Szám: Nb/56-11/2018.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 16. napján 18 órakor
megtartott 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 2018. július 16. napján
18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Müller Péter, Berhidai Péter és Kiss
Albertné képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető
- Patyi György HVB elnök
A lakosság részéről megjelent: 14 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel négy képviselő jelen van. A meghívón szereplő
napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről
és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása”, a „A helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(XI.22.) rendelet módosítása” és „Vegyes ügyek” napirendi
pontokkal.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ “NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések lakosainak a téli
rezsicsökkentési támogatás juttatási feltételeiről szóló rendelet

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Ujvári Szilvia
polgármester

4./ A helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(XI.22.) rendelet módosítása

Ujvári Szilvia
polgármester

5./ Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása

Ujvári Szilvia
polgármester
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6./ Németbánya gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló Átfogó értékelés

Ujvári Szilvia
polgármester

7./ Németbánya község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló tájékoztató

Ujvári Szilvia
polgármester

8./ 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.
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 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2018.(IV.19.), az 55,
56, 57/2018.(V.28.), az 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 és 66/2018.(V.29.)
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése; 1 fő szociális étkeztetés kérelme elutasítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : “NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím alapításáról
és
adományozásának
rendjéről
szóló
rendelet
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
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hattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
6/2018.(VII.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, “NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések lakosainak a téli
rezsicsökkentési támogatás juttatási feltételeiről szóló rendelet
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja,
hogy előzetesen felmérést végeztek a lakott ingatlanokról és több ingatlan van számításaik
szerint, mint amennyi ingatlan után támogatást kapott az önkormányzat. A jegyző úr 2018.
június 18-án a Belügyminisztérium ügyfélszolgálatára írt levelet, amiben kérte, hogy bocsássák az önkormányzat rendelkezésére azon németbányai ingatlanok címeit, amelyek után lebontották a rezsicsökkentési támogatást. A levélre még nem kapott választ a hivatal. Megpróbálják telefonon elérni az ügyfélszolgálatot, s tájékoztatást kérnek. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy technikailag hogyan oldják meg azt, hogy nem tudják,
mely németbányai ingatlanokra bontották le a támogatást, de a kérelmeket - a rendelet alapján
- be lehet nyújtani.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a rendeletét, amely holnap kihirdetésre kerül, s július 20-án hatályba lép. Ezt követően kiosztásra kerülnek a kérelem formanyomtatványok, addig megpróbál a BM-től információhoz jutni, hogy
kik a jogosultak. Ha beérkeznek, akkor szociális ügyintéző által elkészített határozat alapján, a
polgármester asszony segítségével kiosztásra kerülhet a támogatás.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy 44 db ingatlannál több lett összeírva?
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Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az állandó lakcímmel rendelkezők vannak összeírva, ők 60 db ingatlannal rendelkeznek. Helyismerettel rendelkezőkkel kell a listát
átnézni, s ki kell húzni róla azokat, akik nem élnek életvitelszerűen Németbányán.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, mi van akkor, ha valaki albérletben lakik?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a támogatást az ingatlan tulajdonos kérheti, de csak akkor, ha életvitelszerűen Németbányán él.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
7/2018.(VII.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések
lakosainak a téli rezsicsökkentési támogatás juttatási feltételeiről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet módosítását ő kezdeményezte, mert többen jelezték a faluban rászorulók, hogy a temetési, lakhatási és méltányossági közgyógyellátási települési támogatás benyújtandó igényüket vissza fogja utasítani a
hivatal, mivel az öregségi nyugdíj legkisebb összege 300 %-ának megfelelő jövedelemhatárt
1-2 ezer Ft-tal haladja meg a nyugdíjuk. Ez azt jelenti, hogy akik valójában rászorulnak ezekre a települési támogatásokra, idén kiestek volna belőle. Azért fordulhat ez elő, mert az
ÖNYLÖ összege több éve változatlan, míg a nyugdíjak minden évben emelkednek. Ezeknél a
települési támogatásoknál a jövedelemhatár legalsó sávját 300 %-ról 350 %-ra emelnék meg,
így a rászorulók nem esnének ki a támogatási rendszerből. A jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja,
hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat költségvetési előirányzatába az emelés belefér?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat szociális előirány-
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zat kerete lehetőséget biztosít a módosításra.
Hozzászólások:
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy jó lenne, ha a képviselő-testület is jelen lenne a települési támogatások elbírálásánál, így legalább tudnánk, hogy ki kapja a települési támogatást.
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy nem véletlen alakult így, hogy a
települési támogatás kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskörbe tartozik, mert ha képviselőtestület hatáskörében maradt volna, akkor a rövid ügyintézési határidő miatt hetente zárt képviselő-testületi ülést kellene tartani.
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy rendkívüli települési támogatás az egyetlen, ahol a polgármester mérlegelhet, eldöntheti, hogy mekkora települési támogatást állapít meg. A többi támogatási formánál sávos határok vannak, ha valaki teljesíti a feltételeket, a rendelet előírja a támogatás formáját.
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy az a gondja, hogy nem tudja, kik kapnak települési
támogatást. Korábban kértem a polgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket a
megállapított támogatásokról.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2018.(VII.17.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális
étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ N a p i r e n d : A helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(XI.22.) rendelet módosítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Müller Péter képviselő úr
kezdeményezte a rendelet módosítását, ezért átadja a szót a képviselőnek.
Müller Péter képviselő előterjesztésében elmondja, hogy dr. Bognár Katalin házi gyermekorvos érdeklődött az iparűzési adó mentesség tekintetében, mivel németbányai székhellyel
működik az egészségügyi kft-je. Ezt követően részletesen ismerteti a HIPA mentességgel
kapcsolatos levelet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A háziorvos ahonnan ide költözött, ott teljes mértékben mentes volt az iparűzési adófizetés kötelezettsége alól. Abban a hiszemben volt, amikor áthozta ide a vállalkozását, hogy Németbányán is van adómentesség. A kedvezményt megadhatná a képviselő-testület, erre a helyi
adó törvény lehetőséget biztosít. A szomszéd Bakonyjákó községben is megadta a mentességet a vállalkozó háziorvosnak és védőnőnek az önkormányzat.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében megalkotta következő rendeletét:
9/2018.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló
12/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ N a p i r e n d : Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy Schmidt Attila alpolgármester úr írásos nyilatkozatával lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri tisztségéről. Ezt követően
részletesen ismerteti a nyilatkozatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Szeretné elmondani, hogy minden tisztelete az Attiláé. Ezúton is köszöni
neki, hogy ilyen módon adta be a nyilatkozatát. Jelenleg a faluban nincs alpolgármester, s a
képviselők száma is 3 főre csökkent. A választási jegyzőkönyv szerint a képviselő-jelöltek
közül a megválasztott képviselők után ő kapta a legtöbb szavazatot, majd pedig Draskovics
Balázs.
Draskovics Balázs benyújtotta nyilatkozatát, hogy nem kívánja a képviselői tisztséget betölteni. Ezt követően részletesen ismerteti a nyilatkozatot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Utána már nem volt az önkormányzati választáson más
képviselő-jelölt, ezért a 2019. évi önkormányzati képviselő választásig 4 fővel működik a
képviselő-testület tovább.
Elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester)
választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (Mötv. 74. § (1) bek.) Javasolja,
hogy alpolgármesternek Berhidai Péter képviselőt válassza meg a képviselő-testület. A szavazás előtt megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e az alpolgármesteri tisztséget?
Hozzászólások:
Berhidai Péter képviselő megköszöni a bizalmat, de nem tudja elvállalni az alpolgármesteri
tisztséget. Úgy érzi, hogy a képviselő-testületi munkáját sem tudja sokszor időben összeegyeztetni az egyéb teendőivel.
Ujvári Szilvia polgármester köszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy a következő ülésen ismét kísérletet tesznek az alpolgármester megválasztására.
6./ N a p i r e n d : Németbánya gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló Átfogó értékelés
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal által elkészített, Németbánya község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló Átfogó
értékelést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
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ismerteti az Átfogó értékelést. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az Átfogó
értékelést.
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:
67/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló, 2018. május 30. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja.
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

7./ N a p i r e n d : Németbánya község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló tájékoztató
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár
Pápa könyvtárosa, Vargáné Takács Mónika elkészítette a 2017. évi könyvtárellátási
szolgáltatásról szóló Tájékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Tájékoztatót. Javasolja, hogy a
képviselő-testület fogadja el a Tájékoztatót.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Narancsik Imre könyvtáros, németbányai lakos hozzászólásában kéri az önkormányzatot,
hogy a nyomtatóba patron vásárlásáról gondoskodjanak, mert aki bejön a könyvtárba kölcsönözni, azzal egy titokvédelmi nyilatkozatot kell aláíratnia, és működő nyomtató nélkül nem
tudja előállítani a nyilatkozatokat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
68/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Városi
Könyvtár Pápa Németbánya településen a 2017. évi KSZR szolgáltatásokról szóló, 2018. május 4. napján kelt tájékoztatóját elfogadja.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
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Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
8./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) A Németbányai Települési Értéktár beszámolója
Ujvári Szilvia polgármester felkéri Kiss Albertné Éva képviselő asszonyt, hogy beszámolóját ismertesse.
Kiss Albertné képviselő részletesen ismerteti a 2018. július 16. napján kelt Németbányai Települési Értéktár beszámolóját.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy elég rég óta nincs Németbányának falugondnoka, a meglévő fali tárolót még az előző falugondnok, Horváth Dávid készítette el. Remélhetőleg ma sikerül falugondnokot választani, akkor lesz egy barkácsoló emberük, aki meg tudja
csinálni.
Elmondja, hogy nem tudta felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal. Két hétig hívta telefonon,
nem vette fel. Utána gondolkodott, hogy mi lenne a megfelelő helyszín neki. Bővebben át kell
beszélniük, addig maradjon az eredeti helyén. Következő testületi ülésre be kellene hozni, legyen egy döntés, mielőtt elmozdítják a helyéről.
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy az Átfogó értékelésben olvasta, hogy a Hutta Germanica Egyesület céljai között szerepel németbánya védett és műemlék jellegű épületeinek
állagmegőrzése, felújítása. Nem akar az Egyesület zsebébe turkálni, van-e ilyenre pénzük,
amit felújításra is költhetnének?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nincs itt az Egyesület vezetője, ezért
nem tud most erre válaszolni. Kérdezi, hogy Kostajger Mihály Egyesületnek nincs a céljai
között?
Hozzászólások:
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy Kostajger Mihály Egyesületnél nem látta a célok
között. Sport, kulturális és környezetvédelmi tevékenység szerepel a céljaik között.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy megkérdezi az elnök asszonyt, hogy pontosan
mire gondolt.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
69/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Települési Értéktár 2018. július 16. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelme
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelmét, melynek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 10 ezer Ft-tal
támogassák a Kirendeltséget, mert a segítségükre mindig számíthat az önkormányzat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő kérdezi, hogy ők voltak kint most kétszer is Németbányán?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre, két németbányai rendezvényen is
részt vettek.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő egyetért a támogatással. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
70/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8500 Pápa,
Major u. 20.) részére – költségvetése terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Falunapi árajánlatok elfogadása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a németbányai falunap
programját.
ca) Csigavár
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Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Szalai János Pápa, Jókai u. 23. sz. alatti
lakos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a légvár megrendelésére, s a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
71/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai János (8500 Pápa,
Jókai u. 23., adószám: 62955500-1-39) a Németbányai Falunapi rendezvényre
szóló, 6 m x 7 m méretű légvárra vonatkozó, bruttó 60.000,-Ft összegű árajánlatát
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a légvár megrendelésére, s a szerződés aláírására.
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
cb) Operett slágerek
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Modri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház művésze a Németbányai Falunapi rendezvényre szóló, operett slágerek előadására vonatkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja, hogy hatalmazza fel
a képviselő-testület a polgármestert az előadás megrendelésére, s a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
72/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Modri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház művésze a Németbányai Falunapi rendezvényre szóló, operett
slágerek előadására vonatkozó, bruttó 80.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az előadás megrendelésére, s a szerződés aláírására.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
cd) Falunapi vacsora
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Ugi-Rácz Györgyné Németbánya, Kossuth
L. u. 11. sz. alatti lakos, a Németbányai Falunapi rendezvényre szóló, vacsora biztosítására
vonatkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter képviselő egyetért az árajánlat elfogadásával. Javasolja, hogy hatalmazza fel
a képviselő-testület a polgármestert a falunapi vacsora 200 főre való megrendelésére.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
73/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ugi-Rácz Györgyné
(8581 Németbánya, Kossuth L. u. 11.) a Németbányai Falunapi rendezvényre szóló, vacsora biztosítására vonatkozó, bruttó 750,-Ft/adag összegű Árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Falunapi vacsorát 200 főre rendelje meg.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
ce) Hangosítás
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Kovács Arnold Pápa, Tizedik u. 5. sz. alatti lakos a Falunapi program hangosítására vonatkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen nem kapták meg, nem tudták tanulmányozni. Javasolja, hogy az Árajánlatot
fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a falunapi a hangosítás megrendelésére és a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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74/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Arnold (8500
Pápa, Tizedik u. 5., adószám: 61242135-1-39) a Németbányai Falunapi rendezvényre szóló, hangosítás biztosítására vonatkozó, 2018. július 01. napján kelt,
bruttó 35.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a hangosítás megrendelésére és a szerződés aláírására.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
cf) Rendezvény zenei szolgáltatás
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Kovács Arnold Pápa, Tizedik u. 5. sz. alatti lakos a Falunapi zeneszolgáltatásra vonatkozó Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők
előzetesen nem kapták meg, nem tudták tanulmányozni. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő az árajánlat elfogadását támogatja. Javasolja, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármestert a falunapi zeneszolgáltatás megrendelésére és a szerződés
aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
75/2018.(VII.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Arnold (8500
Pápa, Tizedik u. 5., adószám: 61242135-1-39) a Németbányai Falunapi zeneszolgáltatás biztosítására vonatkozó, 2018. július 01. napján kelt, bruttó 95.000,-Ft
összegű Árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a zeneszolgáltatás megrendelésére és a szerződés
aláírására.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
d) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy az önkormányzat működése
teljesen stabil alapokon áll, a tegnapi jelentés alapján, a számlájukon 2,5 millió Ft van.
A tartályos gáz ára változott, de nem nagy összeggel emelkedett, csak 70 fillérrel.
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Jön a Dinoszaurusz nap. Vasárnap lesz az első nyílt nap, de ami fontos, hogy az utak még
mindig nincsenek rendben. Többször kapott ígéretet, hogy rendbe hozzák, de még nem értek
ide.
A bakonyjákói kanyarban a sérült fának az állapotát többen is jelezték neki. Ígéretet kapott a
Közúti Igazgatóságtól, hogy a héten elszállítják a fát.
Rujzam Tóni bácsinak adott megbízást, hogy külterületi utakat, valamint a temetővel szembeni részt vágja le.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Hozzászólások:
Mészáros Ferenc németbányai lakos elmondja, hogy minden évben szokta vadhússal támogatni a németbányai falunapot. Idén más készíti a vacsorát, de szeretném 100.000,-Ft-tal támogatni a falunapot.
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy legközelebb, ha a telkek állapotáról legközelebb szemlét tartanak, a tulajdonosok felszólításának levelébe a szemle a napját
bele kellene írni. Akkor tudná a tulajdonos, mikor látták gazosnak a telkét. Az önkormányzatnak, ha volna kapacitása rá, akkor fel lehetne venni a kapcsolatot Katasztrófavédelemmel a
kémények ellenőrzésével kapcsolatban. A kémény vizsgálata ingyenes. Esetleg, ha valaki a
faluban megszervezné, hogy 3-4 napot megjelölnének, ekkor jöhetne a kéményseprés. Mikor
jelenik meg a faluújság?
Horváth Andrásné németbányai lakos elmondja, hogy a buszmegálló nagyon koszos, tele
van pókhálóval, nem csak a helyiek járnak busszal, hanem a turisták is, nem vet túl jó fényt a
falura. Kicsit ki lehetne takarítani a buszmegállót.
Müller Péter képviselő elmondja, hogy kéményseprés úgy történik, ha bejelentik, akkor jönnek ki. Azoknak kell csak összefogni, akik kérik. Az útra megkapta a választ. Gáz megvalósíthatósági tanulmányra vár.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester Mészáros Ferenc úrnak köszöni szépen a támogatást.
Müller Péter képviselő úrnak válaszolva elmondja, azt a tájékoztatást kapta, hogy készülőben
van. Gázszerelők azt mondják, ők úgy tudják, hogy készen van.
Hozzászólás:
Müller Péter képviselő elmondja, hogy már fél éve várja, hogy elkészüljön. Kérdezi, hogy a
fűtéskorszerűsítéssel mi a helyzet? Véleménye szerint a Csend Völgye Kft. éves beszámolójának májusig meg kellett volna történnie.
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Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy voltak kint szerelők, megnézték,
árajánlatra vár. A Csend Völgye Kft. éves beszámolóját még nem kapták meg.
Hozzászólások:
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy tavaly szebben néztek ki a telkek,
most gyalázatos állapotban vannak.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy kimentek a felszólító levelek. Egyetlen esetben
lehet büntetést kiróni, ha parlagfű van a területen.
Langer László németbányai lakos kérdezi, hogy a faluba vezetékes gáz fog jönni? A másik
kérdése a szennyvíztisztítóval kapcsolatos lenne.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy az Eon szolgáltatótól kért egy megvalósíthatósági tanulmányt, hogy mennyibe kerülne ennek a kidolgozása. A szennyvíz pályázatról még mindig semmi hír. Kertán volt, ott most kerülnek telepítésre a berendezések, nem
olyanok, mint Péternél van, ezeket Svédországban használják 50 éve. Nagyon sok jó tulajdonságot soroltak fel mellette, a polgármester asszonnyal beszélt. Ha kipróbálásra kerülnek a lakosság körében, a képviselő társakkal és lakosság köréből, akit ez érdekel, megtekinthetik a
berendezéseket.
Hozzászólás:
Langer László németbányai lakos kérdezi, ha nincs alpolgármester, nem vállalja el senki a
tisztséget, akkor az önkormányzat működésképtelen?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nem. Minden testületi ülésen megpróbálnak alpolgármestert választani, amíg nem sikerül.
Hozzászólások:
Ujvári Szilvia polgármester újra felajánlja, hogy álljon fel a képviselő-testület. A képviselők
nem vesznek részt a rendezvényeken, nem kérdezik meg, miben tudnának segíteni közösségi
munkákban.
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy mindenki minden rendezvényen
nem tud ott lenni.
Mészáros Ferenc németbányai lakos elmondja, hogy egy ilyen kicsi faluban, nem tudja, miért nem tudnak összefogni. Sajnos olyan visszhangok jönnek, hogy a polgármester és a képviselő-testület viszonya nagyon nem jó. Hallott olyat is, hogy Müller Péter képviselő feljelentette polgármester asszonyt a munkaügyi bíróságon.
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ez nem igaz. Mutasson róla az papírt, aki ezt terjeszti. Neki megvannak a papírjai, hogy hányszor jelentették fel. Polgármester
asszonnyal beszélt telefonon, ahol elmondta neki, hogy van egy SZMSZ, ami tartalmazza,
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hogy heti 40 órát kell a hivatalban töltenie, és hogy mikor van az ügyfélfogadási ideje, amin
nincs bent a helyén. Azt mondta neki, ha ez nyűg a számára, hogy ő ezt szóvá teszi - mivel a
képviselő-testület látja el az ő esetében a munkáltatói feladatkört -, akkor lehet menni a munkaügyi bíróságra és lehet igazolni a dolgot. Ebből lett az, hogy azt kezdték el terjeszteni, hogy
ő feljelentette a munkaügyi bíróságon.
Langer László németbányai lakos elmondja, hogy múltkor nem szólalt fel, de most muszáj,
mivel itt és a többi ülésen is a polgármester támogatói vannak jelen. Igaz, hogy van ellentét a
faluban, de azt kulturált beszéddel el lehetne intézni. De, hogy minden egyes alkalommal a
képviselő-testületet veszik elő mindenért, ezért ez teljes mértékben elfogadhatatlan.

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 20 óra 04 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

