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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 19. napján 8 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv



2 
 

 

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. július 19. napján 

8 órakor 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 résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a mai 
rendkívüli ülést a szociális tűzifa pályázat benyújtási határideje miatt kellett összehívni. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :         E lő a d ó :                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                                                                
1./ Pályázat – Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag               Ujvári Szilvia                                                     
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                             polgármester 

 
 
2./ Németbányai ingatlan ingyenes tulajdonba adása                                           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 előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a két testületi ülés között eltelt  
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rövid idő miatt lejárt határidejű határozatok és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntések nincsenek. 
 
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 :  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a belügyminiszter – az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett pályázat pályázati kiírá-
sát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önkor-
mányzat max. 10 erdei m3 kemény lombos tűzifát igényelhet, melyhez 12.700,-Ft önrészt kell 
vállalni. Az előző évekhez hasonlóan, rendeletet kell majd hozni az önkormányzatnak a tűzifa 
kiosztásával kapcsolatban, a szállítási költséget vállalni kell, s nem lehet ellenszolgáltatást 
kérni a tűzifában részesülőktől. A pályázatot az ebr42 rendszeren keresztül, 2019. augusztus 
1. napján 16 óráig kell felterjeszteni, s másnap papír alapon is el kell juttatni a kincstárhoz. A 
benyújtandó dokumentumok között szerepel a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 
határozat, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy nyújtsák be a pályázatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szociális tűzifa több rá-
szoruló családnak is nagyon nagy segítség, ezért támogatja a polgármester asszony javasla-
tát. 
 
Draskovics Balázs képviselő szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

68/2019.(VII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter – 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A tele-
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támo-
gatására”, 10 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyi-
ségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 12.700,-Ft 
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. július 31. 
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

                          
2./ N a p i r e n d : Németbányai ingatlan ingyenes tulajdonba adása                                            
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzata már az előző években igényelte a Magyar Állam tulajdonában lévő, Németbánya 
024/8 hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlant, ami a Gesztenyés utcát takarja. 
A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter Földalapkezelő 
Szervezet útján gyakorolja. Most jutott el a kérelem abba a fázisba, hogy a Nemzeti Földügyi 
Központ ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja az ingatlant. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Megállapodás-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A tervezetben egy elírás történt, mert Németbánya Község helyett Velen-
ce Város maradt a dokumentumban, amit jelzett az NFK-nak. Az ingatlan átruházással járó 
költségeket már az igénylés benyújtásánál vállalni kellett. A törvény erejénél fogva, 15 évig 
nem lehet elidegeníteni az ingatlant, s évente be kell számolni az önkormányzatnak az átruhá-
zott vagyon hasznosításáról. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodás-
tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2019.(VII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi 
Központtal (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kötendő, Németbánya 024/8 hrsz-ú, 
„kivett saját használatú út” megnevezésű külterületi ingatlan ingyenes tulajdonba 
adásával kapcsolatos Megállapodás-tervezetet elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.  
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 3. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Fapuma Büfé melletti nyitott 
faépület cserepezését az önkormányzat a falunapra elkészítette. 

 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést  8 óra 48 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


