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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 20. napján 7 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 20. 

napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 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 
- Auerbach Szabolcs falugondnok 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
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 eljárás megindítása indokolta. A meghívóban 
szereplő napirendi pontot javasolja kiegészíteni „Vegyes ügyek”-kel.      
    

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./ 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. 
 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
nincsenek. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
döntések születtek: 9 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 3 fő részére 
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méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási te-
lepülési támogatás megállapítása; 1 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítá-
sa. 
 
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) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési szakértő 
megküldte az Ajánlattételi Felhívást és a Közbeszerzési Dokumentációt, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Ajánlattételi Felhívást és a Közbeszerzési Dokumentációt. Javasolja, hogy a következő hatá-
rozatot hozza meg a képviselő-testület: 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Egyedi szennyvíz-
kezelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú, közbeszerzési eljárás megindítására 
vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozza: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyedi szennyvízkezelő beren-
dezések telepítése Németbányán” tárgyú közbeszerzési eljárást ír ki. 
A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
2. Az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) közbeszerzési doku-

mentumot – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja. 
3. Elrendeli az eljárást megindító felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére: 

 
1. Név SENEX Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 18-09-000376 
Székhely 9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. 
Képviselő Perényi Gábor ügyvezető 
E-mail cím senex@senex.hu 
EKR EKRSZ_20305846  
Adószám 10418271-2-18 
 

2. Név TAMTERA Kft. 
Cégjegyzékszám 19-09-511140 
Székhely 8452 Halimba, Ifjúság utca 13. 
Képviselő Gfellner Tamás József ügyvezető 
E-mail cím tamtera.kft@gmail.com 
EKR EKRSZ_34127687 
Adószám 14619443-2-19 
 

3. Név KONTAKT-R" Üzletkötő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 19-09-504577 
Székhely 8200 Veszprém, Kertalja utca 3 
Képviselő Rábai Balázs Gábor ügyvezető 
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E-mail cím info@esovizgyujtes.hu 
EKR EKRSZ_68470722  
Adószám 11673617-2-19 
 

4. Név PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 02-09-067900 
Székhely 7831 Pellérd, József A. u. 14. 
Képviselő Provender Józsefügyvezető 
E-mail cím info@prowatech.com 
EKR EKRSZ_18314812 
Adószám 12782701-2-02 

 
5. Név "Környezetünkért" Mély Építőipari, Mezőgazdasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 19-09-506244 
Székhely 8500 Pápa, Bartók Béla utca 19. 4. ép. 
Képviselő Bálint Ervin Sándorné ügyvezető 
E-mail cím balintene@freemail.hu 
EKR EKRSZ_96824063 
Adószám 12776115-2-19 

 
 

4. A közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg az alábbi szemé-
lyeket: 

Szakértelem Név 
jogi dr. Herczeg Attila 

pénzügyi Ékesné Gáspár Dóra 
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti Horváth Ferenc 

közbeszerzési Mester Ákos 
 

A közbeszerzési eljárás egybeszámítási szabályokra figyelemmel megállapított becsült értéke 
nettó 88.169.618,-Ft, amelyből jelen közbeszerzés becsült értéke nettó 84.237.197,-Ft. 
A tervezői költségvetés alapján, a beruházás becsült értéke: 84.237.197,-Ft + ÁFA. Ezzel 
megegyezik a jelenleg rendelkezésre álló fedezet mértéke, amely az alábbiakból tevődik ösz-
sze: 

- 675/5901/5/7/2017. iktatószámú, 2018. november 12. napján kelt, Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatóságának vezetője döntése alapján nyújtott szennyvízkezelési 
támogatásából (támogatási mérték: 90 %): 
                       75.813.477,-Ft + 27 % ÁFA (bruttó 96.283.116,-Ft) 

- fentieken túl biztosítandó önkormányzati önerőből: 
                       8.423.720,-Ft + 27 % ÁFA (bruttó 10.698.124,-Ft) 

Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentáció a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a javaslat elfogadását, de elég rövidnek tűnik az 
ajánlattételi határidő. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2019.(IX.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Egyedi 
szennyvízkezelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú, közbeszerzési el-
járás megindítására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozza: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyedi szennyvízke-
zelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú közbeszerzési eljárást ír ki. 
A Képviselő-testület: 

                  1. Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
      2. Az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) közbeszerzési 

dokumentumot – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja. 
                  3. Elrendeli az eljárást megindító felhívás megküldését az alábbi szervezetek ré-

szére: 
 

1. Név SENEX Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 18-09-000376 

Székhely 9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. 
Képviselő Perényi Gábor ügyvezető 
E-mail cím senex@senex.hu 

EKR EKRSZ_20305846 
Adószám 10418271-2-18 

 
2. Név TAMTERA Kft. 

Cégjegyzékszám 19-09-511140 
Székhely 8452 Halimba, Ifjúság utca 13. 
Képviselő Gfellner Tamás József ügyvezető 
E-mail cím tamtera.kft@gmail.com 

EKR EKRSZ_34127687 
Adószám 14619443-2-19 

 
3. Név KONTAKT-R" Üzletkötő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 19-09-504577 
Székhely 8200 Veszprém, Kertalja utca 3 
Képviselő Rábai Balázs Gábor ügyvezető 
E-mail cím info@esovizgyujtes.hu 

EKR EKRSZ_68470722 
Adószám 11673617-2-19 

 
4. Név PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 02-09-067900 
Székhely 7831 Pellérd, József A. u. 14. 
Képviselő Provender József ügyvezető 
E-mail cím info@prowatech.com 

EKR EKRSZ_18314812 
Adószám 12782701-2-02 

 
5. Név "Környezetünkért" Mély Építőipari, Mezőgazdasági, 



6 
 

 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 19-09-506244 

Székhely 8500 Pápa, Bartók Béla utca 19. 4. ép. 
Képviselő Bálint Ervin Sándorné ügyvezető 
E-mail cím balintene@freemail.hu 

EKR EKRSZ_96824063 
Adószám 12776115-2-19 

 
 

4. A közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg az alábbi 
személyeket: 

Szakértelem Név 
jogi dr. Herczeg Attila 

pénzügyi Ékesné Gáspár Dóra 
közbeszerzési eljárás tárgya sze-

rinti 
Horváth Ferenc 

közbeszerzési Mester Ákos 
 

A közbeszerzési eljárás egybeszámítási szabályokra figyelemmel megállapított 
becsült értéke nettó 88.169.618,-Ft, amelyből jelen közbeszerzés becsült értéke 
nettó 84.237.197,-Ft. 
A tervezői költségvetés alapján, a beruházás becsült értéke: 84.237.197,-Ft + 
ÁFA. Ezzel megegyezik a jelenleg rendelkezésre álló fedezet mértéke, amely az 
alábbiakból tevődik össze: 
- 675/5901/5/7/2017. iktatószámú, 2018. november 12. napján kelt, Vidékfej-

lesztési Program Irányító Hatóságának vezetője döntése alapján nyújtott 
szennyvízkezelési támogatásából (támogatási mérték: 90 %): 
                       75.813.477,-Ft + 27 % ÁFA (bruttó 96.283.116,-Ft) 

- fentieken túl biztosítandó önkormányzati önerőből: 
                       8.423.720,-Ft + 27 % ÁFA (bruttó 10.698.124,-Ft) 

Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentáció a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó :  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
      
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő megküldte a pályázati csatlakozási nyilatkozatot, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
csatlakozási nyilatkozatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak a 
pályázathoz, s a nyilatkozatnak megfelelően, hozzák meg a döntésüket.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 



7 
 

 

 
Draskovics Balázs képviselő támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2019.(IX.20.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csat-
lakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályá-
zati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Ál-
talános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott tá-
mogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerző-
dési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolá-
sára fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Auerbach Szabolcs 
falugondnok sikeresen levizsgázott, így eleget tett a továbbképzési kötelezettségének. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs képviselő javasolja, hogy kapjon jutalmat a falugondnok, mert sikeresen 
levizsgázott. 
 
Ujvári Szilvia polgármester az előtte szóló képviselő hozzászólására reagálva elmondja, 
hogy a falugondnok a továbbképzési ideje alatt jelentős mértékű fizetésemelésben részesült, 
szerinte most a jutalom megállapítása nem indokolt. 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony véleményével. 
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Auerbach Szabolcs falugondnok hozzászólásában elmondja, hogy a fizetésemelésével elé-
gedett, a jutalom megállapítása szerinte sem indokolt. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 8 óra 14 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 
                                                                                        


