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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 22. napján 19 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. december 22. 

napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme 
 
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: 7 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 a szennyvíz beruházással kapcsolatos, fontos döntés indokolta.                                                
A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 

 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Község Önkormányzat Szennyvíz beruházása                     Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 

 
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 pont megtárgyalását. 
 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben  



3 
 

 

született polgármesteri döntésekről majd a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni.  
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont megtárgyalására.  
 
 

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 Szennyvíz beruházása                                
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kéri a Képviselő-testület szíveskedjen a 
polgármester részére felhatalmazást adni, hogy teljeskörűen eljárhasson a GÓZON & 
GÓZON Kft. felé, a szerződésszegésből eredő igényérvényesítési (peres és nemperes) 
eljárások során. Ennek indoka, hogy a Kft., a volt a pályázatíró cég az Önkormányzattal 
kötött, 2016.11.04-én kelt szerződése 8. pontjában ezen minőségében vállalta, hogy a 
vállalkozói díja a pályázati összeg terhére elszámolható, melyre figyelemmel akként 
állapodtak meg a felek, hogy ez az első támogatási összeg lehívásakor esedékes. Tényszerűen 
azonban a GÓZON & GÓZON Kft., mint pályázati tanácsadó megtévesztette  az 
Önkormányzatot (a vállalkozói díj a pályázat terhére nem elszámolható), majd az ennek 
ellenére indított végrehajtási eljárással és szerződésszegő magatartásával az Önkormányzat-
nak jelentős kárt okozott.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Langer László németbányai lakos nem érti, hogyan tévesztette meg a Kft. az 
önkormányzatot? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, egyrészt azzal, hogy a 
szerződésben azt állították, hogy a sikerdíjuk a pályázati támogatás terhére elszámolható, 
másrészt azzal, hogy a szerződésben a projekt teljes menedzselését vállalták, a beruházás 
megvalósítását követő időszakig. E helyett a támogatás első részlete lehívásakor benyújtották 
a sikerdíj teljes összegéről szóló számlájukat, melyet az önkormányzat nem tudott kifizetni, 
ezért indult a végrehajtási eljárás, mely ellen a 15 napon belül benyújtható fellebbezés 
elmaradt. Az önkormányzat főszámlájára inkasszót nyújtott be a végrehajtó. Ebben a 
helyzetben kerestek jogászt, aki segít abban, hogy az inkasszó lekerüljön az önkormányzat 
számlájáról. Felelősöket nem akar megnevezni, de meg kell találni őket. 
 
Hozzászólás: 
 
Mekler Ern ő németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy már 20 éve beszélgetnek 
a szennyvízcsatornázásról, de nem történt eddig még semmi. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a jelenlegi 
helyzet kialakulása 2016. évben indult pályázatírással kezdődött. 
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Hozzászólás: 
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy milyen jogi lehetőség van az inkasszó 
megszüntetésére? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, rövid időn belül megy 
a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához. Azt szeretnék elérni, hogy az 
illetmények (falugondnok, könyvtáros stb.) biztonságos számlára kerülhessenek, kifizetésük 
ne kerüljön veszélybe. Ehhez kell a polgármester felhatalmazása, s az ügyvédnő segítségével 
teszik meg ezeket a lépéseket, aki szerint van lehetőség arra, hogy az inkasszó lekerüljön az 
önkormányzat számlájáról. 
 
Hozzászólás: 
 
Langer László németbányai lakos kérdezi, hogy ki a végrehajtó? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy Melczer Roland 
János. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy az állami normatívát érinti a 
végrehajtás? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre. A szociális 
keretet sem tudták felhasználni e miatt. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony felhatalmazását, a 
határozat meghozatalát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

121/2019.(XII.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Marcsik 
Zoltánné Király Ágnes polgármestert, hogy Németbánya Község Önkormányzata 
szennyvíz beruházásával kapcsolatban indult végrehajtási eljárás 
korlátozása/megszűntetése és a GÓZON & GÓZON Kft-vel egyezségi  
megállapodás megkötése, illetve a 2016.11.04-én kelt Vállalkozói szerződés 
módosítása körében teljes jogkörrel eljárjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű 
hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 19 óra 18 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


