Szám: Nb/19-6/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján 9 óra 15 perckor
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. április 25 napján
9 óra 15 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester és Draskovics Balázs képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Auerbach Szabolcs falugondnok
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 5 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy az
ülés a tervezettnél 15 perccel később kezdődik, mert a városlődi iskolába járó gyerekeket szállította iskolai táborba Huszárokelőpusztára, saját gépkocsijával és a falugondnok a falubuszszal, s kicsit megcsúsztak időben. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Berhidai Péter alpolgármester úr hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli
ülés összehívását a pályázatokkal kapcsolatos döntések indokolták.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
NAPIREND:
Tárgy

Előadó:

1./ A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
alprogramjában pályázat benyújtása

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ "Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása" pályázat

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Vízkörnyezet Kft. árajánlata

Ujvári Szilvia
polgármester

4./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépés

Ujvári Szilvia
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Ujvári Szilvia
polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 2 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 tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lejárt határidejű
határozatokról a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni.
Két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések
születettek: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
alprogramjában pályázat benyújtása
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat keretein belül meg
akarják csináltatni a Faluház tanácsterme tetejének belső szigetelését. A jelenlegi borítás nem
lenne leszerelve, hanem erre menne rá a szigetelés. A padlás beépítésével ki lehetne alakítani
egy polgármesteri irodát, s a könyvtár visszaköltözhetne a régi helyére. A nagyterem egy korszerű, LED-es világítást kaphatna, az elhasználódott székek helyett újakat vásárolhatnának.
Erre már kért árajánlatot, de az még nem érkezett meg. Eszközbeszerzésként lehetőség lenne a
németbányai színjátszó körnek mikrofont, állványt és hangosítási berendezést vásárolni. A
pályázat viszonylag egyszerű, nem szükséges igénybe venni a pályázatíró segítségét, aki 5 %os sikerdíjért írná meg a pályázatot. A pályázatot 2019. május 15. napjáig lehet benyújtani.
Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Faluház tetőterének beépítésére, az épület felújítására és a nagyterem eszközbeszerzésére képviselő-testület nyújtson be pályázatot.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazzák
fel a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
30/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramjában pályázatot nyújt
be a Németbánya Faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.) tetőterének beépítésére,
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az épület felújítására és a nagyterem eszközbeszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : „Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzatának van egy 6.399.395,38 Ft-os lejárt határidejű számlája, mely a szennyvíz pályázat megírásának sikerdíja. Ezt a számlát nem tudják kiegyenlíteni, ezért javasolja, hogy nyújtson be a kifizetés támogatására az önkormányzat pályázatot. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő egyetért a pályázat benyújtásával. Javasolja, hogy hatalmazzák
fel a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
31/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása”
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a Németbánya szennyvíz pályázat lejárt határidejű sikerdíj számlája kiegyenlítése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Vízkörnyezet Kft. árajánlata
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai Kossuth utca
hátsó része elfogadhatatlan állapotú, valószínű, hogy forrás áztatja az út alját. Fával megrakott
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teherautók súlya alatt megsüllyedt az út, kigödrösödött. A napokban emiatt egy gépjármű is
megrongálódott. Az önkormányzat zsákos aszfaltot vásárolt, s végzik a kátyúzást. Beszélt a
közútkezelő illetékesével, aki ki fog jönni a helyszínre, s megnézi, hogy mit lehet tenni. Korn
Ignác, a Farkasgyepűi Erdészet vezetője is ígért segítséget, hoznak 0,5 t aszfaltot, hiszen az
erdészet szállíttatja a fát a teherautókkal az úton. Az út helyreállítására pályázatot fognak benyújtani. Ezt követően részletesen ismerteti a Vízkörnyezet Kft. árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az árajánlatból a
mindenképpen szükséges, 640 e. Ft összegű geodéziai felmérést fogadja el a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő egyetért a polgármester javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
32/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízkörnyezet Kft.
(8200 Veszprém, Sarló u. 10.) 2019. április 3. napján kelt, bruttó 2.040.000,-Ft
összegű árajánlatából a bruttó 640.000,-Ft összegű geodéziai felmérést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépés
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a TÖOSZ
konferenciára és a falugondnoki képzésre jelentkezés kapcsán szembesült azzal a ténnyel,
hogy Németbánya Község Önkormányzata a 14/2008. (II.20.) számú határozatával kilépett a
TÖOSZ-ból. Elmondja, hogy a konferenciára és a falugondnoki képzésre is komoly összegeket kell téríteni az önkormányzatnak, ha nem tagjai a szövetségnek. Ezt követően részletesen
ismerteti az előterjesztést, a TÖOSZ Alapszabályát és tagság jellemzőit és előnyeit. A dokumentumok másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy
a képviselő-testület - az előterjesztésben szereplő javaslat szerint – hozza meg határozatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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33/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2019. április 26. napjától tagja kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát
a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztassa.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Pályázati sikerdíj számla
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ez előző napirendi pontnál
már beszélt a sikerdíj számla kiegyenlítésével kapcsolatos önkormányzati gondokról. A számlát benyújtó Gózon & Gózon Tanácsadó Kft. mindenképpen valamilyen megoldást vár a
számla kiegyenlítésére. Az önkormányzat csak részletekben tudja kiegyenlíteni a számlát, véleménye szerint 5 év alatt. Azzal tisztában kell lenni, amennyiben a pályázat elbírálása előtt a
számla egy része is kiegyenlítésre kerül, a pályázat meghiúsul. Ezért az első részlet kifizetését
- a számla 1/5 részét - az év vége felé kell tervezni, addig talán elbírálják az „ÖNHIKI” pályázatot. Javasolja, hogy az első részletet 2019. október 20. napjáig egyenlítsék ki.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a részletfizetési szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
34/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gózon & Gózon
Tanácsadó Kft. (8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.) GOZON-2019-19 számú, VP6-7.2.1.2-16 jelű pályázat 6.399.395,38 Ft összegű sikerdíját 5 év alatt, részletekben kívánja kiegyenlíteni. Az első részlet kifizetését - a számla 1/5 részét – a képviselő-testület 2019. október 20. napjáig egyenlíti ki.
Felhatalmazza a polgármestert a részletfizetési szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
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Kelemen László jegyző
b) Falunapi zeneszolgáltatás
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy - a közművelődési normatíva
terhére - az önkormányzatnak lehetősége nyílik a Bakos Richard vezette Turbó Együttes zeneszolgáltatását 30 perc időtartamban igénybe venni a 2019. július 20-i németbányai falunap
esti báljában. Ezt követően részletesen ismerteti az együttes Árajánlatát, melynek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az együttes játszik cigányzenét és bulizós zenéket is. Javasolja, hogy a képviselő-testület az árajánlatot fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy hatalmazzák
fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
35/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakos Richard, a
Turbó Együttes vezetője (8500 Pápa, Somlai út 5.) 2019. április 9. napján kelt, a
németbányai falunapi rendezvény esti zeneszolgáltatására vonatkozó, bruttó
70.000,-Ft összegű (ÁFA mentes) árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája kérelme
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda
Bakonyjákói Tagóvodája kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az óvodások németbányai falubusszal történő, zirci Német Nemzetiségi Tánctalálkozóra való utazását engedélyezte, mivel nem volt képviselőtestületi ülés, ahol dönthettek volna. Kéri a képviselő-testületet, hogy a döntését vegyék tudomásul.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli Óvo-
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da Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 26.) részére, 2019. április 23. napján lezajlott zirci Német Nemzetiségi Tánctalálkozóra a németbányai
falubusz használatának polgármesteri engedélyezését tudomásul veszi.
d) Illegális hulladéklerakás elleni küzdelem
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Áldozó Tamás, Pápa polgármestere és Polgárdi Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke fordult levéllel Németbánya
Község Önkormányzathoz, az illegális szemétlerakás elleni küzdelemmel kapcsolatban. Ezt
követően részletesen ismerteti a leveleket, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület csatlakozzon a Pápakörnyéki
polgármesterek petíciójához, támogassa a használtcikk-kereskedelemre vonatkozó szabályok
szigorítását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
36/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Pápakörnyéki polgármesterek petíciójához, támogatja a használtcikk-kereskedelemre
vonatkozó szabályok szigorítását.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
e) Telekrendezési kérelmek elbírálása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban döntött a képviselőtestület, hogy el kívánja idegeníteni a németbányai 139 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kiméretett részeit. Most elkészült az ingatlan szakértői vélemény mindkét területrészre. Ezt követően részletesen ismerteti az ingatlan szakértői véleményt, mely tegnap délután érkezett meg,
s a képviselők is akkor kaphatták kézhez. A képviselő-testület előzetesen nem tudta megbeszélni a szakértői vélemény által kialakított, javasolt vételárakat, a rövid idő miatt nem tudta
kialakítani álláspontját. Az a véleménye, hogy az önkormányzati vagyon elidegenítése tárgyalásakor legyen jelen a képviselő-testület minden tagja, mindenki mondhassa el a véleményét.
Ezért javasolja, hogy a napirendi alpont tárgyalását a soron következő, rendes ülésére napolja
el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Müller Péter németbányai lakos kérdezi a jegyzőt, hogy elnapolhatja-e a testület a döntést,
hiszen korábban már döntött az ingatlanrészek elidegenítéséről.
Válasz:
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. A képviselő-testület tagjai részére több
idő kell a szakértői vélemény tanulmányozására, s jogos az az indoklás is, hogy az önkormányzati vagyonrész elidegenítésénél legyen jelen minden testületi tag.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
37/2019.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
a németbányai 139 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű önkormányzati ingatlan
tulajdoni hányadainak Müller Péter 8581 Németbánya, Boróka u. 3. sz. alatti lakos, és a Bakony-Bitva Kft. (8581 Németbánya, Kossuth u. 1.) részére történő elidegenítése tárgyalását a soron következő, rendes ülésére napolja el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. május 10.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
f) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a németbányai Faluújság. 70 példányban, fekete-fehér színben szeretné kinyomtattatni, hogy minden németbányai ingatlanhoz jusson egy példány. Kért a nyomtatásra árajánlatot, de az még nem érkezett
meg. Az újságban a Veszprém Megyei Önkormányzat programjait is leírta, s a Szent Iván éji
rendezvényt is.
Dr. Habil Besenyő János az Óbuda Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola egyetemi
oktatója „Az Európát érintő migrációs útvonalak”-ról tart egy vetítős előadást holnap. Az előadás egy óra időtartamú lenne, kérdéseket is fel lehet tenni az előadónak, aki térítésmentesen
vállalta a tájékoztatást. Az előadó több mint 10 évet volt külföldön, mindenkit szeretettel vár
az előadására. Elmondása szerint szeretne Németbányára költözni. Annyit kért, hogy az estére
rendezzen családjának szállást. Narancsik Eszteréknél foglalt részükre szállást.
Tájékoztatja a jelenlévőket az óvodai beíratás Fenntartói Hirdetményéről, melynek másolatát
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Elmondja, hogy már említette, az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utcában lévő gödörbe hajtott egy gépjármű, s kilyukadt a motor olajtartálya. Az út helyreállítását az önkormányzat megpályázza a Magyar Falu Programban. A Közútkezelő Igazgatóság súlykorlátozó
táblát helyez ki. Az Erdészet is segíteni fog.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a legújabb lengőkasza is tönkrement, javításra szorul.
A falu közterületein a fű le van nyírva, a temetőt is rendbe tették. Visszajelzés is érkezett az
elköltözött lakóktól, hogy nagyon szépek a falu közterületei. Elmondja, hogy a falugondnok
irányításával jelenleg 3 fő közmunkás dolgozik. A Kossuth utca felső részétől indulva, a Fő
térig nyírták a közterületeket. Külön megköszöni Auerbach Szabolcs falugondnok munkáját,
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aki rendkívül jól dolgozik, kiválóan irányítja a közmunkásokat. Itt mondja el, hogy a falugondnok május közepén egy hétig nem lesz Németbányán, mert bentlakásos képzésen vesz
részt, helyettesítéséről gondoskodni kell.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy gyermeknap alkalmával a Közúti Igazgatóság is fel fog Németbányán vonulni a gépeivel. A tűzoltóság is jelen lesz, TV felvétel is fog készülni.
Elmondja, hogy a tegnapi napon 8 fő németbányai lakos ment úszni a Pápai uszodába a falubusszal, aminek nagyon örül.
A puffer tartály eladásra került, a rossz kazánt a MÉH telepen keresztül értékesíti az önkormányzat, 380 kg volt a súlya.
Vasárnaponként fociznak a sportpályán, a kapukat még össze kell rakni az önkormányzatnak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos hozzászólásban elmondja, hogy a Kossuth utcában
a nagy teherautók gyorsan, veszélyesen közlekednek.
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy korábban volt arról szó,
hogy sorompót állítanak fel a Kossuth utca végénél. „Fekvő rendőrrel” is lehetne lassításra
kényszeríteni a gyorsan közlekedő teherautókat. Írországban a városokon belül is vannak
ilyenek.
Ujvári Szilvia polgármester Hellebrandt Jenőné hozzászólására reagálva elmondja, hogy az
erdészet vállalkozókkal szállíttatja a fát, nekik is a KRESZ szabályainak megfelelően kell
közlekedni.
Müller Péter javaslatára reagálva elmondja, hogy a Közúti Igazgatóság nem engedélyezi a
„Fekvő rendőr” telepítését.
Doma Kálmánné németbányai lakos kérdezi, hogy nem lehetne átadni a közútnak a Kossuth utcát?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester véleménye szerint másképp kell megoldani a problémát. Elmondja, hogy télen az erdészet a Straub vállalkozóval tolatja le a havat az erdei útról, a Kossuth utcát is le fogják tolni.
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése,
vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 10 óra 08 perckor bezárja.
Kmf.
Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

