Szám: Nb/19-14/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 3. napján 7 óra 30 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. október 3. napján
7 óra 30 perckor 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
- Auerbach Szabolcs falugondnok
A lakosság részéről megjelent: 6 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 „Vis maior” pályázati támogatással megvalósuló helyreállítási
munkával kapcsolatos döntés indokolta. A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja
kiegészíteni „Polgármesteri tájékoztató”-val.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ „Vis maior” pályázati támogatással történő helyreállítási munka

Ujvári Szilvia
polgármester

2./ Polgármesteri tájékoztató

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.
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatokról a soron következő, rendes ülésre készül beszámoló. Két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
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Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : „Vis maior” pályázati támogatással történő helyreállítási munka
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi villámárvíz
tönkrette az utakat Németbányán, az eddigi elvégzett helyreállítási munka nem tartalmazta az
utak helyreállítását. Az utak murvázása nem végleges megoldás, az aszfaltozás a végső
megoldás, de a Vis maior támogatással csak helyreállítási munkálatok végezhetők. Az árok
irányába lejtetik az utakat, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni. A Magyar Falu Program
pályázati támogatásával lehetne az utak kritikus helyeit leaszfaltozni. A Kossuth utca felső
részének felújításához az Erdészet is ígért 1 millió Ft támogatást, ami indokolt is, hiszen a fát
szállító tehergépjárművek rongálják legjobban az utakat. A vályús útszerkezet már balesetet is
okozott, egy személygépkocsi olajteknőjét rongálta meg. A murvázási munkára 3 db
Árajánlatot kért be, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet,
Kovács Tamás Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. 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:
92/2019.(X.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai „Vis maior” pályázati támogatással történő út helyreállítási munkával kapcsolatban Kovács
Tamás egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki Donát u. 25., adószám: 54126778-239) bruttó 1.301.750,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza Ujvári Szilvia polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést
aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2019. október 18.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Polgármesteri tájékoztató
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szennyvíz pályázat sikerdíjával kapcsolatban dr. Kiss Valéria ügyvédnőt bízta meg Németbánya Község Önkormányzat
képviseletével. Ellentmondással, vagy a végrehajtás megállításával vonják majd perbe a vég-
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rehajtást kérőt. A Gózon & Gózon Kft. a szerződésben vállalt kötelezettsége egy részét teljesítette csak, ami után jár neki díjazás, de nem a teljes összeg, amiről a számlát kiállították.
Elmondja, hogy a napelemes lámpák megérkeztek, a temetőbe már fel is szerelték egy részét,
de az elhelyezésén változtatni kell, mert az utat kellene megvilágítani. A lenti buszmegállóhoz
és a faluház udvarához is szeretnének felszerelni a lámpákból.
Az árvízi védekezéshez megérkezett a homok, melyet a csemetekertben raktak le. A homokzsákokat a faluház tárolójában helyezték el.
A Kis utca murvázására rendelte 6 kocsi murvát, az ott lakó családok vállalták a szétterítését.
A Tiszafa utcába is vittek 16 m3 murvát, az út javítására.
Ezt követően részletesen ismerteti a Stravis Kft. hó eltakarításra vonatkozó Árajánlatát. Elmondja, hogy beszélni fog az ügyvezetővel, s kér az önkormányzatnak engedményt.
Elkészült a biciklitároló, melyet a Fő téren helyeztek el.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választása németbányai jelöltjeinek bemutatkozása október 4-én pénteken, 18
órakor lesz a Faluházban, ahová minden érdeklődőt várnak.
A szennyvíz beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindult, reméli, hogy olyan ajánlatok érkeznek be, melyekhez az önkormányzatnak nem kell nagyobb önerőt vállalni a pályázatban szereplő összegnél.
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 7 óra 51 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

