Szám: 183-7/2017.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11. 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.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11. 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, Schmidt Attila alpolgármester,
Müller Péter és Kiss Albertné képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető
- Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Havai László ügyvezető jelölt
A lakosság részéről nem jelent meg senki.

Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Berhidai Péter képviselő úr hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyei elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. A
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni.
NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Bakonyjákó volt iskolaépület bérbeadása

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője kinevezése

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Vegyes ügyek

Ujvári Szilvia
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 4 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.
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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 beszámoló elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést a 26 és 27/2017.(III.14.) és 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43 és 44/2017.(III.30.) és 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
és 53/2017.(IV.13.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Bakonyjákó volt iskolaépület bérbeadása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestere által megküldött tájékoztató levelet és bérleti szerződés-tervezetet.
Elmondja, hogy a kaució későbbi fizetése már kockázatot jelent, amit a bérlő az épületbe beépít, az lesz a kaució tárgya, ameddig a teljes kaució összegét ki nem fizetik. Sokkal többet
költenek az épületre, így ez nagyon jó biztosíték lesz. Javasolja, hogy a módosításokkal a bérleti szerződés-tervezetet fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy javasolja a szerződésbe belefoglalni, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlő megfelelő állapotban adja vissza
az ingatlant. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester asszonyt a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
54/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyjákói volt iskolaépület Dr. Klempa Éva közjegyző okiratába foglalt - az előterjesztésben elhang-
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zottakkal módosított - bérleti szerződés-tervezetét elfogadja.
A bérleti szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője kinevezése
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző ülésén úgy határozott
a képviselő-testület, hogy 2017. május 15. napjával Horváth Andrásnét, a Németbánya Csend
Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tisztségéből felmenti. Kiss Szilárd németbányai lakost
szerették volna ügyvezetői feladatok ellátására kinevezni, de ő végül nem vállalta.
Havai László társadalmi munkában, bérezés nélkül vállalná az ügyvezetői feladatokat. Ez az
Önkormányzat számára jelentős éves megtakarítást jelent, ezért javasolja a képviselőtestületnek, hogy Havai Lászlót 2017. május 16. napjától, a Németbánya Csend Völgye
Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére, határozatlan időre nevezzék ki. Az ügyvezetői munkakör átadás-átvételnek 2017. május 15-ig meg kell történnie.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Havai László képviselőjelölt hozzászólásában elmondja, hogy vállalja az ügyvezetői feladatokat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
55/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Havai László 8581
Németbánya, Kossuth Lajos u. 31. sz. alatti lakost a Németbánya Csend Völgye
Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. május 16. napjától - határozatlan időre
– kinevezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
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) Pápai Rendőrkapitányság beszámolója
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a beszámoló másolatát a kép-
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viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy a beszámolót a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
56/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági munkájáról szóló, 2017. március 06. napján
kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

b) Bankkártya igénylés
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ékesné Gáspár Dóra
előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az
előzetes képviselő-testületi megbeszélések alapján javasolja, hogy a testület az OTP Bank
Nyrt. Pápai Fiókjánál 2 db bankkártya igénylését engedélyezze. Egy-egy bankkártya
használatára a Ujvári Szilvia polgármestert és Horváth Dávid falugondnokot jelöljék ki. A
bankkártyák felhasználásának maximális összegét 30 e. Ft-ban határozzák meg. Foglalják a
határozatba, hogy a polgármester által használt bankkártya önkormányzati, a falugondnok
által használt bankkártya falugondnoki feladatok teljesítésére használható fel. A
bankkártyákat az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Németbányai Ügyfélszolgálatán
kelljen őrizni, s napi munkakezdéskor lehessen felvenni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában támogatja a javaslatot.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy kártyával tudnak pénzt is felvenni, a 30 e. Ft a
mindennapi ügyintézéshez megfelelő összeg. A pénzügyi szabályzatot ennek megfelelően
módosítani kell.
Müller Péter képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a határozatba ne fogalják bele a neveket, hanem csak a tisztségeket. hogy a polgármester, és a falugondok? Ha változik a személy, akkor a határozatot nem kell módosítani, csak az OTP Bank Zrt.- nél kell a változást
bejelenteni.
Ujvári Szilvia polgármester egyetért az előtte szóló képviselő javaslatával.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
57/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzat részére, az OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókjánál 2 db bankkártya
igénylését engedélyezi.
Egy-egy bankkártya használatára az alábbi személyeket jelöli ki:
- Polgármester,
- falugondnok.
A bankkártyák felhasználásának maximális összegét 30 e. Ft-ban határozza meg.
A polgármester által használt bankkártya önkormányzati, a falugondnok által
használt bankkártya falugondnoki feladatok teljesítésére használható fel.
A bankkártyákat az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Németbányai
Ügyfélszolgálatán kell őrizni, s napi munkakezdéskor lehet felvenni.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

c) Bérleti szerződés módosítása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a JÁKÓ-TAKI Kft.-vel
kötött, Németbánya Fő tér 2. sz. alatti ingatlanon elhelyezett, fix telepítésű faház 2017. április
13. napján kelt, bérleti szerződés módosítását, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződés módosítást a képviselő-testület
hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
58/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JÁKÓ-TAKI Kft.-vel
kötött, Németbánya Fő tér 2. sz. alatti ingatlanon elhelyezett, fix telepítésű faház
2017. április 13. napján kelt, bérleti szerződés módosítását jóváhagyja.
A bérleti szerződés módosítás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

d) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelme
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelmét
és megállapodás-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy tavalyi támogatási összeg 10.000,- Ft volt?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. Szerinte Németbánya egy kis település, a költségvetéséből – a nagyobb településekhez viszonyítva, akik 10.000,-Ft-ot szoktak
megállapítani – 5.000,- Ft támogatás elegendő.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő egyetért a javaslattal. A képviselő-testület általában arányosan szokta
- a többi településhez mérten – a támogatásokat megállapítani, hiszen kis település Németbánya.
Kiss Albertné képviselő támogatja a javaslatot.
Schmidt Attila alpolgármester is egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
59/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére –
költségvetése terhére - 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

e) Állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának Németbánya Község Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy jelenleg a Magyar Állam tulajdonában, a
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Farkasgyepűi Erdészete kezelésében van a
Németbánya belterületén, a csemetekert melletti 057/4 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 2 ha 1756
m2 területű külterületi ingatlan. Beszélt a Farkasgyepűi Erdészet igazgatójával, Korn Ignáccal,
aki támogatja ennek a területnek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Ezt követően
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részletesen ismerteti az ingyenes átruházással kapcsolatos, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. tájékoztatóját.
Javasolja, hogy a következőket foglalják a határozatba:
1./ Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Farkasgyepűi Erdészete
vagyonkezelésében lévő, 057/4 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 2 ha 1756 m2 területű
külterületi ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2./ Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 12. pontjaiban meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és helyi közfoglalkoztatottak önkormányzati ingatlanon történő foglalkoztatására, az általuk megtermelt növények természetbeni települési támogatásoknál való felhasználása célokra kívánja felhasználni.
3./ Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4./ Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az ingatlan ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamenynyi nyilatkozatot megtegye.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
60/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1./ Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában és a Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Farkasgyepűi Erdészete vagyonkezelésében lévő, 057/4 hrsz-ú, szántó
megnevezésű, 2 ha 1756 m2 területű külterületi ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2./ Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 12. pontjaiban meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és helyi közfoglalkoztatottak
önkormányzati ingatlanon történő foglalkoztatására, az általuk megtermelt növények természetbeni települési támogatásoknál való felhasználása célokra kívánja felhasználni.
3./ Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4./ Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
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5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az ingatlan ingyenes
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

f) Bakonyi Dino Park Kft. Taggyűlése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi Dinó Park Kft. a
holnapi napon, 2017. május 12-én, 13 órakor, a németbányai faluházban tartja taggyűlését,
melynek egyik legfontosabb napirendi pontja a végelszámolás lezárásának ismertetése, elfogadása. Ezt követően részletesen ismerteti a meghívót, tájékoztatót, vagyonmérleg és vagyonfelosztási javaslatot és taggyűlési jegyzőkönyv-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő javasolja, hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a Bakonyi Dinó
Park Kft. 2017. május 12. napján, Németbányán tartandó taggyűlésén Németbánya Község
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
61/2017.(V.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ujvári
Szilvia polgármestert, hogy a Bakonyi Dinó Park Kft. 2017. május 12. napján,
Németbányán tartandó taggyűlésén Németbánya Község Önkormányzatát teljes
jogkörrel képviselje.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

g) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2017. május 18. napján, 16
órakor lesz a Németbányai Települési Agrárgazdasági Bizottság alakuló ülése, melyet a személyi változások indokoltak.
A gyermeknap 2017. május 27-én lesz Németbányán, az erdészettől tölgyfából készült 17 padot és 5 asztalt kap ajándékba az önkormányzat, melyet szeretnének addigra letelepíteni. A
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Kostajger és a Hutta Germanica Egyesület és Horváth Béla asztalos is tevékenyen részt vesz
benne. A Magyar Forráshoz is telepítenek belőlük.
A Németbányai Napok 2017. július 14. napján kezdődnek, a hagyományoknak megfelelően, 3
napon át tartanak.
A faluház energetikai felújítására az Önkormányzat pályázatot szeretne majd benyújtani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi a polgármester asszonyt, hogy a gyermeknapi motoros rendőrrel kapcsolatban a Rendőr főkapitánysággal, vagy a kapitánysággal tudott beszélni?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy Magyar Gáborral, a körzeti megbízottal beszélt, ő mondta, hogy egy levelet kell írnia.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy motoros rendőrt a főkapitányságtól tud csak kérni.
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy
a Kft. beszámolóját, közhasznúsági jelentését miért nem tárgyalta a képviselő-testület?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a beszámoló és a közhasznúsági jelentés átnézésére igen kevés volt a rendelkezésre álló idő, a következő májusi testületi ülésen,
a költségvetés és zárszámadás mellett fogják tárgyalni.
Hozzászólás:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy elkészült a híd a labdarúgó
pályánál. Szomorúan tapasztalja, hogy ugyanaz volt a kivitelező - csak más néven - mint az
előző hídnál. Megnézte a hidat, mert 13-án nem volt itthon, mit vállalt ebben a kivitelező. Véleménye szerint a híd szarufái nem megfelelőek, ugyanúgy fenyőfából készült a híd. Korlát,
amit felszereltek, nem megfelelő. Nekidőlt tegnap, szerinte balesetveszélyes. A kivitelezés, az
anyagminőség kritikán aluli, s a tereprendezés sem történt meg.
Válasz:
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Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy Orbán Gábor volt a kivitelező. A
tereprendezés nem volt a feladata a kivitelezőnek, az majd az önkormányzat feladata lesz.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, ha a hídra nem középen hajt fel az autós,
akkor a két szélén lévő rögzítés elhajolhat, eltörhet. A híd két végénél a két zártszelvény nincs
rögzítve, a levegőben lóg.
Ujvári Szilvia polgármester az előtte szóló képviselő hozzászólására reagálva elmondja,
hogy meg fogja nézni. Amikor szerelték a hidat, kérte a testületi tagokat, hogy nézzék meg.
Ezt a híd szerelésekor kellett volna elmondani.
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő géplakatos, nem műszaki
szakember. Nem a polgármester asszonyt okoljuk, hanem a kivitelezőt, aki egyszer már megvezette az önkormányzatot, s megint befürödtek vele.
Ujvári Szilvia polgármester azt gondolja, ebben a hídban ezeknek a gerendáknak az értéke
sokkal magasabb, az önkormányzat nem lett megvezetve, megkárosítva, mert valójában
600.000,-Ft-ból ez a hidat nem lehetett volna megoldani, azért azt vallják meg. Egyébként
Boros Antalné hídját is átszereltette a kivitelezővel. A kettő együtt volt 600.000,-Ft. De ezzel
együtt megnézi, s ha kell, beszél a kivitelezővel.
Müller Péter képviselő javasolja, hogy előtte menjenek ki és nézzék meg a helyszínen, hogy
miről is van szó.
Ujvári Szilvia polgármester véleménye szerint hívják ki a kivitelezőt, és a testületi tagok
mondják el neki a kivitelezési problémákat.
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy ő szeretett volna vele találkozni, meg is volt vele beszélve, hogy valamikor találkoznak de a kivitelező síelni járt, míg ő
rendezte a dolgait.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy azért szólnak, mert nem tudták,
hogy befejeződött-e a híd kivitelezése, mert szerintük az még finomításra szorul.
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy végül is a híd készültségi
fokára volt kíváncsi.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a hídhoz a murva kiszállítása 16.000,-Ft-ba kerülne, de Kiss Szilárdnál jövő héten lesz egy térkövezés, ő felajánlott akkora mennyiségű
murvát, amire az önkormányzatnak szüksége van. Hozzá amúgy is kihozzák a murvát, így
nem kell külön szállítási díjat fizetni az önkormányzatnak. A hidat lényegében a vállalkozó
befejezte, a murvázás az önkormányzat feladata. Úgy gondolja, ez a híd jóval időtállóbb, ha
5-6 év múlva cserélni kell a deszkákat, azt jóval kisebb költséggel meg lehet valósítani, nem
kell az egész hidat kompletten cserélni.
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Kossuth u. 79. szám alatti
lakos jelezte felé, hogy elkezdődött a szomszédos telek takarítása, de meg is állt. Azt mondta,
ha nem változik a helyzet, akkor birtokvédelmi eljárást fog indítani a szomszédja ellen.
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya weboldalát javította, most rendben van.
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Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzászólásában elmondja, a Kft. beszámolóját már nem tudja aláírni, mert 15-ével megszűnik a jogosultsága, azt már az új ügyvezetőnek kell aláírni.
Kelemen László jegyző véleménye szerint, ha elkészült a beszámoló, akkor most nyugodtan
aláírhatja, függetlenül attól, hogy a képviselő-testület mikor tárgyalja.
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi az ügyvezetőtől, hogy a statisztikai jelentést előkészíti?
Válasz:
Horváth Andrásné Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője igennel válaszol a kérdésre, elmondja, hogy oda még neki van jogosultsága, június 3-áig kell elkészíteni.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a Bakonyi Dino Park Kft. megszűnésével kapcsolatos
taggyűlésen kik lesznek jelen?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a Kft. összes tulajdonosa.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy az Iharkúti út megszűnik?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ez egyáltalán nem ehhez a témához
kapcsolódik. Az iharkúti út magántulajdonban lévő ingatlanon fekszik. Egyelőre nem zárják
le, s nem szűnik meg, hanem magántulajdonban van.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy régen is üzemi út volt.
Kiss Albertné képviselő kérdezi, ha a Dinó pályázat támogatást nyer, akkor hol fog lezajlani
a turisták odautaztatása, akkor Németbányán keresztül kell menni?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az Iharkúti Bányába nem tervezik
folyamatosan kivinni a turistákat, csak a Dinó napokon, mert omlásveszély van, oda emberi
biztosítás kell, oda csak az ásatást végző kutatókkal lehet felmenni. Maximum egy kilátó
lesz, nem lesz folyamatosan nyitva.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő nem érti, hogyan fog üzemelni majd, ha csak akkor lehet megnézni,
mikor az Iharkúti ásatással foglalkozó kutatók itt lesznek?
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Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában van
az Iharkúti elágazónál lévő épület, amely múzeumi és kilátói funkciókat fog ellátni.

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 9 óra 21 perckor bezárja.

Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

