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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 19. napján 8 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. szeptember 19. 

napján 8 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 résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 
A lakosság részéről megjelent: 9 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 ülés összehívását a közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések indokolták. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :         E lő a d ó :                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            
1./ A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljá-           Ujvári Szilvia                                                     
     rása megindítása                                                                                              polgármester 

 
2./ Vízjogi engedély módosítása                                                                          Ujvári Szilvia                                                  
                                                                                                                              polgármester 

    
3./ Műszaki ellenőri feladatok ellátása                                                                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: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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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 képviselő-testületnek 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, 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 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 és 82/2019.(VIII.16.) számú le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született 
döntésekről a soron következő ülésen fog beszámolni. 
 
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 :  A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása 

megindítása 
   E l ő a d ó :   Ujvári Szilvia polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Közbeszerzési szabályzat 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzatának még nincs Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat nélkül nem lehet elindítani 
a közbeszerzési eljárást. A jegyző úr elkészítette a Közbeszerzési Szabályzat-tervezetet, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a Közbeszerzési Szabályzat-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a tervezet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Ön-
kormányzat 2019. szeptember 19. napján kelt Közbeszerzési Szabályzatát elfo-
gadja. 
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A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Közbeszerzési eljárás megindítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési szakértő 
megküldte a Közbeszerzési Dokumentációt, azonban az Ajánlattételi Felhívás nem készült el. 
Ennek elfogadása nélkül nem lehet elindítani a közbeszerzési eljárást. A szakértő ma délután-
ra ígérte az Ajánlattételi Felhívás megküldését. Ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
napirendi pont ezen részét napolják el, s a holnapi rendkívüli ülésen tárgyalják újra, amelyet 
az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartanának, 7 óra 30 perckor.  

 
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: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6.-7.2.1.2.-16 
„Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása megindítása napirendi pont 
„Közbeszerzési eljárás megindítása” alpontja tárgyalását a soron következő, 2019. 
szeptember 20. napján, 7 óra 30 perckor, az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal tanácstermében tartandó ülésére napolja el.   
 

 
2./ N a p i r e n d : Vízjogi engedély módosítása 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya egyedi szenny-
vízkezeléssel kapcsolatos vízjogi engedélyt Pápakovácsi jegyzője adta ki. Az engedélyt mó-
dosíttatni kell, mert nincs benne határidő megjelölve, s a monitoring kutakat ismét fel kell 
mérni, a műszaki terveket be kell nyújtani a hatósághoz. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az eredeti terveket készítő, Horváth Ferenc ügyvezető által képviselt Víz-Környezet 
Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) bízzák 
meg azzal, hogy Németbánya „Egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése Németbá-
nyán” vízjogi engedélye módosításához az új műszaki tervdokumentációt készítse el, s a mó-
dosítási kérelmet nyújtsa be az engedélyező hatósághoz. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a megbízással. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Horváth Fe-
renc ügyvezető által képviselt Víz-Környezet Vízgazdálkodási és Környezetvé-
delmi Szolgáltató Kft-t (8200 Veszprém, Sarló u. 10.), hogy Németbánya „Egyedi 
szennyvízkezelő berendezések telepítése Németbányán” vízjogi engedélye módo-
sításához az új műszaki tervdokumentációt készítse el, s a módosítási kérelmet 
nyújtsa be az engedélyező hatósághoz. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Műszaki ellenőri feladatok ellátása 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szennyvíz beruházáshoz a 
műszaki ellenőri feladatokat is el kell látni, a műszaki ellenőrnek közbeszerzési bíráló 
bizottság munkájában is részt kell venni majd. Bekért erre a munkára 3 db árajánlatot, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az árajánlatokat. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, Horváth Ferenc Árajánlatát 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja a polgármester 
asszony felhatalmazását a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Ferenc vezető 
tervező (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) Németbánya „Egyedi szennyvízkezelő be-
rendezések telepítése Németbányán” beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellá-
tásával kapcsolatos, 2019. szeptember 17. napján kelt, 750.000,-Ft + 0 Ft ÁFA 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
 Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) A Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. szerződése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Gózon & Gózon Tanácsadó 
Iroda Kft. sikerdíjas szerződése ügyében javasolja ügyvédet megbízni, hogy képviselje 
Németbánya Község Önkormányzatát a szerződés semmissé tétele és újrakötése céljából. A 
szerződésben az állt, hogy a díj a pályázatban elszámolható, pedig a sikerdíj nem 
elszámolható költség. A sikerdíj tartalmazza a projektmenedzsment költségeket is, ami a 
pályázat teljes fenntartási idejére szól, a telepítéstől 5 évig. Véleménye szerint a szerződésben 
vállalt kötelezettség kb. 1/3-át teljesítette a Kft., nem számlázhatta volna le a szerződésbe 
foglalt 6,4 millió Ft-ot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert árajánlat kérésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ujvári 
Szilvia polgármestert, hogy Németbánya „Egyedi szennyvízkezelő berendezések 
telepítése Németbányán” beruházás sikerdíjas pályázatírási szerződése ügyében, 
Németbánya Község Önkormányzat ügyvédi képviseletére kérjen árajánlatot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Együttműködési megállapodás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzata együttműködik a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal, az önkor-
mányzati tulajdonú, LEADER pályázati támogatással beszerzett fűnyíró megvásárlásában. A 
megállapodást augusztusban aláírta az alpolgármester úrral. Ezt követően részletesen ismerteti 
az Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a Megállapodás jóváhagyását. 
   
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, a közösségi 
célú eszközbeszerzés megvalósulásával kapcsolatos, 2019. augusztus 21. napján 
kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Fogorvosi ellátási szerződés módosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a fogászati szerződés 
módosításával kapcsolatos, dr. Glied-Berke Barbara fogszakorvos előterjesztését. Javasolja, 
hogy az előterjesztés szerinti szerződés módosításhoz a képviselő-testület járuljon hozzá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a szerződés módosításhoz való hozzájárulással. Ja-
vasolja 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: 
 

88/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község fog-
szakorvosi ellátása szerződése - dr. Glied-Berke Barbara fogszakorvos 2019. 
szeptember 17. napján kelt Előterjesztésének megfelelő – módosításához hozzájá-
rul. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

 Kelemen László jegyző 
 
d) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára   
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala tárgyban kiküldött, 2020/2021. tanévre vonatkozó 
Előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben véleményezni kell a kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét.  Továbbra is a Városlődi Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt, 
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a németbányai általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen 
egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. A határozatba azt is javasolja rögzíteni, hogy a város-
lődi iskolában HH-s németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló 
nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Draskovics Balázs képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2019.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére, a 2020/2021. tanévre vonatkozó 
felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) 
oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Az intézményben németbányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező HH-s diák nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi nap szépen le-
zajlott. Rendkívül jó kulturális program állt össze.  
 
Elmondja, hogy jelenleg kettő napelemes lámpa üzemel Németbányán, ahol nincsen közvilá-
gítás, a Tisza fa utcában. Ezen kívül még 5 db közvilágítási lámpát fognak elhelyezni. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Doma Kálmánné németbányai lakos hozzászólásában - a nemzetiségi nappal kapcsolatban 
– elmondja, hogy csodálatos rendezvény volt. Akik itt voltak és szerepeltek, azok is azt 
mondták, hogy ilyen csodálatos műsort mostanában nem láttak.  
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
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Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy a holnapi képviselő-testületi ülést miért nem 
lehet Németbányán megtartani? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy minél gyorsabban meg kell hozni 
ezt a döntést, jövő hétre már nem halaszthatják el. A képviselő társai így érnek rá. Falubusszal 
fognak menni Adásztevelre, aki igényt tart rá, azt el tudják vinni. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy szennyvíz pályázattal kapcsolatosan volt az 
Együttműködési megállapodás, amihez tartozik a hozzájárulási nyilatkozat. Még nincs el-
döntve, hogy az önkormányzat fizeti-e a pályázatírás költségeit, tehát ami nyilatkozatot aláír-
tak a lakók, ezek után semmisnek tekinthetők.  
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem teljesen érti a kérdést. Kéri a 
hozzászólót, hogy kérdéseit - mellékletekkel csatolva – pontosan fogalmazza meg, s nyújtsa 
be írásban az önkormányzathoz, s a törvényes határidőn belül válaszolni fog rá. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 8 óra 57 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 
                                                                                        


