Szám: 183-10/2017.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 3. napján 17 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 3.
napján 17 órakor 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,
Berhidai Péter, Kiss Albertné és Müller Péter képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető
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. A rendkívüli ülés
összehívását a pályázatokkal kapcsolatos és a szerződés módosítási döntések indokolták. A
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Lomtalanítás

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Bakonyjákó volt iskolaépület bérleti szerződése módosítása

Ujvári Szilvia
polgármester

4./ Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Vagyonkezelési szerződés módosítása

Ujvári Szilvia
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Ujvári Szilvia
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre
tett javaslatot 5 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 előterjesztésben 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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
jelentést az 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 és 61/2017.(V.11.), 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70 és 71/2017.(V.25.), 72 és 73/2017.(V.26.) és 74, 75, 76 és
77/2017.(VI.22.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő
polgármesteri döntés született: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 3 fő
részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére
temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás
megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Pályázat – 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 az előterjesztést és a pályázati kiírást. Elmondja, hogy Németbánya max. 12 m3 tűzifát igényelhet. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett
„Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 12 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 15.240,-Ft önrészt és a
tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 25.
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Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, olvasta, hogy vannak a pályázattal kapcsolatos feltételek.
Ezek mennyire vannak összhangban az önkormányzat rendeletével?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tavalyi szociális tűzifás
rendelete már nincs hatályban, az új pályázati kiírásnak megfelelő rendeletet kell majd alkotniuk, ha elnyerik a támogatást.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
78/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által
meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására”, 12 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos
tűzifa mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 15.240,-Ft
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Lomtalanítás
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az
előterjesztést. Elmondja, hogy eddig mindenki jogosult volt egy évben egyszer lomtalanítást
kérni, amennyiben nem volt tartozása az Avar Ajka Nonprofit Kft. felé. Ezt nagyon kevesen
vették igénybe, ezért azt az ajánlatot tették, hogy lehetőség szerint egy évben egyszer meghirdetett és kommunikált időpontban legyen a lomtalanítás. Így sokkal többen tudják igénybe
venni. Úgy gondolja, ez egy jó ötlet, legtöbb helyen ez bevált. Javasolja, hogy szeptember
közepén legyen a lomtalanítás. Az önkormányzat a lakosság tájékoztatását, a lomtalanítási
igények felmérését, összegzését és a szolgáltató felé történő továbbítását vállalja.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy meghirdetik a lomtalanítást, és mindenki kipakol a
háza elé?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre.
Hozzászólások:
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy van egy furcsaság. A mennyiség,
amit elvisznek az fél m3. Ha jól emlékszik, eddig 1,5 m3 volt a lom mennyisége, amit elvittek.
Azon felüli részt, vagy elviszik, vagy nem.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy mielőtt elfogadnák a felajánlott lehetőséget, tájékozódjanak, nehogy meglepetés érje az önkormányzatot és a lakosságot.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy nem tájékoztat megfelelően a szolgáltató által
kiküldött levél, nem tudta, hogy előző évben max. 1,5 m3 lom mennyiséget szállítottak el háztartásonként.
Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy döntsenek az évi egyszeri lomtalanításról, s a
szerződést pedig alaposan egyeztetni kell a szolgáltatóval. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a
polgármestert, hogy a lomtalanítás pontos időpontját a szolgáltatóval határozzák meg.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
79/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 3. hetére megrendeli a lomtalanítás szolgáltatást az „Avar Ajka” Nonprofit Kft-től (8400
Ajka, Szent István u. 1/a.). Az önkormányzat a lakosság tájékoztatását, a lomtalanítási igények felmérését, összegzését és a szolgáltató felé történő továbbítását
vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lomtalanítás pontos időpontját a szolgáltatóval határozzák meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a lakosság
tájékoztatásáról, a lomtalanítási igények felméréséről, összegzéséről és a szolgáltató felé történő továbbításáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Bakonyjákó volt iskolaépület bérleti szerződése módosítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelmet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy mindkét önkormányzattal egyeztetett, hogy a határidőt már ne tolják el. A
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bakonyjákói megbeszélésen a bérlő meggyőzte a képviselőket, hogy ez lesz az utolsó lehetőség a kaució megfizetésére, szeptember 15. Úgy gondolja, adják meg a bérlőnek ezt a lehetőséget, de ha nem fizeti meg, akkor nincs tovább. Minden hónapban időben fizeti a bérleti díjat, ezért javasolja a határidőt eltolásának megadását. A szerződés 4.2. pontját úgy módosítanák, hogy a bérlő kérésének megfelelően, egy havi bérleti díjnak megfelelő kauciót 2017.
szeptember 15. napjáig, a másik – ugyanilyen összegű – kauciót 2017. október 15. napjáig
lenne köteles a bérlő megfizetni a bérbeadónak.
Az 5.1. pontot kiegészítenék ezzel a mondattal: A bérlő vállalja, hogy a bérlemény fűtés költségeinek elszámolhatósága érdekében – saját költségén – hőmennyiség mérőt szereltet be,
melynek határideje: 2017. szeptember 30.
A szerződés módosítás költségét a bérlő köteles megfizetni.
Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a bérleti szerződés módosításának elkészítésével dr. Klempa Éva közjegyzőt (8500 Pápa, Ady sétány 2. A. lh. 1/3.) bízza meg a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy a bérlő kapott már éppen elég kedvezményt.
A kauciót illik letenni a szerződés megkötésekor.
Müller Péter képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. Azért kapja meg a kedvezményt a bérlő, mert a bérleti díjat rendesen fizeti.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
80/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákó Község
Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata és Németbánya Község
Önkormányzata, mint bérbeadók és Flórián Zoltán 9836 Csipkerek, Rákóczi Ferenc utca 17. szám alatti lakos, mint bérlő között, az önkormányzatok közös tulajdonát képező, Bakonyjákó 378/2 hrsz-ú iskolaépület bérletére vonatkozó és dr.
Klempa Éva közjegyző által 23012/Ü/458/2017/6. ügyszámú okiratba foglalt
szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
A képviselő-testület a bérleti szerződés módosításának elkészítésével dr. Klempa
Éva közjegyzőt (8500 Pápa, Ady sétány 2. A. lh. 1/3.) bízza meg.
A szerződés módosításának költségét a bérlő köteles megfizetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás
Németbánya Község Önkormányzat képviseletében történő aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Vagyonkezelési szerződés módosítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a szerződés- módosítás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a szerződés-módosítást. Javasolja, hogy a szerződés-módosítás elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés-módosítást aláírja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
81/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt (8200 Veszprém, Pápai út 41.) üzemeltetővel és vagyonkezelővel kötendő – Németbánya település ivóvízellátó víziközmű-rendszere
víziközműveire vonatkozó - Vagyonkezelési szerződés módosítás-tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés-módosítást aláírja.
A Vagyonkezelési szerződés módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket értesítsék.
Határidő: 2017. augusztus 18.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Pályázat -TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
aa) Pályázat benyújtása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázatukat benyújtották a
Faluház energetikai korszerűsítésére, de az első körben azt nem támogatták, ezért javasolja
beadni a pályázatot a második körben. Elmondja, hogy folyamatosan egyeztetett a pályázatírókkal. Sajnos azt az információt kapta, hogy az épület energetikailag túl jó. Annyira megszigorították a pályázatot, hogy szinte csak a romba dőlő épületek felújítását támogatják.
Egyedül a napelemes rendszernél lehet lehetőségük. Az elmúlt három évben a fűtést az önkormányzat a saját erdeiből kitermelt fával oldotta meg. Költség alapján nem tudnak így pozitív eredményt elérni. Egyedül az áramellátásnál lehetne a napelemes rendszerrel, de ott van
egy 10 milliós minimum határ a pályázatban. A napelemes rendszer pályázatuknak ezt el kell
érni. A hivatal pénzügyi dolgozójától most bekért újra minden számlát, számlarészletezőt.
Javasolja a következő határozat meghozatalát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az alábbi
pályázati felhívásra:
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Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” fejlesztés megvalósítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat – határidőben történő beadásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy a felhasznált önkormányzati tűzifát nem tudják
költségként kimutatni a pályázathoz?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem, mert nem volt folyamatosan
dokumentálva.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
82/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az alábbi pályázati felhívásra:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-3.2.1-16 kódszámú,
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” fejlesztés megvalósítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat
– határidőben történő beadásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
ab) Energetikai szakmai dokumentáció kidolgozása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat benyújtásához el
kell készíttetni a pályázat előkészítését megalapozó, energetikai szakmai dokumentációt. Az
árajánlat kérésre 3 db árajánlat érkezett, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Az gondolja, a számok magukért beszélnek, A Planet Energy Magyarország Kft. árajánlatát javasolja elfogadni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szerződésbe kerüljön bele, hogy nyertes pályázat esetén kerül sor a munkadíj kifizetésére. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Ujvári Szilvia polgármester egyetért az alpolgármester úr véleményével.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
83/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat előkészítését
megalapozó energetikai szakmai dokumentáció kidolgozására vonatkozóan a
Planet Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád út 51-53/A., adószám:
23129115-2-41) 2017. június 21. napján kelt, nettó 1.968.000,-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: 2017. augusztus 15.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

b) Pályázat -TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
ba) Pályázat benyújtása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, a pályázat arról szólna, hogy magát
a Dinoszaurusz lelőhelyet kellene lehozni a faluba. Lehetne, egy olyan dolgot létrehozni, amiben egyszerre megjelenik a bicikli ellátás, megjelennének benne olyan játszótéri elemek, melyek a dinoszauruszokhoz kapcsolódnak. Megjelennének benne olyan ismertető anyagok,
mint a tanösvény. Neki nagy vágya az, hogy legyen egy fedett épület, ahol szintén dinoszauruszok lennének fából kiállítva, információs táblák lehetnének a falakon a dinoszauruszokról,
illetve lenne egy büfé. Az épületbe belépést fizetőssé tenné. Több lakossal beszélt, s arra a
megállapításra jutottak, hogy nincs Pápa- Ajka-Veszprém vonzáskörzetében nincs olyan hely,
ahova el lehetne vinni a gyerekeket születésnapozni. Egy ilyen fedett hely tökéletes lenne
ilyen alkalmakra is. Eközben a faluban lévő egyéb szolgáltatók is tudnának profitálni a szülőkből. Ezzel lehetőség van munkahely teremtésére is: aki a büfét üzemelteti, akár takarítószemélyzet, egy animátor, egy arcfestő. Úgy kellene ezt a házat megtervezni, hogy egy fenntartható hely legyen. Javasolja a pályázat benyújtását a következők szerint:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az alábbi
pályázati felhívásra:
TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megvalósítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat határidőben történő beadásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a pályázat benyújtásának a
határideje augusztus 15. Az árajánlatot benyújtó cégek tisztában vannak a kizáró okokkal, és
tisztában vannak a projekt elemekkel, amit az önkormányzat szeretne?
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Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy hol lenne a fedett épület kialakítása?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ahol most a játszótér van. A rendezési terv alapján zöld övezetnek számít. Szerencsére a zöld övezetnek lehet tartalmaznia vendéglátó egységet, s amit a pályázattal oda szeretnének kialakítani. A beépíthetőség: a terület
5-10%-a.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy légköbméter nem feltétel?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem. A zöld övezetéknél ez az egy
kritérium van megadva, az 5-10 % beépíthetőség. Mindenképpen úgy kell ezt megtervezni,
hogy szülinapokat tudjanak ott tartani, vagy akár tanfolyamokat, rendezvényeket.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
84/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az alábbi pályázati felhívásra:
TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megvalósítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat
határidőben történő beadásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
bb) Üzleti Terv elkészítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat benyújtásához el
kell készíttetni a pályázati projekt előkészítését megalapozó, Üzleti Tervet. Az árajánlat kérésre 3 db árajánlat érkezett, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a polgármester asszony melyik árajánlatot javasolja
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elfogadásra? Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozatban hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a Planet Consulting Magyarország
Kft. árajánlatát javasolja elfogadni, mert ez a legkedvezőbb.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
85/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”című pályázati projekt előkészítését megalapozó Üzleti Terv elkészítésére vonatkozóan a
Planet Consulting Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád út 51-53/A.) 2017.
július 21. napján kelt, nettó 2.755.900,-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: 2017. augusztus 15.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

c) Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a Gördülő Fejlesztési
Tervet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja,
hogy a BAKONYKARSZT Zrt. ügyintézőjétől is levelet kapott, melyben tájékoztatták, hogy
a nyomásfokozó feletti részeken nem megfelelő a rendszer, nem tudja felnyomni a tűzivizet.
Kérdezte, hogy mióta áll fenn ez az állapot, s azt a választ kapta, hogy mióta kiépítésre került.
Ezt követően ismerteti az ügyintéző levelét.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Schmidt Attila alpolgármester úgy tudja, hogy a három szivattyúból három ment tönkre.
Akkor az ügyintéző egy szóval nem mondta, hogy ez a gond lenne.
Kelemen László jegyző véleménye szerint a Zrt. dolgozói a szakemberek, a rendszert úgy
kellett volna kiépíteni, hogy Németbánya minden utcájában tudja biztosítani a tűzivizet. Nem
érti, miért akarja a vízmű a saját hibáját az önkormányzat költségvetése terhére kijavíttatni.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy ez a probléma a villanykiépítésről szól.
Ujvári Szilvia polgármester véleménye szerint is a hibás kiépítés a vízmű felelőssége valójában.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a vízügyi szakmához egy polgár-
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mesternek, jegyzőnek, képviselőknek nem kell értenie, ez nem az ő hatáskörünk. Egy ilyen
elhibázott szakmai döntés miatt ne akarják a képviselő-testületet költségekbe hajszolni. Ha
megfelelően látják el a vízmű szakemberei a munkájukat, akkor a karbantartásnál ez kiderül,
jelzik a problémát, és lehet orvosolni. Nem akkor kell jelezni, amikor már megvan a baj.
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy tisztázni kell, hogy mi tartozik a vagyonkezelési szerződésbe, és utána foglalkozzanak azzal, hogy mennyit kell rá költeni. Ezt úgy kellene kezelni, hogy a vagyonkezelési szerződésbe kerüljön bele a nyomásfokozó is, onnantól a
vízmű felelőssége, hogy tudják-e biztosítani a tűzivizet.
Kelemen László jegyző javasolja, hogy a képviselő-testület a 2018-2032. évek közötti időszakra vonatkozó, Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszere Gördülő Fejlesztési Tervét
azzal a feltétellel fogadja el, hogy a tűzivíz szivattyú teljesítmény növelése bekerül a Beruházások, vagy a Felújítási és Pótlási Terv I. ütemébe.
Müller Péter képviselő támogatja a javaslatot.
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelezni kell, hogy a tudomásunkra jutott egy ilyen probléma.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy levelet kellene írni a Vízmű igazgatójának, hogy intézkedjen a probléma megoldása érdekében.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
86/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2032. évek
közötti időszakra vonatkozó, Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszere Gördülő Fejlesztési Tervét azzal a feltétellel fogadja el, hogy a tűzivíz szivattyú teljesítmény növelése bekerül a Beruházások, vagy a Felújítási és Pótlási Terv I. ütemébe.
A Gördülő Fejlesztési Terv és a tűzivíz szivattyú teljesítmény növelésének költségvetése a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. augusztus 18.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

d) Külterületi út tulajdonjogának megszerzése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbányán van egy olyan
út, ahol a csapadékvíz leömlés nagy károkat okoz, s felmerült a gondolata, hogy vis maior
támogatással meg lehetne oldani a problémát. Ekkor ütközött abba a problémába, hogy ez az
út nem önkormányzati, hanem állami tulajdonban van, ezért nem tudnak rá vis maior
támogatást kérni. Ezt követően részletesen ismerteti Pfaff Zoltán levelét. Javasolja, hogy a
képviselő-testület határozatával kezdeményezze a Németbánya 024/8 hrsz-ú, külterületi út
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Vagyongazdálkodási Igazgatóságánál.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy a Boróka utcára nem lehetne vis maior támogatást kérni?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a Boróka utcánál az önkormányzatnak a saját zsebébe kell nyúlni. Ott nem volt olyan nagy a kár, mint a másik útnál.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Boróka utcánál is folyamatosan
gondot okoz a csapadékvíz lefolyása. Tavaly Blaskovits Zoltán polgármester úr murvát hozatott rá, most nem olyan rossz a helyzet, de egy-két év, és használhatatlan lesz.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, reméli, minél hamarabb megoldódik az út
önkormányzati tulajdonba adása, és a két utca csapadékvíz elvezetésének kialakítására együtt
kellene benyújtani a vis maior támogatás kérelmet, mert ennél a támogatásnál külön szakértői
véleményt kell csatolni a kérelemhez, ami nem kevés pénzbe kerül.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
87/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
Németbánya 024/8 hrsz-ú, külterületi út térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Vagyongazdálkodási Igazgatóságánál
(1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. augusztus 18.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
e) Lengőkasza értékesítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyik önkormányzati lengőkaszát javasolja értékesíteni, mert állandóan javításra szorul, folyamatosan költeni kell rá.
El kellene árverezni, és a befolyt összegből egy új lengőkaszát kellene venni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy inkább a Stihl boltnál vegyenek új lengőkaszát, a régit pedig számítassák be kedvezményként.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát:
88/2017.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy új
STIHL lengőkaszát vásárol, s a vásárlásba - kedvezmény biztosítása céljából - az
önkormányzat tulajdonában lévő, STIHL FS 450 típusú 170705327 azonosító
számú lengőkaszáját beszámíttatja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a lengőkasza megvásárlásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

f) Polgármesteri tájékoztató
fa) Falunap
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a falunap lezajlott, jó hangulatú és sikeres volt. Egyedül az étkezési lehetőség volt kevés. Meghirdették, hogy grill ételek is
lesznek, nem is jelzett vissza a megkeresett vállalkozó. Annyit sem tett, hogy felhívta volna,
hogy mégsem jön. Ez most így balul sült el, mert hamar elfogyott az étel.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy sokan furcsának találták, hogy Boros Lászlót megdicsérte.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy mai napig is úgy gondolja, hogy Boros László ezt megérdemelte. Megfeszítve, 7 órákat dolgozott a fűkaszával, hogy a falunapra
minden rendbe legyen. Ez egy nagyon kemény fizikai munka volt.
fb) Háziorvosi ügyelet
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy mai nap jött a tájékoztató levél a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás elnökétől, hogy az ügyeletet a háziorvosok felmondták. Ezt követően ismerteti a levelet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy most mi lesz?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy még teljes a káosz. Az orvosok nem is jó
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helyre címezték a felmondásukat, s az ügyeletet az év végéig mindenképpen ellátják. A társulás elnöke intézkedni fog.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában ismerteti a NÉBIH parlagfű elleni védekezéssel
kapcsolatos tájékoztatóját.
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 34 perckor bezárja.

Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

