Szám: Nb/19-8/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27. 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. június 27. 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 és Berhidai Péter alpolgármester.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
A lakosság részéről megjelent: 3 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 3 képviselő közül 2 fő jelen van. Draskovics Balázs képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a
mai ülésen. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni.
Napirend:
Tárgy:
1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete módosítása

Előadó:
Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Németbányai Faluház bővítése

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Vegyes ügyek

Ujvári Szilvia
polgármester

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 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.

3
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 és 49/2019.(V.23.) és 50, 51 és
52/2019.(V.28.) 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.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívását, a jegyző úr által elkészített előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A jogszabályváltozások miatt módosítani kell az SZMSZ-t, és az egyéb változásokat is át kell vezetni a
rendeleten. Az Ügyrendi Bizottságban lévő alpolgármester és képviselő már nem tagja a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy Draskovics Balázst válassza meg az Ügyrendi Bizottság
tagjának a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a Draskovics Balázs megválasztását. Elmondja,
hogy előzetesen már egyeztetett Balázzsal, aki tagként működik majd az Ügyrendi Bizottságban, mellette ő tölti be az elnöki tisztséget.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
53/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Draskovics Balázs
önkormányzati képviselőt, Pápa, Szentilonay József u. 22. szám alatti lakost 2019.
július 1. napjától Németbánya Község Önkormányzat Ügyrendi bizottsága tagjának választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
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Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
Ujvári Szilvia polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-módosítást
fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
7/2019.(VI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Németbányai Faluház bővítése
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, várható a Magyar Falu Programban
pályázat kiírása, melyben meg lehetne pályázni a Faluház bővítését. A kiírástól számítva 30
nap áll rendelkezésre a 100 %-os finanszírozású pályázat beadására. Tudják, hogy a tervezők
ezt 30 nap alatt már nem vállalják. Olyan sok eleme van a beruházásnak, ami engedélyköteles,
hogy csak úgy lehet megcsinálni, ha előre dönt a képviselő-testület erről. Bővítéssel kapcsolatosan eredetileg szerették volna, ha a tetőtér be lett volna építve. Van egy olyan jogszabály,
amelyre hivatkozott a tervező, hogy amennyiben nagymértékű felújítás történik a házban, akkor mindenre ki kell, hogy terjedjen az a felújítás. Ez 15 millió forintba az előző pályázatba
nem fért bele, ebbe a 30 millió forintos pályázatba szintén nem fér bele a tetőtér, de a teljes
elektromos rendszernek a felújítása igen. Kiderült, hogy alumínium vezetékek vannak még az
épületben, amelyek veszélyesek is. Teljes szigetelést kapna a faluház, nyílászárókat kicserélnék, illetve fűtés lenne még korszerűsítve. Ez lenne az első része, a másik része lenne a nagyterem bővítése. A nagyterem térre nyíló oldalán lenne kialakítva egy télikert jellegű helyiség,
tolóajtóval lehetne lezárni. A WC a tér felől is megközelíthető lenne. Németbánya szerencsére
növekvő népességet mondhat magának. Rendezvényeken már kicsi a Faluház nagyterme,
ezért szeretnék bővíteni. Erre és az épületenergetikai tanúsítványra kaptak árajánlatokat.
a) Engedélyezési tervdokumentáció
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Illés Róbert okleveles építészmérnök,
Németbánya Faluház épületének bővítésével kapcsolatos engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozó, 2019. június 19. napján kelt, bruttó 966.400-Ft összegű Árajánlatát,
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az előzetes képviselőtestületi megbeszélésen arra az álláspontra jutott a képviselő-testület, hogy mástól is kérjenek
árajánlatot a Faluház bővítés engedélyezési tervdokumentációja elkészítésére. Javasolja, hogy
ezt foglalják határozatba.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
54/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Illés Róbert okleveles építészmérnök, 8440 Herend, Kossuth u. 66. sz. alatti lakos Németbánya Faluház épületének bővítésével kapcsolatos engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, 2019. június 19. napján kelt, bruttó 966.400-Ft összegű Árajánlatát tudomásul veszi. A képviselő-testület ellenajánlat beszerzéséről határoz.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) Épületenergetikai tanúsítvány
Ujvári Szilvia polgármester részletesen ismerteti Illés Róbert okleveles építészmérnök, Németbánya Faluház épületének bővítésével kapcsolatos energetikai tanúsítvány elkészítésére
vonatkozó, 2019. június 19. napján kelt, bruttó 300.000-Ft összegű Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az előző határozatukhoz hasonlóan, ellenajánlat beszerzéséről döntsenek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
55/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Illés Róbert okleveles építészmérnök, 8440 Herend, Kossuth u. 66. sz. alatti lakos Németbánya Faluház épületének bővítésével kapcsolatos energetikai tanúsítvány elkészítésére vonatkozó, 2019. június 19. napján kelt, bruttó 300.000-Ft összegű Árajánlatát tudomásul veszi. A képviselő-testület ellenajánlat beszerzéséről határoz.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
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Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Hutta Germanica Egyesület székhely módosítási kérelme
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a németbányai Hutta
Germanica Egyesület székhely módosítási kérelmét, melynek másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzati ingatlanon – szívességi használat jogcímén – székhely létesítését
engedélyezzék az Egyesületnek. Az ingatlant az egyesület székhely céljára, határozatlan időre
használhassa, járuljanak hozzá ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja az egyesület kérelmét.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
56/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hutta Germanica
Egyesület (8581 Németbánya, Kossuth u. 15.) részére, az önkormányzat
tulajdonában lévő, Németbánya 74/2 hrsz-ú, Németbánya Fő tér 3. szám alatti
ingatlanon – szívességi használat jogcímén – székhely létesítését engedélyezi.
Az ingatlant az egyesület székhely céljára, határozatlan időre használhatja. A
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) Ingatlan értékbecslés és adatszolgáltatás költségének megtérítése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület támogatta
határozataival a Németbánya 139 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megnevezésű önkormányzati ingatlan részeinek elidegenítését. A Bakony-Bitva Kft. és Müller Péter az adásvételhez, telekhatár rendezéshez adatokat kért ki, s elkészíttette az ingatlanrészek értékbecslését, ami összesen
58 e. Ft-ba került. Az elmúlt ülésen a képviselő-testület visszavonta határozatait, mert a vagyonkataszter szerint az ingatlan a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé tartozik. Az
adásvétel meghiúsulása miatt indokolt az adatszolgáltatás és értékbecslés költségeinek átvállalása.
ba) Müller Péter részére
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Müller Péter adatszolgáltatás és értékbecslés számláit, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számlák költségeinek átvállalásához járuljanak hozzá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
57/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller Péter 8581
Németbánya, Boróka u. 3. szám alatti lakos Németbánya 139 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megnevezésű önkormányzati ingatlan részének elidegenítésével kapcsolatos, bruttó 20.000,-Ft összegű (számlaszám: HS4EA 1383459) ingatlan forgalmi
értékelése és a bruttó 9.000,-Ft összegű (számlaszám: LN5SA 1683169) adatszolgáltatási költségét – költségvetése terhére – átvállalja.
A számlák a határozat mellékletét képezik.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
bb) Bakony-Bitva Kft. részére
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony-Bitva Kft.
adatszolgáltatás és értékbecslés számláit, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számlák költségeinek átvállalásához járuljanak hozzá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
58/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schmidt Attiláné
ügyvezető által képviselt Bakony-Bitva Kft. (8581 Németbánya, Kossuth u. 1.,
adószám: 23001239-1-19) Németbánya 139 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megnevezésű önkormányzati ingatlan részének elidegenítésével kapcsolatos, bruttó
20.000,-Ft összegű (számlaszám: MD5SA 5296548) ingatlan forgalmi értékelése
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és a bruttó 9.000,-Ft összegű (számlaszám: CP3EA 0682488) adatszolgáltatási
költségét – költségvetése terhére – átvállalja.
A számlák a határozat mellékletét képezik.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat módosítása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Németbánya Gépjármű
üzemeltetési Szabályzatban módosítani kell az ügyintéző nevét, mert már másik hivatalban
dolgozik, valamint a 3. és 4. mellékleteket aktualizálni kell az új falugondnoknak és testületi
tagoknak megfelelően. Ezt követően részletesen ismerteti a Szabályzat módosítását és Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szabályzat-módosítást és annak Egységes szerkezetét fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a Szabályzat-módosítás és annak Egységes szerkezete elfogadását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
59/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község
Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata 2019. június 27. napján
kelt módosítását és Egységes szerkezetét elfogadja.
A Szabályzat módosítás és Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
d) Falunap szervezése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a németbányai falunap 2019.
július 20. napján kerül megrendezésre. A kulturális műsort az NMI szolgáltatja. Lesznek labdarúgó mérkőzések (Bakonyjákó, Farkasgyepű, Csehbánya és Németbánya), sörivó verseny,
tánctanítás, ugrálóvár, lovagoltatás, Koktél Show, gyermekfoglalkoztatás, tombolahúzás.
- A programok költségei:
- hangosítás
20.000,-Ft
- Koktél Show
50.000,-Ft
- lufi, sör, füstbomba,
- tombolatárgyak,
- pólók (1.400,-Ft/db), plakát, meghívó,
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- vacsora (kenyér, savanyúság, tányér, italok)
- megbízási díj (gyermekfoglalkoztatás)
- ugrálóvár (40.000,-Ft), lovagoltatás,
- zenekar (70.000,-Ft)
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy németbányai falunap költségeire – költségvetése terhére – 300.000,- Ft keretösszeget állapítson meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a keretösszeg megállapításával. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a falunap megszervezéséről gondoskodjon.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
60/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 20.
napján megszervezendő németbányai falunap költségeire – költségvetése terhére –
300.000,- Ft keretösszeget állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a falunap megszervezéséről gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
e) Szennyvíz pályázat
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójától kapott egy levelet. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet és a pályázati felhívás-tervezetet. Elmondja, hogy beszélt telefonon németbányai lakosokkal és telektulajdonosokkal, a megkeresettek döntő többsége szennyvíz-csatornát szeretne. Még nem tudják, menynyi lesz ennek a pályázatnak az önereje. Pályázat bonyolultsága miatt mindenképpen pályázatíró segítségét is igénybe kellene venni. Javasolja a képviselő-testületnek, hozzanak döntést
arról, hogy a pályázatot nyújtanak be Németbánya község szennyvízelvezetés és –tisztítás,
szennyvízkezelés megvalósítására. Véleménye szerint el kell kezdeni a pályázat előkészítését,
a terveket el kell készíttetni, az engedélyeket be kell szerezni. Ha menet közben kiderül, hogy
nem megy, akkor még visszavonhatják a határozatukat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére.

10
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
61/2019.(VI.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani Németbánya község szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósítására. Felhatalmazza a polgármestert, a pályázat előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
f) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program
keretében, a falugondnoki szolgálat 2019. évi többlettámogatásáról kiadott Támogatói Okiratot, mely szerint – pályázat és támogatási kérelem nélkül - 1.150.000,-Ft támogatást kap Németbánya Község Önkormányzata.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 1354/2019.(VI.14.) Kormány határozat alapján, a Belügyminisztérium által kiadott Támogatói Okirat szerint – a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban – 20.000,-Ft-ban részesül az önkormányzat.
Elmondja, hogy a vis maior támogatással megvalósuló patak rendbetétele a bakonyjákói
munkálatok miatt csúszik. Amint ott végez a kivitelező, akkor jönnek Németbányára. Kértek
a Vízügyi Hatóságtól egy állásfoglalást, amit majd fel fognak tenni a levelezési listára. Az
állásfoglalás a patakra vonatkozik, tájékoztat arról, hogy milyen tevékenységre jogosultak az
ingatlan tulajdonosok a patak meder mentén, és mire nem.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 18 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

