Szám: Nb/19-11/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 16. napján 16 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. augusztus 16.
napján 16 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
Draskovics Balázs képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Boros Antal HVB tag-jelölt
- Boros Antalné HVB tag-jelölt
- Hellebrandt Jenő Ferencné HVB tag-jelölt
A lakosság részéről megjelent: 9 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a mai
rendkívüli ülés összehívását a közbeszerzési szaktanácsadás árajánlatainak elbírálása és a
Németbánya Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása indokolta. A
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Pályázatok benyújtása

Ujvári Szilvia
polgármester

3./ Gördülő Fejlesztési Terv

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:
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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 képviselő-testületnek 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:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést az 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 és 67/2019.(VII.15.) és
68 és 69/2019.(VII.19.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő
polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére méltányossági közgyógyellátási 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 : A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési szaktanácsadói feladatokra 3 árajánlatot kért be az önkormányzat. Ezt követően részletesen ismerteti az
árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a három ajánlat közül a Márkus és társai Kft., valamint az ARWEN 23 Bt. Árajánlata érvényes, az A.M:T.Hungária Bt. Árajánlata viszont érvénytelen, mivel a pályázati
határidő leteltét követően érkezett meg az önkormányzathoz. Javasolja a képviselő-testületnek
a legkedvezőbb, az ARWEN 23 Bt. Árajánlatának elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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70/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6.-7.2.1.2.-16
„Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására a Mester Ákos által képviselt ARWEN 23 Bt.
(9171 Győrújfalu, Bokros u. 9., adószám: 21874417-1-08) 2019. augusztus 14.
napján kelt, bruttó 510.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Pályázatok benyújtása
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Pályázat – „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program
keretében megjelent pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd Ft. A pályázat benyújtása: 2019. augusztus 21. és 2019. szeptember 5. között. A maximálisan igényelhető támogatás: 15 millió Ft. A támogatási intenzitás: 100 %. A képviselőtársakkal folytatott
előzetes beszélgetés után arra jutottak, hogy ami közterület karbantartás az önkormányzatnál
felmerül: a hótolás, mulcsozás, kaszálás, útseprés. Ezen kívül szükség lenne egy olyan traktorra, amelyre tolólap szerelhető, a kül- és belterületi utakat meg tudnák tisztítani. Megpróbálnak a pályázaton belül egy 1 tonnás pótkocsit is venni. Ezzel tudnának fát is házhoz szállítani. Javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatukat traktorra és kiegészítőire. Nem javasolja olasz
traktorok beszerzését, mert elég sok a probléma velük kapcsolatban.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a pályázat benyújtásával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
71/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében megjelent, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” pályázati kiírásra – vissza nem térítendő pályázati támogatásra – pályázatot nyújt be
munkagép (traktor) és kiegészítői (kaszáló, útseprő, ágdaráló, hótoló és pótkocsi)
beszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) Pályázat – „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program
keretében megjelent pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg: 8 milliárd Ft. A pályázat benyújtása: 2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 2. között. A maximálisan igényelhető támogatás: 30 millió Ft. A támogatási intenzitás: 100 %. A Magyar Állam ingyenesen az
önkormányzat tulajdonába adja a németbányai 024/8 hrsz-ú Gesztenyés utcát, jelenleg folyik
az ingatlan átruházás földhivatali bejegyzése. Az önkormányzat tulajdonába kerül az utca, de
még nem vonták belterületbe. Ez viszont egy nagyon nehézkes és hosszadalmas folyamat, hiszen a HÉSZ újra alkotása kéne hozzá, ami nagyon sok pénzbe kerül. A pályázati kiírásban
annyi a kikötés, hogy önkormányzati tulajdonban kell lennie az útnak, amire pályáznak, nem
számít az, hogy külterületen van az út. Javasolja, hogy Gesztenyés és Boróka utcák felújítására nyújtsák be a pályázatukat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
72/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében megjelent, „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati kiírásra
– vissza nem térítendő pályázati támogatásra – pályázatot nyújt be a Németbánya
község Gesztenyés és Boróka utcák felújítására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Pályázat – „Polgármesteri hivatal felújítása”
ca) Pályázat benyújtása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program
keretében megjelent pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg: 2 milliárd Ft. A pályázat benyújtása: 2019. augusztus 29. és 2019. szeptember 12. között. A maximálisan igényelhető támogatás: 30 millió Ft. A támogatási intenzitás: 100 %. A pályázati támogatással az önkormányzati épületeket lehet felújítani energetikailag, illetve bútorzatot cserélni, vagy felújí-
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tani. Pozsgai Lászlóval építésszel mérették fel az épületet, erről készült egy terv. Ez alapján
fogják benyújtani a pályázatot. Külső- és aljzatszigetelést fog kapni az épület. Megnyitják hátulról a toalettet, hogy rendezvény esetén a tér felől lehessen használni a faluházat. A nagyterem újra lesz belülről szigetelve, napelemek lesznek felrakva az épületre, új világítás lesz. Javasolja, hogy az önkormányzat a Faluház felújítására nyújtsa be a pályázatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja alpolgármester asszony javaslatát. Javasolja,
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
73/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében megjelent, „Polgármesteri hivatal felújítása” pályázati kiírásra – vissza
nem térítendő pályázati támogatásra – pályázatot nyújt be a Németbánya község
Faluház (8581 Németbánya, Fő tér 3.) felújítására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
cb) Árajánlat
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pozsgai László építészvállalkozó Árajánlatát, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az energetikai terv elkészítése 50 e. Ft-ba került az
önkormányzatnak. Az Árajánlat fennmaradó részét viszont csak sikeres pályázati elbírálás
esetén kell kifizetni az építésznek. A tervek költsége a pályázatban elszámolható. Javasolja az
Árajánlat elfogadását.
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, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
74/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pozsgai László építészvállalkozó (8500 Pápa, Anna tér 11.) a Magyar Falu Program keretében megje-
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lent, „Polgármesteri hivatal felújítása” pályázati kiírással kapcsolatos, 2019. július
30. napján kelt, bruttó 467.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT
Zrt. által megküldött Gördülő Fejlesztési Tervet, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az ivóvíz vezeték rendszer fertőtlenítésére 1
millió Ft + ÁFA, a nyomásfokozóra 2,5 millió Ft + ÁFA összeget terveztek. Javasolja, hogy a
Gördülő Fejlesztési Tervvel értsen egyet a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
75/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., adószám: 11338024-2-19)
által elkészített, Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszere 2020-2034. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervével egyetért.
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitvatartása, indítható óvodai
csoportok száma
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
kérelemnek megfelelően, hozza meg határozatát a képviselő-testület.
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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, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
76/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott
jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményének nyitva tartási idejét és a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza meg:
Heti nyitva tartás:
Éves nyitva tartás:
Hétfő:
7.00 - 16.30
2019.09.01. – 2020.07.03.
Kedd:
7.00 - 16.30
2020.08.03. – 2019.08.31.
Szerda:
7.00 - 16.30
Csütörtök: 7.00 - 16.30
Péntek:
7.00 - 16.30
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 részben osztott (középső-nagycsoport)
életkorú, gyermekcsoport és 1 kiscsoportos korosztályú gyermekcsoport.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
b) Gázvásárlás megszüntetése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Prímaenergia Vevőszolgálat az önkormányzati gázvásárlás megszüntetésével kapcsolatos válaszlevelét, melynek
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy tavaly kétszer egymás után elszökött a gáztartályból a gáz. Ez közel 300.000 Ft-os költséget jelentett az
önkormányzatnak. Szállítási költséget, szerelési költséget és még több egyéb költséget ki kellett fizetni. Nem biztos benne, hogy feltöltés után nem fog ismét elszivárogni a gáz. Az önkormányzatnak a szerződés alapján minden évben 500 kg gáz kell vásárolni. A szerződés
megszüntetéskor kötbért kell megfizetni, ez 37.510,-Ft, valamint a leszerelése a gáztartálynak
kb. 40-50 e. Ft-ba kerülne. Kérdés, hogy merjék vállalni a gázkazánnal való fűtést, vagy leszereltetik a gáztartályt, és vegyes tüzeléssel oldják meg a fűtést.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester kérdezi, hogy a kötbérhez és a leszerelési díjhoz még a tartály kiásásának költségét is vállalni kell?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol az alpolgármester úr kérdésére. Ezen kívül kötelezően meg kell venni az 500 kg gázt, ami kb. 230-240 e. Ft. Nem kell most dönteni, amíg
nem jönnek még a fagyok, addig ezt le kell rendezni.
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Hozzászólások:
Draskovics Balázs képviselő véleménye szerint nem szabad a gázfűtést megszüntetni. Inkább próbáljanak egy jobb gázkazánt venni, vagy ezt rendbe tenni. Jobb, ha az önkormányzat
a fűtés szempontjából több lábon áll.
Berhidai Péter alpolgármester szerint a döntést el kell napolni. Javasolja, hogy a
polgármestert hatalmazzák fel a szolgáltatókkal való egyeztetésre.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
77/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Prímaenergia Zrt-vel
(1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 10735590-2-44) kötött, Németbánya
Község Önkormányzat gázellátási szerződése megszüntetésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatókkal való egyeztetésre.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
c) Közvilágítási oszlopok beszerzése
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakony Plastiroute Kft.
Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Elmondja, hogy 5 db lámpatest kerülne kihelyezésre a Gesztenyés utcában. Az Árajánlat 6 mes tartóoszlopokra szól, ha csak 5 méteresek lennének az oszlopok, akkor kevesebb költségbe
kerülnének. A LED-es lámpatestek alaphelyzetben irányfényt bocsátanak ki, ha gépjármű,
vagy személy közeledik feléje, akkor reflektorként kezd világítani. Az árajánlatot adó cégtől
sikerült 5 % árengedményt kapni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester véleménye szerint 6 m-es oszlopok kellenek, mert a megvilágítás szempontjából ez jobb lenne, a lámpatestek magasabbra kerülnének. Javasolja az Árajánlat elfogadását, valamint a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

78/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Plastiroute Kft.
(8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor 5714/8 hrsz., adószám: 10569827-2-19)
közvilágítási oszlopokkal kapcsolatos, 2019. augusztus 12. napján kelt, bruttó
112.000,-Ft-os Árajánlatát elfogadja.
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
d) Magyar Légimentő Szolgálat támogatás kérelme
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Légimentő
Szolgálat támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Berhidai Péter alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy most olvasott egy felhívást,
hogy nagyon sok átverés van ilyen helyzetekből. Felhívták a figyelmet, hogy adománygyűjtésre nincs szükség civil szervezeteknek, a központi költségvetésen keresztül mehetnek az
adományok.
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, utánanéznek, hogy valós hátterű-e a szervezet, amely
kéri a támogatást, és utána ennek függvényében dönthet a képviselő-testület. Javasolja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
79/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Légimentő
Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Légimentő út 8., adószám: 22214483-2-13) támogatás kérelmével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
e) Németbánya Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a jegyző úr által készített
előterjesztést és választási tájékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben ismertetett határozati
javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
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:

11
80/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási
Iroda vezetője indítványára - Németbányai Helyi Választási Bizottság tagjainak
Ifj. Patyi György Németbánya, Kossuth utca 46., Boros Antal Németbánya, Kossuth utca 77., Boros Antalné Németbánya, Kossuth utca 77., Ifj. Peidl János Németbánya, Kossuth utca 37. és Hellebrandt Jenő Ferencné Németbánya, Kossuth
utca 4. szám alatti lakos jelölteket választja meg.
A képviselő-testület – a Helyi Választási Iroda vezetője indítványára - Németbányai Helyi Választási Bizottság póttagjainak Rujzam Antal Németbánya, Kossuth
utca 59. és Horváth Andrásné Németbánya, Kossuth utca 11. szám alatti lakos jelölteket választja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
f) Együttműködési megállapodás
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a település Önkormányzat
együttműködik a Nemzetiségi Önkormányzattal a 2019. szeptember 7. napján megrendezendő
Németbánya Német Nemzetiségi Napon. Ezt követően részletesen ismerteti az
Együttműködési megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást fogadja el a képviselőtestület.
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:
81/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német
Nemzetiségi Önkormányzattal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) a 2019. szeptember
7. napján, Németbánya Német Nemzetiségi Nap megrendezésével kapcsolatos
Együttműködési megállapodást elfogadja.
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

g) Határozat visszavonása
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a
48/2019.(V.23.) határozatával támogatta Rujzam Antal Németbánya, Kossuth Lajos u. 59.
szám alatti lakos németbányai 44, 45, 46 és 47 hrsz-ú ingatlanjai telekrendezésére vonatkozó
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kérelmét. A telekrendezés korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokat érint,
ezért javasolja a határozat visszavonását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Draskovics Balázs képviselő támogatja a határozat visszavonását.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
82/2019.(VIII.16.)
Németbánya
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal Németbánya, Kossuth Lajos u. 59. szám alatti lakos németbányai 44, 45, 46 és 47 hrsz-ú
ingatlanjai telekrendezésére vonatkozó, 48/2019.(V.23.) támogató határozatát –
mivel a telekrendezés korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokat
érintene - visszavonja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző
h) Polgármesteri tájékoztató
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megérkezett a LEADER pályázaton nyert fűnyíró traktor. Betanítás után lehet csak ráülni majd Auerbach Szabolcsnak
falugondnoknak, illetve Horváth Gyula közfoglalkoztatottnak. Ezzel a közterületeket majd
karban tudják tartani.
Csiszár Zoltán németbányai lakos úthiba bejelentést tett. Természetesen az önkormányzat tud
erről, próbálják folyamatosan karban tartani az utakat. Hosszú távú megoldásra törekszenek,
ezért nyújtják be a pályázatot a Magyar Falu programban.
A Nemzetiségi nap szeptember 7-én lesz, gazdag kulturális programokkal. Mindenkit nagy
szeretettel vár Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata.
Folyik a vis maior keretén belül a patakmeder rendbetétele. Most a foci pálya mellett tartanak,
nagyon szép munkát végeznek. Ha az árkolás megtörténik, akkor kővel fogják kirakni. Folyik
a Határ hídnál az út rendbetétele. Nagyon szép hídfőt építettek a Közútkezelő munkatársai, A
Fő téren is elkezdik a munkát, amikor az aszfaltozáshoz érnek, akkor fogják a két részt egyszerre leaszfaltozni, rendbe rakni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos elmondja, a vizes ároknak a meder folyama átnyúlik egyik
telekről a másikba. Kérdezi, hogy ezt az önkormányzat, hogyan próbálja kezelni?
Válasz:
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Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a kérdésben ezt az önkormányzat nem kezelheti a vis maior pályázatban. A vis maior pályázat a patak helyreállításáról
szól, tehát a patak medret egy cm-rel sem vihetik arrább, hanem csak a rézsűjét csinálhatják
meg, különben a 12 millió forintot visszavonják. Az egy másik kérdés, hogy a pályázat után
hogyan akarják rendezni. Jelen esetben a vis maior támogatást elvesztik, ha arrább rakják a
pataknak a vonalát.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos elmondja, hogy arra irányult a kérdése, hogy mit kíván
tenni az önkormányzat azzal, hogy a patak meder nem a megfelelő helyén van. Átlóg egyik
ingatlanból a másikba. Falu továbbra is veszélyben van, olyan kacskaringósan jön le a patak,
hogy bármikor kiönthet megint.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a patakmeder végig önkormányzati
tulajdonban van. Több szakhatósági ellenőrzésük volt, eddig senki nem talált hibát, hiányosságot. A testületből senki sem vízügyi szakember. Kikérték a tanácsukat meg lett terveztetve.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos elmondja, hogy az 1995. LVII. tv 7. fejezete vonatkozó
rendelkezéseiben benne van, hogy az önkormányzatnak mi a feladata és hogyan kell megoldani ezeket a problémákat. Az önkormányzatnak biztosítani kellene, hogy a meder a helyén
maradjon. Évek alatt a patak medre arrébb vándorolt, azt kérdeztem, hogy mit kíván tenni ennek ügyében az önkormányzat.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ez a képviselő–testület ebben a ciklusban nem tud foglalkozni ezzel a témával.

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Dr. Bognár Katalin németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy jönnek a választások. A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
Ezen kívül lehetnek a bizottságban megbízottak is. Most olvastam el a törvényt, hogy lehet
küldeni megbízottat is. Mert azért, ha van egy országgyűlési választás, akkor nem csak Fideszesek ülnek ott, tehát nem csak egy érdeket kéne képviselni ezen az önkormányzati választáson, mert érdekeit kéne képviselni azoknak is, akik még jelentkeznek. Úgy gondolja, hogy a
másik oldalt is meg kell jelentetni. A megválasztottatokon kívül szeretnék küldeni megbízott
képviselőket is. Kérdezi, hogy kinél kell jelentkezni, és mikor.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszába elmondja, hogy sértő az a feltételezés, hogy az általa jelölt,
a képviselő-testület által megválasztott tagok a jelenlegi polgármester és a képviselő-testület
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érdekeit képviselik. A HVB tagjai függetlenek, a választás törvényes lebonyolításáért felelnek. A jelöltek a Helyi Választási Irodánál adhatják le a HVB-ba delegáló jelöléseiket, a pontos határidőről írásban fogja tájékoztatni a kérdezőt.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos csatorna ügyben szeretne informálódni. Még a legelején
kaptak egy hozzájárulási nyilatkozatot, hogy azt töltsék ki. Most meg látja, hogy fel van tüntetve, hogy nem hozzájárulási nyilatkozat, hanem együttműködési megállapodás. Ő ilyet nem
kapott. Több emberrel beszélt, valaki ilyet kapott, valaki olyat. Ennek mi az oka?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázathoz kellett a hozzájárulási
nyilatkozatot és együttműködési megállapodást is kitölteni.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos elmondja, hogy együttműködési megállapodás nem kapott.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy volt egy határidő, hogy meddig lehet jelentkezni, amíg ezeket a nyilatkozatokat ki kellett tölteni és kellett küldeni.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos elmondja, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot nem töltötte ki,
de együttműködési megállapodást nem kapott. Azért nem írta alá a hozzájáruló nyilatkozatot,
mert nem az ő telkére lett tervezve a berendezés. Önkormányzati területre lett tervezve, ezért
elindította a vásárlási ügyet, hogy ne legyen probléma, hogy önkormányzati területen van a
berendezés.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a magánügyét ne itt beszéljék meg
testületi ülésen.
Hozzászólások:
Langer László hozzászólásában elmondja, hogy a törvényben az áll, hogy a képviselőtestület választ szavazatszámláló bizottságot és ezen kívül a törvény azt is kimondja, hogy
minden jelölő szervezet további két főt a szavazatszámláló bizottságba delegálhat, ezek a
megbízottak és ugyanolyan jogosultak részt venni a szavazáson.
Narancsik Imre németbányai lakos kérdezi, hogy áll a kivitelezés, mikor indul meg a beruházás?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a nagy gerincvezetékes pályázat
lenne csak falu szintű. Ez a pályázat, nagy kockázattal és összeggel járna. Az önkormányzat
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nincs egyszerű helyzetben, egyik beruházás sem jó teljes mértékben. Az egyik oldalon, a csatorna-rendszer mellett az a döntő érv, hogy elmegy a házaktól a víz, de tele van a falu olyan
területtel, ahol szivattyúzni kellene a vizet, mert alacsonyabban van a terület, ott elakadási
problémák lehetnek. Az egyedi berendezésnél van egy 110 millió forintos megnyert pályázat,
annak a költsége, ha azt az önkormányzat visszaadja, közel 10 millió Ft. Nem tudja elképzelni, hogy ez megérné. Éppen ezért döntöttek a közbeszerző személyéről is. Amit Eszter ír a
leveleiben, azért nem állja meg a helyét, mert nincs benne ebben a folyamatban és ezért nem
tudhatja valószínűleg, hogy mennyire nehézkes egy közbeszerzés, mennyire nehéz magának a
műszaki tartalomnak az összerakása. Október végén van az a határnap, amikor az önkormányzatnak számlát kell produkálni a MÁK felé. Akkora zajlik le a közbeszerzés, a vállalkozó kiválasztása, és megtörténik az első berendezések megvásárlása. Télen nem fognak építkezni.
Hozzászólás:
Narancsik Imre németbányai lakos kérdezi, hogy az aktív, vagy a passzív rendszer fog
megvalósulni?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy még lehet választani. Nyilatkozni
kellett, hogy melyik rendszert szeretné, de lehet, hogy még sem lehet a telken megvalósítani,
változtatni szeretne rajta, vagy esetleg vannak olyan telkek, ahol nem lehet a berendezést lerakni, ki kell emelni, vagy nem fér el és az elszivárogatót át kell helyezni. Ezeken még át kell
menni, ezekben az esetekben változás-bejelentőt kell kitölteni. A játszótérnél pár teleknek elszivárogatót kell elhelyezni, mert olyan a terület, hogy mindenképpen ki kell emelni a földből.
Hozzászólás:
dr. Bognár Katalin németbányai lakos kérdezi, hogy ezt az elszivárogtatót a játszótérhez
tervezték?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy csak önkormányzati területen lehet.
Hozzászólás:
dr. Bognár Katalin németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy egész pontos számot olvasott a készülékre. Hogyan jött ki ez az összeg?
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy annak idején ezeket a kérdéseket a
Blaskovits Zoltán polgármester úrnak ugyanígy feltette. Ezekben az árakban, amiről beszél,
nagyon sok minden benne van. Rengeteg olyan díj van, ami nem merül fel magánembernél. A
közbeszerzések nagyon drágák, de önnek nem azért kell felelősséget vállalni, hanem azért a
háromszáz-valahány ezer forintért, ami a lakossági önerő.
Hozzászólás:
dr. Bognár Katalin németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy valaki azért nem
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írta alá a hozzájáruló nyilatkozatot, mert nem tudta a műszaki megvalósítást, nem látott tervet.
Aki nem tud róla semmit, nem tudja hogyan lesz elvezetve nála, pl. Heim-Bojta István.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy ő nincs is benne a pályázatban, mert
határidőre nem írta alá a nyilatkozatot.
Hozzászólás:
dr. Bognár Katalin németbányai lakos elmondja, ha a határidő előtt kaptak volna tájékoztatást, az embereket aláírták volna.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy volt egy 3 órás fórum, ahol véleménye szerint minden ki lett beszélve, elejétől a végéig, amiről videó felvételetek is van.
Hozzászólás:
dr. Bognár Katalin németbányai lakos elmondja, a terveket szerette volna látni.
Válasz:
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a terveket bármikor meg lehetett
nézni, de önnek terve sincs, hiszen a felmérés előtt, miután a terveket elkészítették, már akkor
kilépett az egészből. Hogyan lett volna terv az ön házáról. Májusban járt végig a faluban a
tervező, újra felmérni a házakat.

Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 28 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

