Szám: Nb/56-17/2018.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 4. napján 17 órakor
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 2018. október 4. napján
17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Kiss Albertné és Berhidai Péter
képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető
A lakosság részéről megjelent: 4 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli
ülés összehívását az önkormányzat Vis maior pályázata hiánypótlása során meghozandó döntés
indokolja. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Németbánya Község Önkormányzat Vis maior pályázatának hiánypótlása

Ujvári Szilvia
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatokról
és a polgármesteri hatáskörben született döntésekről a soron következő, rendes ülésen fog majd
beszámolni.
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Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja megállapítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző nyílt képviselő-testületi ülésen nem sikerült alpolgármestert választani, ezért azt újból meg kell kísérelni.
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. Megkérdezi
Berhidai Péter képviselőt, hogy vállalja-e az alpolgármesteri tisztséget?
Válasz:
Berhidai Péter képviselő válaszában elmondja, hogy köszöni a bizalmat, de továbbra sem
tudja vállalni az alpolgármesteri tisztséget.
Hozzászólás:
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a soron következő nyílt ülésen újból megkísérli
az alpolgármester választást a képviselő-testület.

2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Vis maior pályázatának hiánypótlása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága megküldte az önkormányzat Vis maior pályázati hiánypótlásának
felszólítását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a MÁK levelét. Elmondja, hogy a MÁK által hiányolt „Vállalja
a károsodott, kötelező feladatot ellátó építményre az értékkövető biztosítás megkötését.” mondat azért nem került bele a képviselő-testületi határozatba, mert az út helyreállításáról van szó,
útra pedig a biztosító nem köt biztosítást. Ennek ellenére, szerepeltetni kell a vállalást a határozatban. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ennek megfelelően, módosítsák a
83/2018.(VIII.29.) határozatukat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát.
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
93/2018.(IX.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2018.(VIII.29.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.)
Korm. rendelet alapján Vis maior támogatást igényel a 2018. augusztus 11.
napján, Németbánya vízgyűjtő területére lehullott nagy mennyiségű csapadék
következtében lezúduló vizek kártételei miatt, Németbánya községben
kialakult belvíz-katasztrófa kár helyreállítás költségeinek részbeni
megtérítése céljából.
A Képviselő-testület a vis maior esemény okozta helyzetet saját erejéből
egészben nem tudja megoldani, a szükséges saját erőt - költségvetése terhére
- biztosítja.
A Képviselő-testület a káreseményhez kapcsolódóan, a Faluházra és
melléképületére a Generali Biztosító Zrt-nél értékkövető vagyonbiztosítással
(tűz- és elemi károk biztosítása; betöréses lopás- és rablásbiztosítás;
üvegtörés biztosítás; irodai elektronikus berendezések biztosítása)
rendelkezik, melynek kötvényszáma: 95450910563960200.
A károsodott Faluház épülete a következő kötelező önkormányzati feladatok
ellátását szolgálja: igazgatási, szociális (falugondnoki), egészségügyi,
kulturális.
A károsodott melléképület a következő kötelező önkormányzati feladatok
ellátását szolgálja: közterületek karbantartása, tisztán tartása.
A Képviselő-testület vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó
építményre az értékkövető biztosítás megkötését.
A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A Képviselő-testület a Faluház és melléképülete által ellátott kötelező önkormányzati feladatokat más, a tulajdonában lévő épületben nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem
nyújtott be pályázatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior pályázat
hiánypótlása benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. október 9.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy holnap érkezik Németbányára,
9 órára a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai
főtanácsadója, dr. Ódor Péter az önkormányzat által visszaigényelt, állami tulajdonban lévő
Gesztenyés utcával kapcsolatban. Valószínű, hogy az önkormányzatnak minimum 5 fő közmunkással közmunka programot kell majd indítania az árvízkárok helyreállítása céljából. A
csapadékvíz rendszeresen lemossa az útról a murvát, s nagy vájatokat képez, ahol nem lehet
gépjárművel biztonságosan közlekedni. A murva most is rendelkezésre áll, a közmunkások el
tudják majd teríteni.
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Vissza kell majd térni a képviselő-testületnek az ingatlan vásárlási kérelemhez, mellyel néhány
héttel ezelőtt foglalkoztak. Új igény is jelentkezett. Müller Péter jelezte neki, hogy meg szeretné
vásárolni az önkormányzattól a telke szomszédjában lévő, labdarúgó pálya melletti domboldalt,
melynek a füvét rendszeresen nyírja. Őszintén megmondja, hogy nem híve az önkormányzati
vagyon eladásának. Jól át kell gondolni, emlékezete szerint itt szoktak zajlódni a rendezvények
íjász bemutatói.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 27 perckor bezárja.

Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

