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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23. napján 17 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. május 23. napján 

17 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 képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. 

 
A lakosság részéről megjelent: 7 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 3 képviselő közül 2 fő jelen van. Berhidai Péter 
alpolgármester előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt késni fog. A meghívón 
szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :         E l ő a d ó :                                                                                
  
                                                                                                                                                                                   
1./ Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése                        Ujvári Szilvia                                                     
     módosítása                                                                                                        polgármester 
 
2./ Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése                        Ujvári Szilvia                                            
     végrehajtása                                                                                                      polgármester 
 
3./ Németbánya Község Önkormányzat településkép védelméről                       Ujvári Szilvia                                                     
     szóló rendelete módosítása                                                                               polgármester 
                                                                                                                                                                                                                       
4./ Vegyes ügyek                                                                                                   Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                                polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 2 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, 2 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 21, 22, 23, 24, 25 és 26/2019.(III.21.), 27, 28 és 29/2019.(IV.04.) és 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36 és 37/2019.(IV.25.) számú lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, 
átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 
 
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 :  Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosí-

tása 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi zárszámadás elfo-
gadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2018. évi költségvetése bevételi és ki-
adási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsoló-
dóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők elő-
zetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és 
a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. elmondja, hogy a 2018. évi költségvetést az önkormányzat 
februárban fogadta el, akkor a tervezett bevételnek és kiadásnak a tervezett előirányzata az 
26.358.865,-Ft volt. A 2018. év lezárása után ez módosult 33.603.397,-Ft-ra. Az államtól ka-
pott támogatásnál van egy nagyobb összegű módosulás, ez 3.500.000,-Ft. Rendkívüli támoga-
tást kapott Németbánya a falugondok szolgálatra, a téli rezsicsökkentésre és a szociális tűzifa 
támogatásra. Működési célú támogatásoknál van nagyobb eltérés, ez pedig abból adódik, 
hogy a közfoglalkoztatottak utáni támogatást az év elején addig tudják tervezni, míg szól a 
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szerződése az önkormányzatnak, utána pedig folyamatosan év közben módosíttatják le. Mű-
ködési bevételeknél a nagyobb eltérés az Adásztevel Község Önkormányzattól kapott összeg-
ből, bérleti díj bevételből, illetve csemetefák értékesítésből adódik. Lakosság részéről 
87.000,-Ft támogatás érkezett, ez egyrészt a vis maiorra, másrészt a falunapra. Kiadási olda-
lon a működési kiadásoknál vannak a személyi juttatások. Itt van egy 1.704.000,-Ft-os eltérés, 
ez is nagyban a közfoglalkoztatottak bére miatt van. Dologi kiadásoknál van 1.866.000,-Ft 
eltérés. Ezek év közben felmerültek, ide tartoznak a telefon, egyéb szolgáltatások, vásárolt 
élelmezés, hó eltakarítás. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a 970.000,-Ft lett betervezve és 
ez módosult 1.475.000,-Ft-ra. Ez a nagyobb összeg a téli rezsicsökkentés miatt, a 2018-as év-
ben ki is lett osztva. Egyéb működési kiadásoknál az iskola elszámolás miatt kellett visszafi-
zetni olyan 300.000,-Ft körül, ezzel nem számoltak év elején.   
A következő tárgyi eszközöket vásároltak 2018-ban: kazán, illetve a puffer tartály, egy mobil 
telefon, irodaszék, mikrofon, laptop, kapáló- és aprítógép, aljnövényzet tisztító, magas nyo-
mású mosó, fűtőtest, hősugárzó, fúrógép. Ezekben vannak olyan eszközök, melyekre támoga-
tást kapott az önkormányzat közfoglalkoztatás keretén belül. 
 
Ujvári Szilvia polgármester úgy gondolja, hogy év elején nem tudtak tervezni azokkal a be-
vételekkel és kiadásokkal, amelyek az egész év kapcsán adódtak, sem pedig a falugondnoki 
autó rendszámával kapcsolatos pályázati bevételekkel. Ha megnézik a költségvetés kiadási és 
bevételéi oldalát, akkor azt állapíthatják meg, hogy tartották a betervezett előirányzatokat. Si-
került - a rendkívüli települési támogatással együtt - az évet ismét pozitív egyenleggel tudták 
nyitni. Javasolja, hogy a költségvetés módosítását fogadja el a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2019.(V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.26.)  önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
                          
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése végre- 

hajtása 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elké-
szített 2018. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület 
elé, hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja 
el a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő egyetért a zárszámadás elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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5/2019.(V.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehaj-
tásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

A rendelet elfogadását követően Berhidai Péter alpolgármester belép a terembe. 
     
 
3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat településkép védelméről szóló 

rendelet módosítása 
   E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet, valamint a hatósági véleményeket, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a 
rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Langer László németbányai lakos kérdezi, hogy a rendeleten milyen módosítások történtek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy csak olyan módosítások történtek, amit 
korábban a véleményező hatóságok kifogásoltak. Lényegében technikai jellegű, jogszabály 
szerkesztési dolgok, megfogalmazások kerültek javításra. 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy technikai jellegű, jogszabályoknak 
való megfeleltetés került végrehajtásra, a törvényességi felhívásnak megfelelően. 
 
Langer László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy tehát magában a leírás-
ban nem történt változás, csak a szakhatóságok által kifogásolt megfogalmazásokban. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2019.(V.28.)  Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Németbánya Község településkép védelméről szóló 
2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Vis maior – Árvíz utáni károk elhárítása 
aa) Kivitelezési Költségvetés elfogadása 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kovács Tamás egyéni vállal-
kozó Költségvetése alapján került benyújtásra a Vis maior pályázat. A károk helyreállítását 
meg kell kezdeni, hogy határidőben befejeződjenek a munkálatok. Nem volt egyszerű össze-
állítani az önkormányzat Vis maior pályázatát, amire 15 milliót igényeltek, s 12 millió forin-
tot ítéltek meg. Önerőt is kell biztosítani. A helyreállítási munkák során, amik a legfontosab-
bak, ezen a patakszakaszon el fognak készülni. Ezt követően részletesen ismerteti Kovács 
Tamás egyéni vállalkozó Németbánya község árvíz utáni károk helyreállítására vonatkozó 
költségvetését, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ja-
vasolja a kivitelezési költségvetés jóváhagyását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a költségvetés a 140 hrsz-ú patak helyreállítá-
sáról szól? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, azt tudni kell, hogy an-
nak idején a patak a térkép szerint lehetetlen módon folyt. 100 éves térképük van. 15-20 évvel 
ezelőtt, amikor a focipálya épült, akkor az az oldal újra lett méretve, de a patak másik oldala 
nem. Így keletkezett néhol 6-8 méter széles patakmeder térképészeti szempontból. Ezzel kap-
csolatban elmondható, hogy a 49/5 számú teleknél van probléma, onnantól rendben vannak a 
telekhatárok, a 48 hrsz-tól kezdve a 100 éves térképészeti pontokhoz viszonyítva, a kerítések 
lejjebb vannak. Ez azt jelenti, hogy a 30 éve ott lévő kerítéseket el kellene bontani és feljebb 
helyezni. Viszont a patak soha nem folyt ott, ahol a térkép jelzi. Még van néhány telekügy, 
ami rendezésre kell, hogy kerüljön, addig felesleges a karókat kitenniük. Következő lépés, 
hogy a telekrendezési folyamatokat megoldják.  
 
Hozzászólások: 
 
Doma Kálmán né németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ha kimérésre kerül-
nek a telkek, akkor az ő telkük a jelenlegi út feléig fog kiérni.  
 
Müller Péter németbányai lakos véleménye szerint nem jó dolog, hogy a patak ekkorákat 
kanyarog, ez nagyon árvízveszélyes. Van-e arra mód, vagy lehetőség, hogy a patakot szabá-
lyozzák? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nincs rá mód, csak az eredeti állapot 
visszaállítására van lehetőség. Ez olyan nagy beruházás lenne, hogy nincs rá meg a költségve-
tési előirányzata az önkormányzatnak. Ha írnak ki rá pályázatot, akkor tudnák ezt megoldani.  
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja a költségvetés elfogadását.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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38/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Tamás 
egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25., váll. eng. sz.: 3101289) Né-
metbánya községben árvíz utáni károk helyreállítási munkáira vonatkozó, 2018. 
augusztus 15. napján kelt, bruttó 12.000.000,-Ft összegű Költségvetését elfogadja. 
A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ab) Kivitelezési Vállalkozási szerződés elfogadása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Költségvetés alapján elké-
szült a Vállalkozási szerződés, melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási szerződést. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a szerződést fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Tamás egyéni 
vállalkozó (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25., váll. eng. sz.: 3101289) Németbánya köz-
ségben árvíz utáni károk helyreállítási munkáira vonatkozó, 2019. május 23. napján 
kelt, bruttó 12.000.000,-Ft összegű Vállalkozási szerződését elfogadja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ac) Műszaki ellenőri árajánlat elfogadása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Műszaki ellenőri fel-
adatra érkezett, Demény Zoltán Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy átlagosan a beruházás 5 %-áért vállalják a mű-
szaki ellenőrzést, ez az árajánlat ennél jóval kedvezőbb. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Árajánlatot fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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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 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Demény Zoltán egyéni 
vállalkozó (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b., eng. sz.: ME-KÉ/1-19-5252/2018.) Né-
metbánya községben árvíz utáni károk helyreállítási munkáinak műszaki ellenőrzésére 
vonatkozó, 2019. május 22. napján kelt, bruttó 127.000,-Ft összegű Árajánlatát elfo-
gadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 25. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítési engedélyes terve 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a mai napon kapott egy meg-
erősítést, a Magyar Közlöny 82. számában megjelent a 2.2.5-ös azonosító jelű felhívásában a 
falut csatornázási pályázat. A falu végén lehetne egy szennyvíz telepet létesíteni. Rendkívüli 
támogatás kérelmet nyújtottak be a sikerdíj összegére, mert az önkormányzat a 6,3 millió fo-
rintot nem tudja kifizetni. A teljes összeget biztosan nem fogják megkapni. A lakosság nagy 
része inkább a szennyvíz-csatorna irányában szeretne inkább lépni. Az a település pályázhat, 
ahol 2000 fő alatt van a lakosságszám. Előre láthatólag nem fogják követelni a km-ként 40 db 
bekötést. Amennyiben ez így van, akkor tudnak pályázni, de itt jön a probléma. Nincs biztosí-
ték arra, hogy ezt a csatorna pályázatot megnyerik. Ugyanakkor keletkeznek költségek az 
egyedi szennyvíz-kisberendezéses pályázat megvalósításával kapcsolatosan. Műszaki tervek 
500.000,-Ft + Áfa, ezen kívül a közbeszerzésnek is lesz egy 500.000,-Ft-os költsége, ha nem 
valósul meg az egyedi szennyvízzel kapcsolatos pályázat, akkor hozzárakódik, a 6,3 millió 
forintos sikerdíj költségéhez, amivel közel 9 millió forintnál tartanak. Ezt ki kell fizetni, ha 
visszalépnek a pályázattól. Választhatnak, aközött, hogy van egy 110 milliós pályázatuk, ami-
ről még mindig vannak lakossági kérdések, kételyek. Van vele szemben egy csatorna pályá-
zat, ami úgy néz ki, hogy tényleg meg fog valósulni, ki fogják írni. Ugyanakkor ezzel a pályá-
zattal egyből 9 millió Ft hiánnyal indulnának. Nem tudnak semmit a pályázatról, nem tudjuk 
van-e önereje. Azt gondolja, hogy a legjobb a biztosra menni. Ő annak a híve, hogy csinálják 
tovább az egyedi szennyvízpályázatot, amíg nem tudják, hogy nyernek a másikkal.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester nem tudja, a csatornázás megvalósulása esetén a tisztított víz 
fog lefolyni a leendő csatornán. Kérdezzék meg a lakosságot a csatornával kapcsolatban, ha 
mindenki azt mondja, hogy csinálják, akkor legyen. 
 
Draskovics Balázs képviselő kérdezi, hogy a döntést meddig lehet eltolni? 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az utolsó pillanatban vannak, mert a 
közbeszerzés ideje 3-4 hónap és október vége az I. mérföldköves jelentés határideje. Ennél 
tovább nem lehet húzni.  
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester véleménye szerint mindenképpen folytassák az egyedi 
szennyvíz pályázat megvalósítását, de a lakosságot meg kell kérdezni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, írásban kérdezzük meg, vagy fórumon? 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a fórumon is arról volt 
szó, hogy nyilatkozni kelljen. 
 
Ujvári Szilvia polgármester fél a nyilatkozatoktól, mert azt utána úgy lehet tekerni, aho-
gyan, akarják.  
 
Müller Péter németbányai lakos véleménye szerint ez nem nyilatkozat lenne, hanem leír-
nák, hogy mit szeretnének. Nem előre kell fizetni. 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos szerint rövid közvélemény kutatás lenne, papíron, 
névvel ellátva, hogy ezt szeretném, vagy azt szeretném.  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a beruházás megvalósításának 
első mozzanata, hogy létesítési engedélyes tervet kell készíttetni. Ezt követően részletesen 
ismerteti a beérkezett árajánlatokat, melyek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbbet, a Provender Bt. 
Árajánlatát fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

41/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Provender József ügy-
vezető által képviselt Provender Bt. (H-7831 Pellérd, József Attila u. 14., adószám: 
20688774-1-02) Németbánya község egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítési 
engedélyes terve elkészítésére vonatkozó, 2019. április 23. napján kelt, bruttó 10.000,-
Ft/ingatlan összegű Árajánlatot elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 

c) Átfogó értékelés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, melyet a 
Képviselő-testület megtárgyal. Ezt követően részletesen ismerteti az átfogó értékelést, 
melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló, 
2019. május 7. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság támoga-
tás kérelmét, melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy minden évben szoktak kérelmet benyújtani az önkormányzathoz, a tavalyi 
évben 10.000,-Ft támogatást állapítottak meg. Javasolja, hogy az idén is ezt a támogatást álla-
pítsák meg, a körzeti megbízottak működési költségeire. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) részére, a körzeti megbízottak működésére 10.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 

            Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Közbeszerzési terv módosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a módosított közbeszer-
zési tervet, melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ja-
vasolja a módosított Közbeszerzési terv elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat 2019. május 23. napján kelt, 2019. évi módosított Közbeszerzési 
Tervét elfogadja. 
A Közbeszerzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
f) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatót 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 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 76/273/2019. számú, 2019. április 
30. napján kelt, 2018. évi németbányai könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoz-
tatóját elfogadja.  
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Bérleti szerződés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Fapuma Büfé szerződését 
még márciusban aláírta a bérlővel, a szerződés nem került a testület elé jóváhagyásra. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ugi-Rácz Imre Györgyné 
egyéni vállalkozóval (8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 1/B., adószám: 68961273-
1-39) kötött, 2019. március 14. napján kelt, az önkormányzat tulajdonában lévő, Né-
metbánya, Fő téren álló büfé egység Bérleti szerződését jóváhagyja.  
A Bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Megbízási szerződés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen felha-
talmazta a képviselő-testület, hogy Németbánya község közútjainak geodéziai felmérésével 
kapcsolatos szerződést aláírja. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvi-
selő-testületnek a Megbízási szerződés jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

 



13 
 

 

47/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ferenc vezető 
tervezővel (8200 Veszprém, Sarló u. 10., adószám: 65671760-1-39) kötött, 2019. má-
jus 15. napján kelt, Németbánya község közútjainak geodéziai felmérésével kapcsola-
tos Megbízási szerződést jóváhagyja.  
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

i) Telekrendezési kérelmek elbírálása 
ia) Rujzam Antal kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Rujzam Antal kérelmét. 
A kérelem arról szól, hogy a kertje mögött folyó patak medrének kimérésekor keletkezett te-
lek módosításhoz az önkormányzat járuljon hozzá. A kertet 1988-ban vásárolta és a telket kö-
rülvevő kerítést akkor meg is építették, mivel a patak meder már akkor így volt, a kerítést az 
akkori mederhez építették, az akkori tudomásuk szerint. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy támogassák a kérelmező telekrendezési kérelmét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal 8581 Német-
bánya, Kossuth Lajos u. 59. sz. alatti lakos németbányai 44, 45, 46 és 47 hrsz-ú ingat-
lanjai telekrendezésére vonatkozó kérelmét támogatja.  
A telekrendezés költségei a kérelmezőt terhelik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ib) Müller Péter és Bakony-Bitva Kft. kérelme 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a korábban döntött a képvise-
lő-testület, hogy el kívánja idegeníteni a németbányai 139 hrsz-ú önkormányzati ingatlan ré-
szeit. Elkészült az ingatlanszakértői vélemény mindkét területrészre. Az önkormányzat va-
gyonkatasztere alapján a sportpálya a „korlátozottan forgalomképes” vagyonba tartozik, ami 
nem elidegeníthető. Ezzel kapcsolatosan Müller Péternek, illetve Bakony-Bitva Kft-nek az 
ingatlanszakértői vélemény kifizetésével költsége keletkezett, melyet az önkormányzat meg 
fog téríteni az érintetteknek. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ingatlanrészekkel kap-
csolatos - szándéknyilatkozatokat tartalmazó - határozataikat vonják vissza. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2019.(V.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai 139 hrsz-ú, ki-
vett sporttelep megnevezésű önkormányzati ingatlan elidegenítésére vonatkozó, 
65/2018.(V.29.) és 5/2019.(I.10.) határozatait – mivel az ingatlan a korlátozottan for-
galomképes ingatlanok közé tartozik - visszavonja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Polgármesteri tájékozató 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a faluház felújítására beadásra 
került a pályázat. A koncepció az volt, hogy beleteszik ebbe a pályázatba a tetőtér beépítését. 
A pályázati kiírásban viszont az szerepelt, ha nagyfokú felújítást végeznek a faluházon, akkor 
a faluházat energetikailag teljesen fel kell újítani, ami több lett volna 15 millió Ft-nál. A pá-
lyázatot így csökkentett tartalommal 7.000.000,-Ft-ra nyújtották be. A nagyterem nyílászárói 
lennének kicserélve, a színjátszó kör részére vásárolnának eszközöket (hangosítás, mikrofon, 
betyár ruhák), valamint a közönségszervező bértámogatása szerepel benne. Tegnapi nap meg-
érkezett a pályázati hiánypótlásra felszólítás. Szerencsére nem sok hiánypótlást kell benyújta-
ni. 
 
Folyamatban van a Magyar ház tulajdonjogának átruházása. Tulajdonosok kezdeményezték a 
tulajdonviszonyok rendezését, hogy csak két tulajdonos legyen, ezután pedig átadják az ön-
kormányzatnak.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a tavalyi évben, augusz-
tus 23-án itt volt Németbányán a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem Pápai Igazgatóságá-
tól az alezredes asszony, aki megtekintette a kőhidat, amelynek előtte volt már egy 1 éves 
múltja. A Közép-dunántúli Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tudomására jutott, hogy 
ez elkészült. Az ő távollétünkben, a szomszédból felvételeket csinált. Kérdezte, hogy mit csi-
náltak ő nyilatkozott, hogy mit. Erre nem jött válasz. Alezredes asszony megtekintette a hidat 
és neki is rendelkezésére bocsátotta az iratokat, amelyeket ő kapott, azt is megmutatta, amit 
válaszolt rá. Mivel választ nem kapott, azt hitte, hogy az a kőhíd állhat. Ez engedély nélkül 
épült, ez tény. Alezredes asszony leírta a jegyzőkönyvben, hogy ez a híd akadályozza a víz 
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átfolyását. Nyilatkoztatta őt akkor, hogy mit szeretne a híddal kapcsolatban, kér-e rá fennma-
radási engedélyt, vagy lebontják. Ő nyilatkozott, hogy lebontják. Alezredes asszony jelezte, 
hogy ezt jegyző úrnak is meg a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is je-
lezni kell levélben. Ezt ő megtette, haladékot kért a lebontásra. Ezt jelezte a jegyző úrnak. Ha 
ezt elfogadták volna, akkor nem kapott volna a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságtól levelet, egy hete érkezett, hogy közigazgatási eljárás indul ellene a híd miatt. A pol-
gármester asszony humánusabb megoldást választott volna, mint azt, hogy engedélyem nélkül 
beküldi az udvaromra a falugondnokot, hogy áll-e a híd. Ugyanis a Katasztrófavédelem fel-
hívta előtte, mielőtt bement, pedig bemehetett volna, mert Hatóság. Most is azt mondja, hogy 
ez a híd nem duzzasztotta vissza a patakot és nem az volt az oka, hogy a Fő teret elvitte a víz. 
10 évvel ezelőtt ugyanígy elvitte a Fő teret a víz, akkor még nem volt híd, akkor mi tette tönk-
re?  
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy ezen a hídon mi megy át? 
 
Válasz: 
 
Kiss Albertné németbányai lakos válaszában elmondja, hogy ő megy át rajta a telke másik 
oldalára.  
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, vannak a patakon fahidak is. Ha 
hídként funkcionál valami, akkor az alja üres, ha zsilipként funkcionál, akkor elzárja a vizet.  
 
Kiss Albertné németbányai lakos elmondja, hogy három helyen át tud folyni a víz. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy lezárható helyen. Szerinte csúsztatás történt. Ez 
nem egy híd, hanem egy zsilip.  
 
Kiss Albertné németbányai lakos szerint ezt a hatóságnak kell eldönteni.  
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő nem akarja átélni azt még 
egyszer, amit augusztusban át kellett. Elmondja, hogy nem történt feljelentés. A Katasztrófa-
védelem és a Vízügy jött ki, ők tették ezt a feljegyzést.  
 
Kiss Albertné németbányai lakos elmondja, hogy egy év haladékot kért az elbontásra, de 
semmi válasz nem jött.  
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy ő a bontásra nem adhat haladékot, a 
levele továbbításra került a hatáskörrel rendelkező vízügyi igazgatóságnak. 
 
Rujzam Antalné németbányai lakos kérdezi, hogy az árkok mikor lesznek rendbe hozva, 
mert a patak már tetőzött.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy hétfőn lesz a munkaterület átadása, 
s elkezdődhetnek a helyreállítások. 
 
Hozzászólás: 
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Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy a patak mellett a közút mikor lesz hely-
reállítva, mert nagyon balesetveszélyes ott a közlekedés. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a Közúti Igazgatóság azt várja, hogy 
alacsonyabb legyen a vízállás. 
 

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 19 óra 07 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


