
Szám: Nb/19-20/2019. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
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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. december 3. 

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, Ubrankovics József Pál és Papp Attila Elemér 
képviselők.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent: 4 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert a képviselő-testület minden tagja jelen 
van a mai ülésen. Ezt követően az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés 
összehívását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása indokolta.                                                

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja módosítani, mivel a Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programot már előzetesen elfogadta a Képviselő-testület.  
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-            Marcsik Zoltánné 
     bályzata módosítása                                                                                        Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 

2./ Németbánya Község Önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal va-        Marcsik Zoltánné 
      ló gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete                          Király Ágnes                                             
                                                                                                                               polgármester 
                                                                                                                                                       
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási              Marcsik Zoltánné 
      Megállapodása módosítása                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Vegyes Ügyek                                                                                             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. 
 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt ha-
táridejű 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, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 83, 84, 85, 86, 87, 88 és 89/2019.(IX.19.), 90 és 91/2019.(IX.20.), 
92/2019.(X.3.), 93/2019.(X.10.), 94, 95 és 96/2019.(X.22.) és 97, 98 és 
99/2019.(XI.8.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
10 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 7 fő részére családi települési 
támogatás megállapítása. 
 
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 :  Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-             
                                 zata módosítása                                
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy  az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani kell, mert a polgármester nem 
főállásban, hanem társadalmi megbízatásban látja el feladatát, munka- és ügyfélfogadási 
idejét rögzíteni kell. A mellékletekben - a helyi önkormányzati választásoknak megfelelően - 
módosul a képviselő-testület és az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora. Ezt követően 
részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a rendelet elfogadása előtt az 
Ügyrendi Bizottság tagjait meg kell választani a képviselő-testületnek. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése alapján, a képviselő-testület szervezeti és 
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működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a 
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló, vagy az azt 
követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően 
létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Az ezer 
főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy 
bizottság is elláthatja. Az Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében, a bizottság elnökének és 
tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – 
tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke, vagy tagja a polgármester és az alpolgármester. 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 29. §-a szerint, Németbányán 3 fős 
Ügyrendi Bizottság működik, melynek feladatai: 
         a) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének meg-

állapítására irányuló kezdeményezést, 
         b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség ese-

tén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatását. 
         c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről, 
         d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál. 
 
Javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének Papp Attila Elemér, a tagjainak pedig dr. Bognár 
Katalin és Ubrankovics József Pál képviselőket megválasztani. Megkérdezi az érintetteket, 
hogy vállalják-e a tisztséget, illetve a tagságot? 
 
Hozzászólások: 
 
Papp Attila Elemér képviselő hozzászólásában elmondja, hogy vállalja az elnöki tisztséget, 
ha a képviselő-testület megválasztja. 
 
dr. Bognár Katalin  képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagsá-
got. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

101/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Attila Elemér Né-
metbánya, Kossuth L. u. 50. sz. alatti lakos képviselőt Németbánya Község Ön-
kormányzat Ügyrendi Bizottsága elnökének választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bognár Katalin Né- 
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metbánya, Kossuth L. u. 33. sz. alatti lakos képviselőt Németbánya Község Ön-
kormányzat Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

103/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ubrankovics József Pál 
Németbánya, Kossuth L. u. 54. sz. alatti lakos képviselőt Németbánya Község 
Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja 
el az önkormányzat SZMSZ rendelete módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2019.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rende-
lete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal va-         
                                ló gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete                                 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkor-
mányzat a vagyonrendeletét 2012. évben alkotta meg. Időközben a rendelet felhatalmazó ren-
delkezésébe foglalt, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt hatályon kívülre 
helyezte az Országgyűlés, megszűnt a hivatkozott körjegyzőség és körjegyző sem működik. A 
rendelet rendelkezései a jogszabályszerkesztés szabályainak nem feleltek meg maradéktala-
nul, s nem tartalmazta mellékleteiben az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan for-
galomképes és forgalomképes ingatlanainak adatait. Mindezek alapján a vagyonrendelet teljes 
körű felülvizsgálata vált szükségessé, új rendelet-tervezet került elkészítésre, és a korábban 
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megalkotott vagyonrendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Ezt követően részletesen ismer-
teti a jegyző úr által elkészített előterjesztést és rendelet-tervezet, melyeket a képviselők elő-
zetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A kiadott tervezet 2. melléklete 4. sora „Faluház „Fa-
puma” büfé, könyvtár”-ra módosult, mert a büfé neve változott, s a fedett színpad pedig be-
épült. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2019.(XII.12.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő 
testületének önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási                                             
                                Megállapodása módosítása                                                                               
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodását módosítani 
kell, mert a tisztségviselők mandátuma lejárt, változott a gesztor önkormányzat, a társult 
önkormányzatok lakosságszáma és több polgármester személye. A Társulási Tanács ülésén a 
tisztségviselőket megválasztották. Ezt követően részletesen ismerteti Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodás 
módosítását és Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésbe foglalt 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
Hozzászólás:  
 
Papp Attila Elemér hozzászólásában elmondja, hogy támogatja a határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

104/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 19. módo-
sítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
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                        A képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításo-
kat saját hatáskörben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek                                                                                                                                            
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Belső ellenőrzési Tervek 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az éves 
ellenőrzési terv elkészítését, annak tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet írja elő. 
 
aa) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi Belső Ellenőrzési 

Terve 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső 
Ellenőrzési Tervet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) 2019. 
november 20. napján kelt, 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
ab) Németbánya Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Terve 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Németbánya Község 
Önkormányzat 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
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megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzat (8581 Németbánya, Fő tér 3.) 2019. november 20. napján kelt, 
2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Gépi hóeltakarítás Németbányán 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Stravis Kft. gépi 
hóeltakarításról szóló Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Mekler Ern ő németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a hótolással az szokott a 
baj lenni, hogy a gépjármű vezetője nem engedi le rendesen a tolólapot, s az út közepén „bak-
hát” keletkezik, ami leszedi a személygépkocsik kipufogó dobját. 
 
Doma Kálmán németbányai lakos kérdezi, hogy a sózást mikor kezdi a vállalkozó? Ha csak 
11 órakor, az szerinte már késő. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a Közúti Igazga-
tóság csak a Fő térig takarítja le az utat. A vállalkozó több faluban is végzi ezt a szolgáltatást, 
ha több géppel dolgoztat, akkor hamarabb Németbányára ér. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az Árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

107/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Straub Dávid 
ügyvezető által képviselt Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40., adószám: 
23787018-2-19) Németbányán hó eltakarítására vonatkozó, 2019. szeptember 
20. napján kelt, 13.000,-Ft/óra + ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
c) Megbízási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
szennyvíz pályázat kimentési kérelme elkészítéséhez, mérföldkövek módosításához, ezek 
elektronikus felületre való feltöltéséhez, a szükséges változás bejelentésének elkészítéséhez 
Tóth József projektmenedzser segítségét vette igénybe az önkormányzat. Az előzetes 
képviselő-testületi megbeszélésen elhangzott felhatalmazás alapján – a sűrgető határidő 
figyelembe vételével – aláírta a Megbízási szerződést, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási 
szerződést. Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

108/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6-7.2.1-2-16 
azonosító számú felhívás alapján benyújtott 1895827297 azonosító számú 
„Egyedi Szennyvízkezelés” pályázat projekmenedzseri munkáival 
kapcsolatban, Tóth József 8200 Veszprém, Stadion u. 19/B. szám alatti 
lakossal kötött, 2019. november 25. napján kelt, bruttó 100.000,-Ft összegű 
Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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d) Betlehemi bábok vásárlása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kulturális 
feladatokra kapott normatíva terhére a németbányai Betlehem összeállításához bábokat 
vásárolt az önkormányzat 215.700,-Ft értékben. Az előzetes képviselő-testületi 
megbeszélésen a testület felhatalmazta a polgármestert a bábok megrendelésére. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a bábok vásárlását foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

109/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
németbányai Betlehem összeállításához – a kulturális feladatokra kapott 
önkormányzati normatíva terhére - bábokat vásárol, melyekre 215.700,-Ft-ot 
biztosított. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Naptár készíttetése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Német-
bányai Értéktár Bizottság - az önkormányzat támogatásával - minden évben elkészítteti a tele-
pülés falinaptárát készíttetni, melynek képeivel Németbányát lehet népszerűsíteni. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület döntsön a naptár készíttetésének kb. 145 e. Ft-os költsége biztosítá-
sáról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a falinaptár készíttetését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester asszonyt az intézkedésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

110/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi németbá-
nyai falinaptár készíttetését határozza el, melynek 145.000,-Ft-os költségét – 
költségvetése terhére – biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az intézkedésre. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. december 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) GDPR 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. 
Sandl Judit ügyvéd, adatvédelmi jogász Adásztevel község polgármesterének küldött Áraján-
latát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ez az ajánlat 
a rengeteg árajánlat közül a legkedvezőbb, ami az Adászteveli Közös Önkormányzati Hiva-
talhoz érkezett, melyek többsége millió forint fölötti összegeket tartalmazott. Javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a jegyző urat, hogy Németbánya Község Önkor-
mányzata részére kérjen árajánlatot az ügyvédnőtől. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a jegyző úr felhatalmazását, de véleménye szerint 
azt is figyelembe kellene venni, hogy Németbánya kis település, szerény költségvetéssel. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

111/2019.(XII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Kelemen László jegyzőt, hogy a GDPR és a hatályos nemzeti jogszabály 
alapján, az önkormányzatoknál alkalmazandó adatvédelmi tárgyú 
dokumentumok elkészítésére és jogi tanácsadás nyújtására kérjen árajánlatot 
dr. Sandl Judit (1147 Budapest, Lőcsei u. 93/B.) adatvédelmi jogásztól, 
Németbánya Község Önkormányzata számára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. december 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Doma Kálmán németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy az erdőről nagy 
farönköket szállítanak a tehergépkocsik, s tönkreteszik Németbánya utcáját. 
 
Schmidt Attila alpolgármester az előtte szóló lakos hozzászólására reagálva elmondja, hogy 
sajnos tiltó táblákat nem lehet kihelyezni, pedig csak ezekkel tudnának érvényt szerezni 
annak, hogy ne a németbányai Kossuth utcán szállítsák a teherautók a fát az erdőről. Arra 
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kellene rászorítani őket, hogy üresen jöjjenek Németbányán keresztül, megrakottan pedig 
Farkasgyepű felé menjenek. Ez ellen az volt a kifogásuk, hogy Farkasgyepű felé emelkedő 
van, azért nem arra közlekednek. Csak súlykorlátozó táblákkal lehetne kitiltani a faluból a 
megrakott teherautókat, melyek tönkreteszik az út aszfaltját, az idős házak pedig 
megrepedeznek miattuk. Vállalkozók viszik a fát, mert az Erdészet kiszervezte ezt a munkát. 
 
Doma Kálmán németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy gondot jelent 
Németbányán a kutyafuttatás is, póráz és szájkosár nélkül sétáltatják a gazdák a kutyájukat. 
Ki kellene egy helyet jelölni a kutyafuttatásra. 
 
dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint sétáltatni 
lehet és kell is a kutyákat, még akkor is, ha irritálja a másik gazda kutyáját. A kutyának futni 
kell, ő az erdőben el szokta engedni. Szerinte állatkínzás, ha nem engedik futni a kutyát. 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a jogszabály tiltja azt, hogy a 
kutyát kóborolni hagyja a gazdája. 
 
Doma Kálmán németbányai lakos kérdezi, hogyan áll a szennyvíz pályázat megvalósítása? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a témában 
a jövő héten tart az önkormányzat tájékoztatót. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 18 óra 58 perckor 
bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


