáját, az értéktári anyago-
kat térítésmentesen feltette a honlapra. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási szer-
ződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a Vállalkozási szerződést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Elmondja, hogy na-
gyon meg van elégedve Piller Zsolt munkájával, aki nagyon megbízható vállalkozó. Az érték-
tári változásokat, melyeket rendelkezésére bocsátott, minden esetben, 1-2 nap alatt - térítés-
mentesen - feltette a falu honlapjára. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szer-
ződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 3/2019. (I.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Piller Zsolt egyé-
ni vállalkozó (8564 Ugod, Kossuth u. 30.) a Németbánya Község Önkormány-
zat honlapja 2019. évi karbantartásáról szóló, 2019. január 10. napján kelt, 
6500,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

4./ N a p i r e n d :  Hó eltakarítás 
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben a csehbányai 
Stravis Kft. szokta végezni Németbányán a hó eltakarítását az utakról és közterületekről. 
Straub Dávid ügyvezető meg is küldte még tavaly az Árajánlatát, mely alapján – az előzetes 
megbeszélésnek megfelelően – a Vállalkozási Szerződést aláírta. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatot és a Vállalkozási Szerződést, melyek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el, a Vállalkozási 
szerződést pedig hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 4/2019. (I.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Straub Dávid 
által képviselt Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40., adószám: 23787016-2-
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19) Németbánya belterületi útjainak gépi hóeltakarítási munkáira vonatkozó, 
2018.10.15. napján kelt, 10.500,-Ft/óra + ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat alapján készült, 2018.12.14. napján kelt Vállalkozási Szerződést 
jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
5./ N a p i r e n d :  Telekrendezési kérelmek elbírálása 
 E l ő a d ó :           Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
a) Müller Péter telekrendezési kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a kérelem elbírálását a 
képviselő-testület a 100/2018.(X.25.) határozatával elnapolta. A megvásárolni kívánt terület-
rész kiméretése még nem történt meg. Kérdezi Müller Pétert, hogy milyen nagyságú terület-
részt kíván megvásárolni az önkormányzattól?  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos válaszában elmondja, hogy azért nem történt meg a 
kiméretés, mert a képviselő-testület még nem döntött abban, hogy elidegeníti-e számára a 
területrészt. Véleménye szerint – a terület terepadottságától függően – max. 300 m2 

területrészt vásárolna meg az önkormányzattól. Véleménye szerint értékbecslő által 
meghatározott áron lehetne értékesíteni a területrészt. 
 
Berhidai Péter alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Bakony-Bitva Kft. 
esetében már döntöttek az önkormányzati ingatlanrész elidegenítéséről, csak a vételárat nem 
határozták meg. Ezért javasolja az önkormányzati ingatlanrész elidegenítését Müller Péternek 
is.  
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy max. 300 m2 önkormányzati területrész 
elidegenítéséről döntsön a képviselő-testület.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 5/2019. (I.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Müller Péter 8581 
Németbánya, Boróka u. 3. sz. alatti lakos részére – a kiméretést követően - el 
kívánja idegeníteni a tulajdonában lévő, németbányai 139 hrsz-ú, önkormány-
zati ingatlan max. 300 m2 nagyságú területrészét. A kiméretés és adásvétel 
költségei a vevőt terhelik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 



8 
 

 

Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
Kelemen László jegyző 
 

b) Bakony-Bitva Kft. 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében ismerteti a kérelmet, melyek másolatát a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A képviselő-testület korábban tárgyalta a 
kérelmet, döntött az önkormányzati ingatlanrész elidegenítéséről, de a vételár meghatározásá-
ban a döntést szintén elnapolta. Javasolja, hogy a vételárat ennél a kérelemnél is az értékbecs-
lés lezajlása után határozza meg a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester javaslatával. 
 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester a tájékozatójában elmondja, hogy az önkormányzati számító-
géppel nagyon sok probléma adódott, ezért sor került Lap-top beszerzésre. A polgármesteri 
irodában elhelyezett dokkolóra lehet csatlakoztatni a lap-topot, s nyomtatni is lehet róla. 
 
Az önkormányzat vis maior pályázatának elbírálási határideje tavaly novemberben lejárt, de 
még mindig nem született benne döntés. 
 
A fűnyíró traktor beszerzésére is nyújtott be LEADER pályázatot az önkormányzat. A pályá-
zati hiánypótlási felhívásnak is maradéktalanul eleget tettek, várják itt is a döntést. Amennyi-
ben elnyerik a pályázati támogatást, s megvásárolják a fűnyíró traktort, akkor egy újabb ga-
rázsra lesz szükségük. A falugondnokkal megvizsgálták az önkormányzati területeket, s arra a 
megállapításra jutottak, hogy a játszótér sarkánál lehetne kialakítani egy faszerkezetű garázst, 
melynek zárható részében tárolhatnák a több milliós értékű, új fűnyíró traktort, a mellette lévő 
nyitott, de fedett részen parkolhatna a falubusz. Ehhez azonban majd néhány – útban lévő –
fenyőfát ki kell majd vágni. 
 
A szennyvíz beruházással kapcsolatban holnap lesz megbeszélése a Gózon & Gózon Kft. 
megbízottjával. Dönteni kell majd a tavasszal a közbeszerzés kivitelezésével kapcsolatban, s 
el kell majd dönteni, hogy melyik technológiával valósítják meg majd a pályázatot. A NÉBIH 
ígért neki egy szakmai állásfoglalást a szennyvíztisztító működéséből keletkező, veszélyes 
hulladéknak minősülő iszap kezelésével kapcsolatban. 
 
A „Modern falvak” program keretében megjelennek a tavasszal községi önkormányzatok 
számára kiírt útfelújítási pályázatok, melyeket figyelni kell. 
 
A szociális étkezőket a falugondnok közreműködésével tájékoztatta, hogy a jövő héttől a szo-
ciális étkeztetést csak kórházi kezelés, üdülés esetén lehet lemondani, amikor az étkező iga-
zoltan nem tartózkodik Németbányán. A jelenlegi gyakorlat szerint olyan napokon étkeztek a 
rászorultak, amilyenen akartak. Ez a nyilvántartás szempontjából követhetetlen, s az ételt biz-
tosító vállalkozó is jogosan veti fel, hogy az érintettek nagy része a húsos napokon kér, a fő-
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zelékes napokon pedig nem kér ebédet. Véleménye szerint a szociális étkező azért kért szociá-
lis ebédet, mert minden nap rá van szorulva a szociális étkeztetésre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy németbányai értéktári ülésen 
Mihalcsik Márta NMI referens felvetette, hogy a megyei értéktárba fel kellene terjeszteni a 
németbányai zuhatagkutat, mely egyedülálló az egész országban. A zuhatagkút védelem alá 
helyezése még nem történt meg, s még nem került önkormányzati tulajdonba sem. Az egyik 
tulajdonos hölgy szóban felajánlotta az önkormányzatnak a házat és a zuhatagkutat is. A 
másik tulajdonos testvér is egyetértett a testvére véleményével. Az ingatlan elajándékozása 
problémás, mert sok külföldi résztulajdonosa van a családi háznak, de a zuhatagkút 
ajándékozásának nem lenne akadálya. Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár korábban adott egy 350 
e.Ft-os árajánlatot a zuhatagkút teljes felújítására, működőképessé tételére. Az lenne jó, ha 
működés közben lehetne bemutatni a nagyközönségnek. Kút helyett lehetne a vizes tartályt a 
földbe süllyeszteni. 
 
A temetőben a falugondnok irányításával, a közmunkások segítségével helyre lehetne állítani 
a kb. 10 db megdőlt emlékművet. 
 
Javasolja, hogy a németbányai értéktári értékeket bemutató, 2019. évi naptár egy példányát 
függesszék ki a faluház folyosójára. 
 
Kérdezi, hogy a folyosón elhelyezett pianínó milyen célt szolgál? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a pianínót nemrég vásárolta, s az 
önkormányzatnak ajándékozta. A hangszer fel van hangolva, zongoraórákat lehetne tartani 
vele, s koncertekre is alkalmas. 
 
Véleménye szerint a zuhatagkút tulajdonjogát kellene megszerezni az önkormányzatnak, ezt 
követhetné annak felújítása, a helyének meghatározása. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő az önkormányzat nevében megköszöni a pianínó felajánlását. Kér-
dezi, hogy hová fogják elhelyezni a vitrint, miután megvásárolják? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a tanácsterem sarkába szeretnék 
tenni, s értéktári darabokat szeretnének elhelyezni benne. A vitrinnek mindenképpen zárható-
nak kell lennie, mert a rendezvények során eddig is sok minden eltűnt a konyhából. 
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Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a meglévő vitrin ajtóira is kell 
majd venni zárakat, mert sajnálná, ha eltűnnének az értéktári értékek. Jelenleg ragasztó sza-
laggal ragasztotta le a vitrin üveg ajtóit, hogy illetéktelenek ne tudják kinyitni. 
 
Kérdezi, hogy a Németbányai újság megjelenik-e 2019. évben? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy szeretné mindenképpen megjelen-
tetni. Határidőt nem tud mondani. Tavaly a sok pályázat, pályázati elszámolás és előkészítő 
munkák elvették az idejét, nem tudott az újsággal foglalkozni. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy lesz-e ebben az évben Bakony-Run Németbá-
nyán? A versenyzők kifejezetten örültek, hogy ilyen szép környezetben futhattak, teljesíthet-
ték az akadályokat. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nincs semmi akadálya, de még nem 
keresték meg ebben az ügyben. Egy dolgot biztosan tud: az öltöző nem a Faluházban, hanem 
a sátorban lesz. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos felhívja a figyelmet arra, hogy a Boróka és Gesztenyés 
utcák felújításánál figyelembe kell venni, hogy telepíteni fogják az Internet kábelt is az idén. 
 
A hótolással kapcsolatban félreértés történt, ezért elnézést kér. 
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy miért 3 fenyőfát vágtak ki, véleménye szerint 
csak egy fenyő kivágásáról volt szó. 
 
Válasz: 
 
Müller Péter németbányai lakos válaszában elmondja, hogy emlékezete szerint három fe-
nyő kivágásáról beszéltek. Saját költségén vágatta ki a fenyőket, mert féltette a családi házát, 
melyre minden pillanatban rádőlhettek volna. A vállalkozó alpinista módszerrel, áganként 
vágta ki a fenyőket. 
 
Hozzászólás: 
 
Heim-Bojta István németbányai lakos kérdezi, hogy pénteken nem megy a falubusz Pápá-
ra? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy megy a falubusz Pápára, egyeztetni 
kell a falugondnokkal, aki a szükséges árukat beszerzi az érintetteknek. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 52 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


