Szám: Nb/19-2/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 7. napján 17 óra 30 perckor
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 2019. február 7. napján
17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme
Az ülés típusa: Rendes.
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: 15 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő
napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Németbánya Község Önkormányzat szennyvíz beruházása

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Pályázatok

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Polgármester szabadságának ütemezése

Ujvári Szilvia
polgármester

4./ Vegyes ügyek

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.
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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.
Hozzászólás nem volt.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 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 1, 2, 3, 4 és 5/2019.(I.10.) és 6, 7 és 8/2019.(I.21.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása.
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat szennyvíz beruházása
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselők a szennyvíz beruházás Támogatói Okiratának másolatát előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az Okirat szerint
- a beruházás összes költsége:
111.975.415,-Ft,
- a támogatás összege:
100.777.869,-Ft,
- az önerő összege:
11.197.546,-Ft.
A pályázat elkészítése, menedzselése, elszámolása, nyomon követése (siker-) díja:
6.399.395,-Ft, melyet a 2016. november 4. napján aláírt Vállalkozói Szerződés alapján ki kell
fizetni az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához Tanulmánytervet kellett készíttetni,
melynek költségét az előleg lehívását követően kell kifizetni. A pályázat intenzitása 85 %-ról
90 %-ra növekedett, így az önrész csökkent.
A beruházás megvalósításához Hozzájáruló nyilatkozat készült, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Hozzájáruló nyilatkozat ismertetése. Elmondja, hogy a pályázat bruttó önerejét és bruttó sikerdíját az önkormányzat a költségvetéséből nem tudja kifizetni, ezt a költséget az 53 érintett lakosnak kell kifizetni. A egy berendezésre jutó önerő 332.020,-Ft. Egy 2015. évi ajánlat szerint, melyet Blaskovits Zoltán polgármester úr kért, a faluházra 1,5 millió forintba került volna az egyedi kisberendezés, melyet a
lakosság – a pályázati támogatásnak köszönhetően - jóval olcsóbban kapna meg. Az aktív és
passzív rendszerű berendezés közötti választást is lehetővé kívánják tenni, amennyiben az
MVH ezt engedélyezi. A Németbányára költözők sorban állnak a „kilépők” helyére. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy dr. Bognár Katalin lakossági fórum összehívását kezdeményezte.
A fórumot olyan időpontban tartják meg, amikor a jegyző úr is jelen tud lenni. Felhívja a fi-
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gyelmét mindenkinek arra, hogy aki nem vesz részt a beruházásban, - a törvényi kedvezményekkel csökkentett - talajterhelési díjat köteles fizetni az önkormányzatnak. Ezt követően
részletesen ismerteti a talajterhelési díjról szóló tájékoztatóját. Elmondja, hogy Németbánya
település a fokozottan érzékeny területen fekszik, ezért 3-as szorzóval kell számítani a talajterhelési díjat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lakossági érdekeltségi hozzájárulás
összegét foglalják határozatba.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Berhidai Péter alpolgármester véleménye szerint szükség van a település szennyvíz beruházására, a polgármester asszony javaslatával egyetért. Elmondja, hogy beszélt pályázatírókkal,
akik megerősítették, hogy a szerződésben vállalt sikerdíjat ki kell fizetnie az önkormányzatnak.
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy az új belépők esetén hiánypótlást kell benyújtani?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. Minden hiánypótlás 30 napos csúszást jelent a beruházás megvalósításánál.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy hány új belépő van? Véleménye szerint a szennyvíz
beruházást el kell indítani. Az önkormányzat nehéz helyzetben van, de a lakosságot is
megérti, hiszen több lett a költség, mint azt előzetesen kalkulálták.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy 1 fő lenne a belépő, 3 fő pedig várakozik. Elmondja, hogy szennyvíz beruházásra pályázatot nem fognak többet kiírni. Sajnos a
pályázat beadásától növekedtek az árak, ezeket követni kellett.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy az aktív és a passzív rendszerű is szippantásos? Ő úgy
tudta, hogy az aktív a zsákos, a passzív a szippantásos rendszerű. Ki fogja fizetni a szippantásokat? Három háztartásnak össze lehetne fogni, egyszerre lehetne tőlük elszállítani az összegyűlt anyagot, így lehetne spórolni. Karbantartót kell erre a munkára felvenni?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a közegészségüggyel felvette a kapcsolatot. Ha az önkormányzat működteti, akkor erre a munkára fizetett személyt kell felvenni,
akit be kell oltatni, oktatni is kell. Egy lerakó „udvar”-t is létre kell hozni. Havonta történnének a mintavételek, melyet az ÁNTSZ ellenőrizne. Állampolgár nem nyúlhatna hozzá a salakanyaghoz 5 évig. Törvényi szabályozás jelenleg nincs rá, csak a szippantásokra. A lakossági előírások hiányoznak a jogszabályokból. A falugondnok nem kívánja ezt a munkát végezni, egy embert fel kellene venni, ha az önkormányzat vállalná a szippantást. Ha szolgáltatóra bízzák a szippantást, akkor az szakszerűbb, egészségügyileg biztonságosabb és jóval olcsóbb lesz. A zsákos rendszerűt is lehet szippantani, Csikvándon ezt traktorral oldották meg.
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Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy mi lesz azokkal, akik a hozzájáruló nyilatkozatot nem
írják alá?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy azok kizárják magukat a beruházásból.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
9/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya
Község Önkormányzat „Németbánya településen egyedi szennyvízkezelési
rendszer kiépítése” című, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, 1895827297 iratazonosító
számú pályázati támogatással megvalósuló beruházása lakossági érdekeltségi
hozzájárulását – a beruházás bruttó önereje és bruttó sikerdíja, valamint az
egyedi kisberendezések számának figyelembe vételével – egyedi
kisberendezésenként 332.020,-Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
2./ N a p i r e n d : Pályázatok
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Falu Program keretén belül, nagyon sok pályázat fog kiírásra kerülni a tavasszal. Ezek a pályázatok 100 %-os
intenzitásúak, de utófinanszírozottak lesznek, ami annyit jelent, hogy az önkormányzatoknak
meg kell előlegezni a beruházás összegét. A lakossági fórumon meg fogják kérdezni a lakosságot, hogy milyen fejlesztést látnának szívesen Németbányán. Pályázni lehet orvosi rendelőre, orvosi eszközök beszerzésére, belterületi járdafelújításra, közterület karbantartás eszközeinek fejlesztésére, polgármesteri hivatal felújítására és temető fejlesztésre.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
3./ N a p i r e n d : Polgármester szabadságának ütemezése
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. (199.) törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését. Ezt követően részletesen ismerteti a 2019. évi szabadsága ütemezését. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a szabadság ütemezést hagyja jóvá.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát:
10/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ujvári Szilvia
polgármester 2019. évi szabadság ütemezését jóváhagyja.
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
a) Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Müller Péter és a Bitva Kft.
kérelmeivel kapcsolatban a képviselő-testület döntött az ingatlanrészek értékesítéséről, annak
költségei viseléséről, de a független értékbecslő költségének (kb. 25.000,-Ft) viseléséről nem.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Berhidai Péter alpolgármester véleménye szerint az ingatlanrészek elidegenítése a kérelmezők érdeke, akik vállalták az elidegenítéssel járó költségeket. Az értékbecslés költsége is ehhez tartozik.
Kiss Albertné képviselő egyetért az alpolgármester úr véleményével.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
11/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, németbányai 139 hrsz-ú ingatlan ingatlanrészeinek elidegenítésével kapcsolatos értékbecslés költsége a vevőket terheli.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
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b) „Fűnyíró traktor beszerzése” című pályázat hiánypótlás kiegészítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a MÁK Németbánya
Község Önkormányzat „Fűnyíró traktor beszerzése” című pályázata hiánypótlás kiegészítésére vonatkozó felszólítását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A hiánypótlás korábban előírta, hogy javíttassák – az ÁFA elírása miatt – az Andl
Kft. árajánlatát, de nem tért ki a testületi döntés módosítására, amit most kérnek a kiegészítésben. Időközben a LEADER a pályázati támogatás intenzitását 85 %-ról 95 %-ra emelte, de
ez sajnos sokkal több (3.325,-Ft) támogatást nem jelent az önkormányzatnak, mert érvényben
maradt a pályázati kiírás azon része, hogy a pályázati támogatás max. 3 millió Ft lehet. A helyes összegek beírásán túl módosítják a határozatban, hogy az önerőt nem a 2018. évi, hanem
a 2019. évi költségvetés terhére biztosítják. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza
meg a képviselő-testület:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2018.(III.22.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8581 Németbánya, Fő tér 3., MVH
regisztrációs száma: 1004203670, adószáma: 15426527-1-19) pályázatot nyújt be „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi
települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívására,
AS-MOTOR AS 920 2WD Sherpa fűnyíró kistraktor beszerzésének támogatására.
A projekt címe: Fűnyíró traktor beszerzése.
A projekt megvalósulásának helye: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz.
A projekt teljes költsége:
3.525.500,-Ft
Az igényelt támogatás:
3.000.000,-Ft
Saját forrás (önerő):
525.500,-Ft
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges önerőt – 2019. évi
költségvetése terhére - biztosítja.
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző”
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázati hiánypótlás kiegészítés benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. február 14.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő támogatja a határozat módosítását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
12/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2018.(III.22.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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„Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8581 Németbánya,
Fő tér 3., MVH regisztrációs száma: 1004203670, adószáma: 15426527-1-19)
pályázatot nyújt be „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport
VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívására, AS-MOTOR AS 920
2WD Sherpa fűnyíró kistraktor beszerzésének támogatására.
A projekt címe: Fűnyíró traktor beszerzése.
A projekt megvalósulásának helye: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz.
A projekt teljes költsége:
3.525.500,-Ft
Az igényelt támogatás:
3.000.000,-Ft
Saját forrás (önerő):
525.500,-Ft
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges önerőt – 2019.
évi költségvetése terhére - biztosítja.
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző”
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázati hiánypótlás kiegészítés benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. február 14.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelme
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmet, melynek
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A kirendeltség nagy
segítséget nyújtott a villámárvíz kártételének helyreállítását szolgáló vis maior pályázat
benyújtásához, a védekezés kialakításához, ezért 10.000,-Ft támogatás megállapítását
javasolja.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
13/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának 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 a megállapodás aláírására.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
d) Rákóczi Szövetség támogatás kérelme
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség
kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A
Magyar Iskolaválasztási Program támogatására javasolja a következő határozat meghozatalát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövetség
2019. évi Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támogatása.
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15.
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval,
2019. december 31-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. január 15-ig Németbánya
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
14/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi
Szövetség 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A
Program megvalósításához 5.000,-Ft támogatást állapít meg.
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program
támogatása.
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15.
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2019. december 31-ig.
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A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást
2020. január 15-ig Németbánya Község Önkormányzat költségvetési
számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
e) Puffer tartály és radiátorok értékesítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Faluház fűtésrendszere felújítása után feleslegessé vált a puffertartály és 2 db radiátor, melyeknek javasolja az értékesítését. Van rájuk érdeklődő. Meg kell hirdetni őket, s a legtöbbet ajánlóé lehet a puffertartály
és a radiátor. Az értékesítésből befolyó összegből lehetne vásárolni szünetmentes tápegységet,
ami áramszünet esetére biztosítaná a kazánok szivattyúinak működését. A szinuszos szünetmentes tápegység 50-60 ezer forintba kerül.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert az értékesítés és vásárlás lebonyolítására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
15/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy értékesíti a Faluház fűtésrendszere felújítása után feleslegessé vált a puffertartályt és 2 db radiátort. Az értékesítésből befolyó bevételek terhére – a gázkazán
biztonságos működtetéséhez szükséges - szünetmentes tápegység vásárlását határozza el.
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés és vásárlás lebonyolítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
f) Bakonyjákói Iskola épület ingatlanrészének értékesítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Farkasgyepű Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákói Iskola épület ingatlanrészének értékesítésével kapcsolatos, 113/2018.(XI.22.) határozatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólások:
Kiss Albertné képviselő véleménye szerint ne vásárolják meg az ingatlanrészt, mert a saját
ingatlanrészével sem tud mit kezdeni az önkormányzat.
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a képviselő asszony véleményével.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
16/2019.(II.07.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni
Farkasgyepű
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
113/2018.(XI.22.) határozatával értékesítésre jelölt, Bakonyjákó, Rákóczi u.
26. szám alatti, bakonyjákói 378/2 hrsz-ú, iskola megnevezésű ingatlan 2/12
tulajdoni hányadát.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. február 22.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
g) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nagy a valószínűsége annak,
hogy az önkormányzat a LEADER pályázaton megnyeri a 3 millió Ft-os támogatást a fűnyíró
traktor beszerzéséhez. A nagy értékű gép és a régi fűnyíró traktor részére egy tároló helyiség
kialakítása indokolt. Ennek helye a játszótér mellett lenne. Kért árajánlatot a Csekényi Építőanyag Kereskedéstől, az anyagára 543.757,-Ft lenne, melyhez a betonozás (10 m3) 270 e. Ftos anyagdíja, 120 e. Ft munkadíja, és a tároló felépítésének 480 e. Ft-os munkadíja járulna. Ez
összesen 1.414 e. Ft költséget jelentene.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Németbányai Újságból már 22 oldal elkészült, előre láthatólag 2-3 hét múlva ki tudják majd nyomtatni.
Az új kazán beszerelése és a gázkazán áthelyezése megtörtént, végre meleg van a Faluházban.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Mihalcsik Márta NMI szakreferens
felajánlotta, hogy pályázatot ír a németbányai zuhatagkút felújítására, rekonstrukciójára. Az
elképzelések szerint a Fő téren lenne majd felállítva. A jelenlegi tulajdonosok a házat is
felajánlják az önkormányzatnak, a társtulajdonosok is le fognak mondani a tulajdonjogukról
az önkormányzat javára. Ha a ház is az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor falumúzeumot
lehetne benne berendezni, s akkor a kutat sem kellene elmozdítani az eredeti helyéről.
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Berhidai Péter alpolgármester úrral szeretnének Németbányán egy Filmklubot elindítani.
Először levetítenék a „Vörös föld” című, Iharkútról szóló filmet, melyet értéktári interjúk, a
TV által felvett, Németbányáról szóló filmek követnének.
Olvasott a Pápa és Vidéke újságban gázhálózat fejlesztésével kapcsolatos cikket.
Németbányát hogyan érintheti ez a fejlesztés?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy megkérdezte dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat erről, aki azt válaszolta, hogy jelenleg nem tud ilyen gázhálózatfejlesztési pályázatról. Azt tudja elképzelni, hogy pályázati támogatással Bakonyjákótól Németbánya határáig a gerincvezeték kiépülhetne, a falun belül viszont az önkormányzat vezetné tovább.
Hozzászólások:
Doma Kálmánné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint
nagy szükség van a szennyvíz beruházásra Németbányán.
Doma Kálmán németbányai lakos elmondja, hogy 10 évvel ezelőtt Somogy megyében
megnézték a működő egyedi kisberendezés rendszereket, s a lakosság véleményét is megkérdezték. Az egyik rendszer jól működött. Akkor 185 e. Ft/berendezés összegért megvalósíthatták volna a szennyvíz rendszert, de 8 lakos ellenvéleménye miatt meghiúsult a beruházás.
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a beruházás érdekeltségi hozzájárulása 440 e. Ft lett volna, ha nem emelik meg a támogatási intenzitást 85 %ról 90 %-ra.
Doma Kálmán németbányai lakos kérdezi, hogy hány fő visszalépése akadályozhatja meg a
pályázati beruházást?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, ha 10 fővel csökkenne a beruházásban
érdekeltek száma, akkor meghiúsul a beruházás.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester hozzászólásában elmondja, ha csökken a beruházásban érdekeltek száma, akkor az egy berendezésre számított érdekeltségi hozzájárulás összege nőni fog.

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 19 óra 31 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

