Szám: Nb/12-22/2020.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 21. 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 2020. szeptember 21.
napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Schmidt Attila alpolgármester, Papp Attila Elemér és
Ubrankovics József Pál képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
A lakosság részéről 6 fő jelent meg.
Schmidt Attila alpolgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 képviselő-testületi tag közül 3 fő jelen van. A
polgármester asszony nem jól érezte magát a délután folyamán, ezért az alpolgármesterként ő
helyettesíti, vezeti le az ülést. Dr. Bognár Katalin képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tud jelen lenni a mai ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni.

Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendelet

Schmidt Attila
alpolgármester

2./ Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terve

Schmidt Attila
alpolgármester

3./ Németbánya Község Részletes Rendezési Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.21.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívás

Schmidt Attila
alpolgármester

4./ Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. beszámolója

Schmidt Attila
alpolgármester

5./ Bursa Hungarica pályázat

Schmidt Attila
alpolgármester
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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.
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatokról a soron következő, rendes ülésen fogja tájékoztatni a testület tagjait.
Schmidt Attila alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási 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 közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet
E l ő a d ó : Schmidt Attila alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben problémát
jelentenek a gazos, gyomos magánterületek, a házak előtti közterületek megfelelő gondozása,
a zajkeltő munkák végzése. Ezek kezelésére készült el a rendelet-tervezet. Az előterjesztést és
a rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a cégtábla
elhelyezését már szabályozza a Németbánya község településkép védelméről szóló
13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet 14. § (1-3) bekezdése. A polgármester
hatáskörében van az ennek való megfeleltetés, településképi kötelezési eljárást folytathat le.
Az utcán való parkolást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. már szabályozza, ennek
szabályozására nincs hatásköre a képviselő-testületnek. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a rendeletet fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, a rendelet azt mondja ki, hogy
vasárnap 12:00 óra után nem lehet zajongani. Esik a hó vasárnap délután, valakinek motoros
hószórója van, hogy a havat el tudja takarítani. Ez esetben mi a kivétel?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy nincs kivétel
Hozzászólás:
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Müller Péter németbányai lakos kérdezi, akkor nem tudja takarítani a havat géppel, csak
kézzel?
Válasz:
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy síkosítás mentesítést kell végezni, mert az kötelező.
Hozzászólás:
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, mi van, ha jön hozzá az ács, vasárnap 12:00
órakor el kell dobni a kalapácsot?
Válasz:
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy a pihenőnapon történő munkavégzést eleve egy felsőbb jogszabály szabályozza.
Hozzászólások:
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, a zajnál az, hogy zavarja a
szomszédot, az nagyon relatív, mert nincs semmihez sem kötve. Az egyik embert zavarhatja
egy teljesen normális tevékenység, a másik szomszédot pedig egy durvább hangoskodás. Ebben nagyon szőrmentén kell fogalmazni, hogy mi a jogos.
Kelemen László jegyző elmondja, hogy csendháborítás esetén szabálysértésről a hatóságot
kell értesíteni. A hatóság pedig eldönti, hogy csendháborítás volt-e, vagy sem.
Ubrankovics József Pál képviselő elmondja, akkor hova tartoznak a helyi rendezvények,
amelyek szombaton és vasárnap kerülnek megrendezésre.
Müller Péter németbányai lakos véleménye szerint, ha az önkormányzat kiad egy rendeletet, akkor annak tartalmaznia kell a kivételeket. Ezeket is bele kéne venni.
Válasz:
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy szabálysértést a törvény nem
szabályozza decibelben, akkor egy önkormányzati rendelet sem szabályozhatja. A rendeletben
van kivétel, a közcélú hibaelhárítás.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos úgy gondolja, hogy szükség van egy ilyen rendeletre,
amely az együtt élés szabályaival foglalkozik, de lesznek olyan emberek, akik ezt elolvassák,
és ezzel nem élnek, hanem visszaélnek.
Válasz:
Schmidt Attila alpolgármester válaszában elmondja, hogy ezért mondta, hogy a jogszabály
meg sem próbálja felsorolni az elkövethető szabálysértéseket, mert annyira sokrétű lehet.
Hozzászólás:
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Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, próbálják meg az együttélést
megoldani, nyilván lehetnek belőle összeütközések, de eddig sem voltak belőle bírósági
ügyek, bízzanak benne, hogy ezután sem lesznek.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2020.(IX.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési
Terve
E l ő a d ó : Schmidt Attila alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Schmidt Attila alpolgármester részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT Zrt.
előterjesztését és a Gördülő Fejlesztési Tervet, valamint a képviselő-testület kérdéseire
küldött válaszlevelét és finanszírozási tájékoztatóját, melyek másolatait a képviselő-testület
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület testület
a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, 10. sorszámú Németbánya
ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2021-2035. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét
fogadja el.
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 a következő határozatát:
77/2020.(IX.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) által elkészített, 10.
sorszámú Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2021-2035. időszakra
szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Németbánya Község Részletes Rendezési Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.21.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos törvényességi felhívás
E l ő a d ó : Schmidt Attila alpolgármester
(Szóbeli előterjesztés)
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Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a
Veszprém Megyei Kormányhivatal 2020. február 28-i törvényességi felhívására meghozta a
21/2020.(III.9.) határozatát, melyben – anyagi források hiányában - határidő hosszabbításért
fordult a hivatalhoz. A hivatal max. 30 nap határidő hosszabbítást adhatott volna. Javasolja,
hogy a testület vonja vissza a határozatát, s akkor év végéig tudnak adni hosszabbítást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, a rendezési terv és a helyi építési szabályzat az építkezni akaró lakosoknak nagyon fontos lenne. Az elkészíttetését már
2006-óta tolják maguk előtt. Az önkormányzatok eljuthatnának már arra szintre, hogy elkezdenek erre spórolni, ha pályázati támogatásból nem tudják megoldani, vonjanak be más forrásokat.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
78/2020.(IX.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE/53/513-1/2020. számú,
2020. február 28. napján kelt, Németbánya Község Részletes Rendezési Tervéről
és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.21.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos, ismételt törvényességi felhívására hozott 21/2020.(III.9.) határozatát
visszavonja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. október 6.
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester
Kelemen László jegyző
4./ N a p i r e n d : Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. beszámolója
E l ő a d ó : Schmidt Attila alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat által alapított Kft. minden évben benyújtja az alapítónak az egyszerűsített éves beszámolóját, elfogadás céljából. Ezt követően részletesen ismerteti a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft.
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Havai László Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzászólásában elmondja, az önkormányzatnak az volt a terve, hogy a Kft-t mindenféle bevételtől és felesleges
kiadástól megszabadítják. Tavalyi évben sem volt bevétele, és nagyobb kiadása sem. Az
egyik kiadása a könyvelő költsége, amely egy évben 60.000,-Ft, a másik pedig a havonta jelentkező 1.800,-Ft-os számlavezetési díj a banknál. Szépen fogy a rendelkezésre álló pénz, így
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már a bankban csak 58.000,-Ft van. Az idei év végén a díjat nem tudják majd átutalni a könyvelőnek, a tulajdonosnak majd ki kell pótolni. Erre fel kell készülnie az önkormányzatnak.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
79/2020.(IX.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. (8581 Németbánya, Fő tér 3.) 2019. évi Egyszerűsített éves
beszámolóját elfogadja.
Az Egyszerűsített éves beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. október 6.
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica pályázat
E l ő a d ó : Schmidt Attila alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Schmidt Attila alpolgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati Tájékoztatóját és csatlakozási nyilatkozat-tervezetet, melyek másolatait a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a csatlakozásnak az a lényege, hogy pályázatot írhatnak ki, s ösztöndíjat biztosítanak
a felsőoktatási intézményben tanulóknak, akik igénylik. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
csatlakozási nyilatkozatot fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a felsőoktatási hallgatók támogatása hárompillérű. A támogatás egyik részét a települési önkormányzat adja, a legrászorultabb
pályázóknak a megyei önkormányzat is nyújthat támogatást, és az intézménytámogatást maga
az Egyetem adja.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát:
80/2020.(IX.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
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sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Schmidt Attila alpolgármester
Kelemen László jegyző

Schmidt Attila alpolgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése?
Hozzászólás:
Kiss Albertné Németbányai Települési Értéktár vezetője részletesen ismerteti az értéktár
2018. és 2019. évi munkáját tartalmazó beszámolóját.

Mivel több hozzászólás nem volt, Schmidt Attila alpolgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 19 óra 12 perckor bezárja.
Kmf.

Schmidt Attila
alpolgármester

Kelemen László
jegyző

