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Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18. napján 16 óra 30
perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv

Németbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18.
napján 16 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
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
- Havai László Csend V. Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Koller Péter rendőr körzeti megbízott
A lakosság részéről megjelent: 7 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott
vendégeket, s a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson minden képviselő jelen van.
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:
„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Draskovics Balázs, a Németbányai Polgárőrség elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai közmeghallgatáson. Elkészítette a Polgárőrség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet ezt követően részletesen ismertet.
Ujvári Szilvia polgármester felkéri a Kollár Pétert, rendőr körzeti megbízottat, hogy tartsa
meg tájékoztatóját.
Kollár Péter rendőr körzeti megbízott üdvözöl minden jelenlévőt. Az idei év májusában
volt Németbányán egy ittas állapotban elkövetett bűncselekmény, ezt egy helyi lakos követte
el. Július 18-án ismételten helybeni lakó tett bejelentést a rendőrségre, a családi ház bejárati
ajtaját megrongálták. Helyi lakos ellen folyik két bűntető eljárás, az egyik kiskorú veszélyeztetése miatt, illetve a rongálással kapcsolatosan. Erről részletesebben nem beszélhet, amíg folyik az eljárás. Németbánya a bűncselekmények számát tekintve nem fertőzött település. Tudomása szerint közlekedési baleset nem volt a faluban. Megköszöni Draskovics Balázsnak, a
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Németbányai Polgárőrségnek, és az önkormányzatnak a munkáját, a rendőrségnek nyújtott
segítségüket. Ha van valamilyen kérdés, arra szívesen válaszol.
Hozzászólás:
Horváth Andrásné németbányai lakos kérdezi, hogy a rendőrség kapott-e támogatást, tudnak-e valamilyen célzott támogatásról?
Válasz:
Kollár Péter rendőr körzeti megbízott válaszában elmondja, hogy kaptak Németbánya
Község Önkormányzatától támogatást, s ezt olyan formában, hogy ez hozzájuk jusson.
Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a rendőr körzeti megbízott tájékoztatóját, majd
vitaindítóként tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2018. januárjában az önkormányzat
megvásárolta a faluház kazánját 1.011.803,-Ft értékben, melyre az önkormányzat 750.000,-Ft
állami támogatást nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett „Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” pályázatán.
2018. április 16. napján az önkormányzat a gázhálózattal nem rendelkező önkormányzatok
támogatásaként 528.000,-Ft állami támogatást kapott, melyből – a benyújtott igényekre 2018. szeptember 30. napjáig 468.000,-Ft került kifizetésre. A fel nem használt 60.000,-Ft-ot
2018. október 31-ig vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
2018. július 26-án 1.900.000,-Ft rendkívüli pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, a falugondnoki gépkocsi lejelentési késedelme miatt visszavont állami támogatás miatt.
Az 1.060.417,-Ft állami támogatás visszafizetésére szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melynek elbírálása folyamatban van, eredmény november végére várható.
Fontos esemény volt Németbánya életében a villámárvíz. Ezzel kapcsolatosan a lakosságot
tájékoztatja, hogy két irányban is próbáltak haladni. Az egyik a vis maior pályázat, mint lehetőség, ami a helyreállításról szól, a másik pedig a Boróka és Gesztenyés utak javítását szeretnék megoldani, mert ez utóbbi folyamatos probléma, a murvát lemossa a víz. Megoldás az
lehetne, hogy az aszfalton hömpölyögne a víz, s a legaljábban pedig egy rácson keresztül a
patakba lenne vezetve. Erre kaptak több árajánlatot is, a legolcsóbb egy 25 millió forintos
ajánlat volt. Ez a két útszakasz helyreállításáról, ill. felújításáról szólt.
Veszprém Megye Országgyűlési képviselője, Dr. Kovács Zoltán közbenjárt a belügyminisztériumnál Németbánya érdekében. Lehetőséget kaptak, hogy egy Start munkaprogram keretében támogatást kapjanak. Sajnos ezt el kellett napolni, mivel már október van. Az utaknak a
helyreállítása, felújítása, építése engedély köteles. Ezeknek az átfutási ideje 60 nap. December
előtt nem tudták volna elkezdeni az utak rendbetételét, de akkor már nem lehet aszfaltozni,
ezeket a munkákat csak márciusban lehet indítani. A Start munkaprogramok 2018. november
1. napján indulnak, s 2019. február 28-val befejeződnek. Reményei szerint márciusban ez a
munkaprogram újra indul. A vis maior pályázaton csak helyreállításra lehet támogatást nyerni, 16 millió forintra nyújtották be a pályázatot. Ezen belül a patak medrének a rekultiválása,
vagyis az 1/1 dőlésszögűvé alakítása lesz elkészítve. Utak alatti átereszek cseréje abszolút indokolt. Fahidak rongálódtak meg nagyon, azok helyreállítása is megtörténik. Azt gondolja,
reméli, hogy ezt a támogatást az igényelt összeggel meg fogják kapni.
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Szennyvíz pályázat az egyik legfontosabb téma Németbányán. Sajnos semmilyen hírt nem
kaptak a kiírótól. Várják, hogy a pontozás minden pályázatnál elkészüljön, és utána sorba állítják a pályázatokat. Azt gondolja, hogy erről ez évben, vagy jövő év elején értesítést fognak
kapni. Mióta beadtuk a pályázatot az óta újabb fejlesztések vannak ezekben a rendszerekben.
Vannak már sokkal, passzívval rendszerek is. Horváth Ferenc mérnök úr szerint cserélhetők
ezek az elemek a pályázatban, attól függően, hogy milyen kivitelezést fognak csinálni.
Biztos halottak róla, hogy elindul a Modern Falvak program. Még körvonalazódik, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek. Ami a legfontosabb, hogy a 3000 fő alatti településeken a
CSOK magasabb lesz, a belterületi utakra felújítására fognak pályázatot kiírni. Reméli, hogy
az önkormányzat meg tudja pályázni.
Kért árajánlatot az EON-tól, hogy a gáz bevezetése mennyibe kerülne a faluban. 82 millió forintos árajánlatot kapott az önkormányzat. Természetesen ezt pályázat nélkül nem lehet megvalósítani.
Apróbb fejlesztések lesznek Németbányán. Falugondnokkal megegyeztek, hogy ki fogják festeni a nagytermet, mert már nagyon ráfér. A WC-k és a mellékhelységek már kifestésre kerültek. Az orvosi rendelőt is szeretnénk az idei évben kifesteni. Nem is kér ezekre árajánlatot,
szerinte sokkal jobb, ha szépen, lassan, falanként megcsinálják.
Az önkormányzat költségvetésében 1,8 millió Ft a kulturális célokra felhasználható előirányzat, melyből 190.000,-Ft-ot lehet eszközökre fordítani. Ebből 2 db belógatható mikrofont, a
könyvtárba 3 db polcot, az értékek elhelyezésére egy vitrines szekrényt terveznek beszerezni.
A dinoszaurusz leleteket a faluház bejáratánál kívánják elhelyezni.
Kezdeményezte a Kéktúra útvonalának áthelyezését, mivel rendkívül sok visszajelzést kapott,
nem jó, hogy csak a falu végében megy el az útvonal. Visszajelzést nem kapott még. Cél az
lenne, hogy Németbánya Fő terén menjen át az útvonal.
Van egy színjátszó csoportja Németbányának, akik a pajtaszínház program keretein belül működnek. A Nemzeti Színházban fognak fellépni január vége felé. Az ő előadásukat megnézhetik majd decemberben.
Kiss Albertné képviselőnek volt egy jó ötlete: idén 20 éves a németbányai Kápolna, mely évfordulót meg kellene ünnepelni. A 2018. november 25-ei hétvégén, vasárnap egy ünnepi koncertet fognak szervezni. Komoly zenei koncert lesz, mint Német Nemzetiségi elnök szeretné
hozzátenni, hogy a nemzetiségi önkormányzat szeretné megtámogatni az önkormányzatot a
fellépők tiszteletdíjával.
Október 23-a lesz kedden. Narancsik Imre tanár fog előadást tartani, gyerekek szavalnak,
énekelnek. A Kostajger Mihály Egyesülettől kapott visszajelzést, hogy felolvasást tartanak.
November 17-én lesz Márton nap. Lámpás készítés után egy színész fog felolvasást tartani,
utána pedig vacsora lesz. Éjfélig pedig bált tartanak.
November 25-én lesz Németh-Vékes Erzsébet komolyzenei koncertje, utána kezdődik az adventi időszak. Mézeskalács sütés lesz az első hétvégén. 23-án halászlét fognak főzni. Sváb
módra fognak mákos gubát készíteni a gyerekekkel, de azt még nem tudja pontosan, melyik
hétvégén.
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Szilveszter napján már hagyományosan kolbásztöltést terveznek.
Ezt követően felkéri Kelemen László jegyző urat, hogy a kutakkal kapcsolatos tájékoztatóját
tartsa meg.
Kelemen László jegyző részletesen ismerteti a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztatóját.
Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jegyző úr tájékoztatóját. Kéri a jelenlévőket,
hogy hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólások:
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi, hogy mi van a kéménysepréssel? Nem lehetne önkormányzati szinten megszervezni, hogy az egész faluba egyszerre jöjjenek ki?
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő ezt már többször megemlítette.
Felemelte a telefont, egyeztetett a szolgáltatóval időpontot, s kijöttek, ingyen megcsinálták a
kémények átvizsgálását. Őt most a kút ügy izgatja, jó lenne szervezetten tervezőt találni, akkor olcsóbb lenne a tervdokumentáció elkészíttetése.
Schmidt Attiláné németbányai lakos véleménye szerint valahogyan jó lenne ezt koordinálni.
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, arra gondolt, hogy jobb csomagárat
ki lehetne alkudni, ha a tervezőnek több kutat kellene felmérnie. Nem tudja, hogy ezt az önkormányzat megteheti-e?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ennek nincs akadálya, az önkormányzat
felmérheti, hogy ki szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, és már ezekkel az adatokkal
lehet a tervdokumentáció készítőkhöz fordulni.
Hozzászólások:
Ujvári Szilvia polgármester szerint a falugondok végig kérdezheti a németbányaiakat.
Havai László a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzászólásában
elmondja, hogy az avar és kerti zöldhulladék égetéséről kíván szólni. Németbánya legnagyobb kincse, a csend és a nyugalom és ezt teszik tönkre az avarégetéssel. Megmondja őszintén, amikor ideköltözött, és itt lakott Németbányán, kb. 1,5 éve, nagyon ritkán találkozott az
avarégetéssel. Most, hogy ideiglenesen el kellett költöznie Bakonyjákóra, tapasztalja, hogy ott
mindenki égeti a hulladékot. A zöld növény éghetetlen. Égésgyorsító eszköz kell hozzá, hogy
füstölésre bírják azt a vizes kupacot. Egy kupac elégetésével nagyon sok mérgező anyagot
juttatnak a levegőbe. Igazából az lenne a javaslata, hogy az önkormányzati rendeletből vegyék
ki az avarégetés szabályozását, viszont az önkormányzat rendelkezésre adhatna egy területet
azoknak, aki a saját területükön nem akarnak komposztálni.
Schmidt Attiláné németbányai lakos elmondja, hogy van olyan lakó is, aki nem tud, ekkora
mennyiséget komposztálni.
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Kelemen László jegyző kérdezi, hogy mi van a diófa levél komposztálásával?
Válasz:
Havai László a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszában elmondja, hogy a diófa levélben fél év alatt bomlik le a csirázás gátló anyag. Harmadik kérdés,
amit fel szoktak tenni, az a fertőzés. Egyrészt a komposztban egy-két évet eltölt ez az anyag.
Rovarok életciklusa vegetációhoz kötött. Ha ezt kirakják, mondjuk 3 év múlva nincs benne
olyan rovar, aki fel akarnak mászni a fára. A gomba viszont olyan, hogy a spórája több kilométerről tud jönni.
Hozzászólás:
Schmidt Attiláné németbányai lakos elmondja, hogy azokat fenyőfákat kezdik kivágni, melyek fertőzést kaptak. Nem tudja, hogy a komposztban mi történik vele.
Válasz:
Havai László a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszában elmondja, hogy az erjesztő gombák és baktériumok átalakulnak szép lassan a növény számára
felvehető tápanyaggá.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az égetés tiltásával óvatosan kell
bánni, mert ha valaki – a tilalom ellenére – mégis éget, akkor szabálysértési eljárást kell indítani ellene.
Havai László a Németbánya Csend Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy a
szennyvízberuházást mennyire érintik a takarékszövetkezetekkel kapcsolatos változások.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy nagyban érinti, mivel nem lehet már
kötni lakástakarékot, így nagyban nőnek a költségek, és az állami támogatást sem kapják meg.
Önerő rész így is lett volna a lakosságnak, ami kb. 50-60 ezer forint lett volna. Ez nem egy
olyan nagy összeg, amit nem lehetne szerinte megoldani. Valamilyen részletfizetési lehetőséget ki kell találni.
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni mindenkinek a
közmeghallgatáson való megjelenést és aktív részvételt, s a közmeghallgatást 17 óra 38 perckor bezárja.
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