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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 4. napján 9 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 2019. április 4 napján 9 

óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter alpolgármester és 

Draskovics Balázs képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Boros Antalné HVB tag 
- Auerbach Szabolcs falugondnok 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 7 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy Kiss Albertné képviselő asszony lemondott a képviselői tisztségéről. 
Ezt követően részletesen ismerteti a képviselő asszony lemondó nyilatkozatát. Elmondja, 
hogy a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 21. § (1) bekezdése szerint: 
„ (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő 

legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 
A 2014. október 12-i települési önkormányzati képviselők választásáról szóló szavazóköri 
jegyzőkönyv szerint Németbányán Draskovics Balázs független jelölt következik 27 szava-
zattal. Megkérdezi Draskovics Balázs urat, hogy vállalja-e Németbánya Község Önkor-
mányzat képviselői tisztségét? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs képviselő-jelölt válaszában elmondja, hogy vállalja a képviselői tisztsé-
get. 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati képviselő-
nek – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint, a 
képviselő-testület előtt, a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt kell tenni és erről 
okmányt kell aláírni. Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság elnöke elfoglaltsága, he-
lyettese pedig betegsége miatt nem tudott jelen lenni a mai ülésen, ezért felkéri Boros Antal-
nét, a Németbánya Helyi Választási Bizottság tagját, hogy vegye ki az esküt a képviselő úrtól, 
s a képviselői megbízólevelet adja át. 
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Boros Antalné Németbánya HVB tagja felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, s felkéri 
Draskovics Balázs képviselő urat, hogy az eskü szövegét mondja utána: 
„Én, …………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
Németbánya önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Németbánya fejlődé-
sének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet ja-
vára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
Draskovics Balázs képviselő letette az esküt a képviselő-testület előtt. 
 
Boros Antalné Németbánya HVB tagja felkéri Draskovics Balázs képviselőt, hogy az eskü-
okmányt írja alá. 
 
Draskovics Balázs képviselő aláírja az esküokmányt. Ezt követően Boros Antalné Német-
bánya HVB tagja gratulál a képviselő úrnak a vállalt tisztségéhez, majd átadja a Megbízóle-
velét a képviselő úrnak. Draskovics Balázs képviselő fogadja a gratulációkat. 
 
Ujvári Szilvia polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel minden testületi tag jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását az ön-
kormányzati képviselő lemondása indokolta. 
 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y                                                                                                                 E l ő a d ó :
                                                                                                                                                                               
1./ Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munká-               Ujvári Szilvia                                                     
     járól                                                                                                                  polgármester                           
                                                                                                                                                                                                           
2./ Beszámoló a házi segítségnyújtás 2018. évi munkájáról                               Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                              polgármester                           
                                                                                                                                                                                                         
3./  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: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri 
döntésekről a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 



4 

 

Ezt követően 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 :  Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munkájáról                
     E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata megküldte a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2018. évi németbányai munkájáról szóló Beszámolóját, melynek má-
solatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a Beszámolót. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Beszámolót fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2019.(IV.04.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8500 
Pápa, Csáky L. u. 12.) SZ-397-32/2019. számú, 2019. március 20. napján kelt, a 
család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi németbányai munkájáról szóló Be-
számolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Beszámoló a házi segítségnyújtás 2018. évi munkájáról                                           
      E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Intézménye házi segítségnyújtás 2018. évi németbányai munkájáról 
szóló Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Elmondja, hogy 2018. évben Németbánya településen a házi segítségnyújtás, szociális 
alapellátás igénybevételére kereslet nem mutatkozott. Ezt követően részletesen ismerteti a Be-
számolót. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Beszámolót fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Draskovics Balázs képviselő egyetért a beszámolóval. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2019.(IV.04.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Intézménye (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) 2019. már-
cius 21. napján kelt, a házi segítségnyújtás 2018. évi németbányai munkájáról szó-
ló Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Vis maior támogatás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium meg-
küldte Németbánya Község Önkormányzat Vis maior támogatása Támogatói Okiratát, mely-
ben az igényelt támogatási összegnél alacsonyabb, 12.179.000,-Ft támogatást állapítottak meg 
a helyreállításra. Leírták, hogy csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállí-
tására igényelhető támogatás. Nem igényelhető a támogatás az elmaradt felújításból, karban-
tartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre és 
felújítási előirányzatok pótlására. Ezért a Boróka utcában az aszfaltburkolat kiépítése nem tá-
mogatható. Ezt követően részletesen ismerteti a Támogatói Okiratot, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a helyreállítási mun-
kákhoz kapcsolódóan, telefonon kapott árajánlatot a patakmeder kitűzésére. A földmérőnek 
kb. 50 karót kell kitűznie, amelynek költsége kb. 180 ezer Ft. A kitűzésnél az érintett lakókkal 
a helyszínen kell egyeztetni. Az árajánlatot írásban is megkéri. Javasolja, a képviselő-testület 
döntsön arról, hogy a Bitva patak medrét méressék ki a Vis maior támogatás terhére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a patakmeder melyik szakaszon lenne felújít-
va? A földmérő által kitűzött nyomvonalon folyna majd a patak? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a patakmeder a Boros Antalné in-
gatlanától a Fő térig terjedő, belterületi szakaszon lesz felújítva, a patak a kitűzött nyomvona-
lon folyna. A patak védősávja önkormányzati tulajdonban van. 
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Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a javaslatot. Javasolja, a képviselő-testület hatal-
mazza fel a polgármestert, hogy a patakmeder kiméretéséről gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2019.(IV.04.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Németbánya Köz-
ség Önkormányzat Vis maior támogatása terhére - úgy határoz, hogy, a Bitva pa-
tak medrének Németbánya 58/1 hrsz-ú ingatlantól a Fő térig terjedő szakaszát 
földmérővel kiméreti.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiméretésről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Szennyvíz beruházás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Államkincstár 
Németbánya község szennyvíz beruházásával kapcsolatos előleg igénylés jóváhagyását, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy a szennyvíz beruházás az aktív és pasz-
szív rendszerű egyedi kisberendezésekkel vegyesen is megvalósulhat? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy korábban, ezzel kapcsolatban az 
MVH-hoz nyújtottak be kérelmet, valószínűleg a jövő héten kapnak rá választ, s ennek isme-
retében tud majd válaszolni a feltett kérdésre.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 

               
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, 
vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy a képviselő-testületi ülés meghívója miért 
nem jelent meg a levelező listán? Csak késve szerzett tudomást az ülés időpontjáról. 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a testületi ülés meghívója 
kifüggesztésre került az önkormányzat hirdetőtáblájára, a levelező listára azonban nem került 
föl, ezért elnézést kér. A jövőben jobban odafigyelnek erre. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő hozzászólásában megköszöni Kiss Albertné eddig végzett 
munkáját, s azt is, hogy lehetőséget kapott Németbánya községért dolgozni. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 9 óra 57 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
   Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


