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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 8. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 8. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 

alpolgármester, dr. Bognár Katalin, Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál 
képviselők.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alap-
ján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül mindenki jelen van, az 
ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés összehívását „A megyei önkormányza-
tok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása” határidőn túli pályá-
zati lehetőség megpályázása indokolta.                                                 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Pályázat – A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása                   Marcsik Zoltánné 
     és az önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 
 
2./ Németbányai Szent Márton Ünnepi rendezvény                                         Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                              Király Ágnes                                             
                                                                                                                               polgármester 
 

3./ Németbányai Adventi rendezvények                                                           Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                              Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz- 
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra.  
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
 
1./ N a p i r e n d :  Pályázat – A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az  
                                 önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
  (Szóbeli előterjesztés) 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy - az ön-
kormányzat kérésének megfelelően - a Belügyminisztérium határidőn túli pályázati lehetősé-
get biztosított Németbánya Község Önkormányzatának az Ebr42 rendszerben. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Magyar Államkincstár tájékoztató levelét. Elmondja, hogy a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése szerint: 

„225/D. §  (1) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási 
jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-
XXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján szűnt meg, végki-
elégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, 
amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek meg-
felelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti meg a polgármestert, ha 
országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási 
jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűné-
sét követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármes-
teri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerin-
ti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszol-
gálati jogviszonyban töltött időnek számít. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) be-
kezdés  pontja szerint 

„69. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: 

a) az új polgármester megválasztásával;” 

 

Ujvári Szilvia leköszönő polgármesternek az elmondottak alapján 3 havi illetményének 
(897.600,-Ft) megfelelő végkielégítés jár, melyet szociális hozzájárulási adó (157.080,-Ft) is 
terhel. Ezen kívül ki kell fizetni a ki nem vett 21 nap szabadságát is, melynek költsége a szo-
ciális hozzájárulási adóval együtt 351.560,-Ft. Ennek megfelelően javasolja, hogy a végkielé-
gítésre és a szabadság megváltásra az önkormányzat összesen 1.406.240,-Ft vissza nem térí-
tendő támogatásra nyújtson be pályázatot. A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 
11. éjfél. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2019.(XI.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pont és az I. 10. pont 
szerinti „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása” határidőn túli pályázatot megpályázza. 
A pályázat célja: rendkívüli támogatás igénylése. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:  1.406.240,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert 
a pályázat határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. november 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
                          
2./ N a p i r e n d :  Németbányai Szent Márton Ünnepi rendezvény                                                        
  E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester    
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Község Önkormányzata hagyományosan, idén is megrendezi Németbányán, 
2019. november 9. napján a Szent Márton Ünnepi rendezvényét a Faluházban. A libavacsorát 
megelőzően „Túl az Óperencián” címmel operett, nosztalgia és nóta műsorával Tóth Éva és 
Leblanc Győző szórakoztatja a vendégeket. Vacsora után Titz Tibor és együttese táncos 
bemutatójával kezdetét veszi a táncos mulatság. Vasárnap, 2019. november 10-én 15 órakor 
lesz az ünnepi Szentmise a Szent Márton kápolnában. Kéri a képviselő-testületet hogy – az 
előzetes megbeszéléseknek megfelelően – hatalmazza fel a rendezvény megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony felhatalmazását, s javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megszervezését foglalják határozatba. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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98/2019.(XI.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. 
november 9. napján megrendezi a németbányai Faluházban a Szent Márton 
Ünnepi rendezvényét.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény 
megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Németbányai Adventi rendezvények                                                             
  E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkor-
mányzat Adventi rendezvényei decemberben elkezdődnek, ezekre gyertyákat, koszorút, süte-
ményeket, teát, bort stb. kell vásárolni, a rendezvényeket meg kell szervezni. Erre kér felha-
talmazást a képviselő-testülettől. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony kérését. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

99/2019.(XI.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. 
decemberében megrendezi Németbányán az Adventi rendezvényeket.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvények 
megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. november 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
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jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 18 óra 36 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


