Szám: Nb/19-3/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12. napján 18 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 2019. február 12. napján
18 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter alpolgármester és
Kiss Albertné képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető
- Ékesné Gáspár Dóra költs. ea.
- Auerbach Szabolcs falugondnok
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 16 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden testületi tag jelen van.
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását az önkormányzati költségvetés tárgyalása
indokolta.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

NAPIREND:
Tárgy:
1./ Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2./ Vegyes ügyek

Előadó:
Ujvári Szilvia
polgármester
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 lejárt határidejű határozatok a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nincsenek, így nem készülhetett végrehajtásukról beszámoló. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben
nem született polgármesteri döntés.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetés-tervezetét a
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen
ismerteti az Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetés bevételi oldalán a
kincstár által megadott adatok alapján szerepelnek a bevételi előirányzatok Idén is megkapja
az önkormányzati feladatok támogatására a község az 5 millió Ft-ot. A falugondnoki
szolgáltatás normatívája maradt 3,1 millió Ft. A könyvtári közművelődési feladatoknál tavaly
emelték 1,8 millió Ft-ra a támogatást, s ezt az összeget biztosítják idén is. Szociális
feladatokra a támogatás 2,494 millió Ft a támogatás. Info beszámításra 2.212.334,-Ft-ot
bontanak le az önkormányzatnak. A szociális étkezésre egy fő után kap az önkormányzat
támogatást. A helyi adóbevétel előirányzatok az előző év tapasztalatai alapján lettek
meghatározva. Az építményadó csökkent az iharkúti lebontott épületek miatt. Az adóügyeket
intéző ügyintéző az adótartozásokat folyamatosan letiltja, ha ez nem lehetséges, akkor
behajtásra átteszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A 2017. évi maradvány majdnem
megegyezik a bank és pénztár egyenlegével, minimális az eltérés. A szociális étkezőknél a 1
fő befizetését tervezték.
A kiadási oldal tervezésénél is a 2018. év adatai alapján terveztek. Ezt követően részletesen
ismerteti Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését. Javasolja, hogy a
költségvetést fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy hol nőttek az önkormányzat bevételei? A bevételi oldalon az állami támogatások között szerepel 2.212.334,-Ft „Info beszámítás” címszóval.
Ez mit jelent?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a szociális feladatok finanszírozása
emelkedett, s új támogatásként jelent meg az info beszámítás. A szociális étkeztetés bevétele
viszont a felére csökkent.
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy az „Info beszámítás” kiegészítő
támogatás, amely az alapján kerül kiszámításra, hogy az egy lakosra jutó adóerő-képessége az
önkormányzatnak hogyan alakult. 2018-ban erre a kiegészítő támogatásra nem volt jogosult
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Németbánya Község Önkormányzata, viszont 2019-ben igen. Így az állami támogatás több
mint 2 millió forinttal emelkedett.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy facsemete értékesítésre miért nem terveztek bevételi
előirányzatot?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a gyümölcsfa csemetekertben a
gyümölcsfák föld feletti részénél damilos fűnyíróval megsértették a kérgeket, nem tudják,
hogy hány fa fog a tavasszal emiatt elszáradni. Ősszel el fogják adni majd a gyümölcsfákat.
1.000,-Ft felett van az áruk.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a kiadási oldalon a „Szellemi tevékenység”
során mit kell érteni?
Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy a szellemi jellegű tevékenység
szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, különösen a tervezői, ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat. Valamint a falugondnoknak a szolgálata ellátásához szükséges tanfolyam díja is ide került tervezésre.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy város és községgazdálkodás kormányzati
funkción mi lett betervezve az egyéb szolgáltatás során?
Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy ezen a soron az előirányzatban a
Boróka és Gesztenyés utca útfelújításának tervezési költsége van tervezve, 730 e. Ft értékben.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a falubusz pályázatból számíthat még az önkormányzat bevételre?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. A falubusz rendszámlejelentése elmulasztása miatt még a pályázati támogatás utolsó részlete fog megérkezni.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a kiadási oldalon a „Települési támogatás” sorba mi
tartozik?
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Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy az önkormányzat szociális feladatok ellátására 2019-ben 2.494.000,-Ft-ot kap. Erre a sorra ez az összeg került betervezésre,
mert ez az összeg csak erre használható fel. (pl. tanévkezdési támogatás, rendkívüli támogatás, temetési-, szülési segély, közgyógy ellátás, lakhatási támogatás, stb.)
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a kiadási oldalon az „Egyéb személyi juttatás”
sorba lett tervezve 1.100 e. Ft. Mi tartozik ide?
Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy év közben a különböző rendezvényekre, kézműves foglalkozásokra vásárolt élelmiszerek, vásárolt ételek kerülnek ide könyvelésre. Mivel ezek a rendezvények nyíltak, így adót nem kell utána fizetni.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a kiadások között, az „Elvonások és befizetések” sorba mi tartozik 1.060.417,-Ft és 779.549,-Ft értékben?
Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy 779.549,-Ft értékben a megelőlegezés van betervezve, valamint 1.060.417,-Ft értékben a falugondnoki szolgálat miatt visszafizetendő összeg. Erre már 2018. decemberében megérkezett a 848.000,-Ft rendkívüli állami
támogatás.
Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy a bevételi oldalon 3.883.987,-Ft értékben ”Maradvány” lett beírva. Mit jelent ez?
Válasz:
Ékesné Gáspár Dóra költs. ea. válaszában elmondja, hogy a 2018. évi teljesítési adatok lekönyvelése után a bevételi oldalon tervezni kell 2019. évre a „Maradvánnyal”. Ez alatt a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét kell érteni.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2019.(II.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás megküldte a 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját, melynek másolatát 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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
17/2019.(II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (8200
Veszprém, Házgyári út 1.) 2018. december 30. napján kelt, a Társulás 2018. évi
tevékenységéről szóló Beszámolóját elfogadja.
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. február 27.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) Bakony Run
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2019. március 16-án
szombaton lesz Németbányán a Bakony Run sportverseny, melynek együttműködő partnere
az önkormányzat. A Faluház nagyterme helyett idén a labdarúgó pálya lesz a versenyközpont.
A verseny az önkormányzatnak nem kerül költségébe, de elviszik a versenyzők Németbánya
jó hírét. Segítők idén is kellenek majd, akiket a rendezők fizetnek majd. Viczina Dávid
szervező és az önkormányzat között együttműködési megállapodást kell majd kötni,
amelyben ki kell térni a focipálya térítésmentes használatára, áram- és vízfogyasztás
számlázására, a környezet helyreállítására. A vízellátást talán Schmidt Attila telkén keresztül
lehetne legkedvezőbben megoldani. Le kell olvasni majd a mérőórát, s arányosan fizetni kell a
vízfogyasztást. A szervezőknek széna, vagy szalmabálát kell szerezniük. Az áramellátás csak
a felfújható start és cél kapukhoz kell. A focipályán tüzet szeretnének rakni, ahol a
versenyzők melegedhetnének. Meg kell hozzá szerezni a katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Kirendeltsége engedélyét. A tervek szerint a Németbányai Polgárőrség tartaná fenn a
rendet, Draskovics Balázs közreműködésével. Javasolja, hogy a Bakony Run
megrendezéséről hozzanak határozatot.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket
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Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. 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:
18/2019.(II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Viczina Dávid szervezővel (8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 32., adószám: 68072964-1-51) közösen,
2019. március 16-án, Németbányán megrendezik a „Bakony Run”
sportprogramot, melyhez az önkormányzat a németbányai labdarúgó pályát
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. február 27.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Törvényességi felhívás
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívást küldött a képviselő-testületnek,
a HÉSZ megalkotásával kapcsolatban. Ezt követően részletesen ismerteti a törvényességi
felhívást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Elmondja, hogy kértek előzetesen árajánlatot a HÉSZ elkészítésére, de annak összege
meghaladta a 6 millió forintot. Reméli, hogy írnak majd ki pályázatot erre a célra, mert nem
tudják előteremteni különben rá az előirányzatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2019. december 31. napjáig
gondoskodjanak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
19/2019.(II.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/53/437/2019. szám alatt kiküldött törvényességi felhívást
megvitatta, a benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2019. december
31. napjáig gondoskodik.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. február 27.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
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d) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatban lakossági fórumot tartanak 2019. február 19-én 17:00 órától, melyen reményei szerint minél többen meg fognak jelenni és fel tudják majd tenni a kérdéseiket az önkormányzat,
illetve az illetékesek felé.
A Magyar Falu Program keretén belül tavasszal meg fognak jelenni pályázatok. Pályázni lehet többek között orvosi rendelőre és orvosi eszközök beszerzésére, belterületi járdafelújítás
anyagtámogatására, belterületi útfelújításra, közterület karbantartását szolgáló eszközfejlesztésre, polgármesteri hivatal felújítására, temető fejlesztésre.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése
vagy bejelentése?
Hozzászólások:
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy felhívták a figyelmét, ha jól átnézik a beruházási tételeket, akkor 1,5 millió forintot tudnának nyerni. Beruházásnak a támogatás bruttó mértéke 100.777.000,-Ft, ez egy bruttó érték ez eleve tartalmaz ÁFA-t. Ha ebből az
összegből levonják az ÁFA-t akkor marad 79 millió forint. Ha ennek számolják az 5 % ÁFAját, akkor az 5 millió valahány százezer forint és nem 6,4 millió Ft. Érdemes lenne ezt átnézni.
Ujvári Szilvia polgármester véleménye szerint, ezen lehet vitatkozni. Alpolgármester úrral
el fognak menni a Gózon irodába és megbeszélik. Azt tudni kell, hogy a szerződésükben a
támogatás bruttó értékének 5 %-a van megadva. Az a baj, hogy alá van írva, ez a tény.
Schmidt Attiláné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a Bakony Run futás
lesz márciusban. Egyetlen egy probléma van a vízellátással, hogy Bakony Bitva Kft. nevén
van az érintett telek. Neki, amikor át kellett jelentenie a vízórát, akkor be kellett fizetnie egy
közmű hozzájárulást. Ennek az értéke egy megállapított vízfogyasztásra szól. Minimális a fogyasztás havi 0,5 m3, ha ezt túllépi, akkor büntető összeget kell fizetnie.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy akkor megoldják majd máshogy.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos a törvényességi felhívással kapcsolatban kérdezi, ha a
HÉSZ elkészítését nem támogatja a kormány, akkor az ehhez szükséges összeget miből teremti elő az önkormányzat?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy erre egyelőre nem tud választ adni.
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Hozzászólás:
Kiss Albertné képviselő kérdezi, hogy egyetért-e a polgármester asszony, vagy elhatárolódik
attól a levéltől, amit ma Ilonka felrakott a levelezőlistára, mert őt, mint képviselőt és a falu
lakóját megdöbbentette ez a stílus. Ez a levél ingerült stílusban íródott. Ilonka most az önkormányzat megbízásában tevékenykedik, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ilyen
stílusban, bandának, meg gonosznak, meg erőfitogtatónak nevezze a falu lakóit.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, neki az a véleménye, hogy valaki ugyanezt a stílust megengedi magának, csak fű alatt, a lakókat megkeresve. Ilonka annyit különbséggel tette ezt, hogy nyilvánosan, levelezési listán tette ezt meg.
Hozzászólások:
Hellebrandt Jenő Ferencné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ő tudja, hogy ez
a pályázat milyen borotvaélen táncol, akár bármelyik pillanatban elbukhatják, ezzel nem szabad már szórakozni. Azért volt ez a stílusa, mert ezt sokan nem értik. Miért kell ennek a 10
embernek ellenkezni?
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy nem a tényekről beszél, hanem a stílusról. Véleménye szerint nem engedheti meg magának, mint önkormányzati dolgozó, hogy ilyen szavakat
használ.
Hellebrandt Jenő Ferencné németbányai lakos elfogadja a kritikát, de őt sem szabad szidni, meg mindennek elmondani. Telefonon hívogatni az embereket, hogy ne fogadják és írják
alá a nyilatkozatot.
Ujvári Szilvia polgármester úgy gondolja, hogy nagy előrelépést tettek, hogy közel 40 ember aláírta ezt a nyilatkozatot. A többség a pályázat mögé állt. A képviselő-testület megszavazta, amit kellett, aki ezzel nem ért egyet, az ne kérje majd a berendezést. Az önkormányzat
jogilag teljesen tisztán döntött arról, hogy pontosan milyen önköltsége van ennek a pályázatnak, innentől kezdve semmilyen lakossági nyomás nem tehet olyat, hogy ezen változtassanak.
Az a 11 ember, aki nem írta alá, lényegében meg tudja hiúsítani ezt az egész pályázatot. Akik
alacsony jövedelemből élnek, mind várják ezt a beruházást. Egy 1,5 millió forintos berendezést 332 ezer forintért megkapni. Szerinte bárki igent mondana rá. Nagyon kíváncsi lesz, hogy
mi lesz a lakossági fórum után, meg fognak-e jönni az aláírások, mert ha nem, akkor azok az
emberek ki fognak záródni a pályázatból. Szükség van a segítségre, több szem többet lát. Voltak Berhidai Péter alpolgármester úrral már jogi tanácsadáson is. Nem jelenti, hogy mindent
tudnak, de megpróbálnak minden tudást összegyűjteni. A tőlük telhető legtöbbet és legjobbat
megteszik.
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 53 perckor bezárja.
Kmf.
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