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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 2020. január 13. 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 
- Auerbach Szabolcs falugondnok 
 

A lakosság részéről megjelent: 1 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 Németbánya Község Önkormányzat gazdasági helyzete indokolta.                                                
A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja levenni a napirendről, s helyette 
“Polgármesteri tájékoztató” napirendi pontot javasol megtárgyalni.  

 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Polgármesteri tájékoztató                                                                          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. 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a testületi ülések között, átruházott hatáskörben 
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 :  Polgármesteri tájékoztató                                
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Község Önkormányzata költségvetése súlyos állapotban van, rossz döntések 
sorozata miatt ellehetetlenült az önkormányzat gazdálkodása. Jelenleg a bankszámla 
egyenlege 0,-Ft, a házipénztár egyenleg 1.720,-Ft. A Magyar Államkincstárnál vezetett, 
elkülönített számla egyenlege: 1.722.088,-Ft, a leköszönő polgármester végkielégítése és 
megváltott szabadsága miatt kapott REKI támogatás: 1.406.240,-Ft, a 2020. évi, 0 havi állami 
támogatás 783.640,-Ft. A bérek miatt jelentkező kiadások: 467.792,-Ft. A még várható 
bevételek: a fűnyíró traktor 2.999.999,-Ft LEADER támogatása és a Vis Maior pályázatban 
még le nem hívott 800.100,-Ft-os számla összege. 
Az önkormányzatnak a következő kifizetéseket kellene teljesíteni: 

- Kovács Tamás felé a Vis Maior helyreállítási munkákból fennálló 2.611.597,-Ft-os 
tartozás, 

- A fel nem használt 1.131.565,-Ft-os, 2019. évi szociális normatíva visszafizetése, 
- A fel nem használt 70.000,-Ft-os, 2019. évi közművelődési normatíva visszafizetése, 
- A Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat felé fennálló 1.600.000,-Ft kölcsön 

visszafizetése és  
- A Gózon & Gózon Kft. felé, végrehajtás miatt fennálló 6.915.743,-Ft tartozás 

kifizetése. 
 
Segítséget kért a Kormányhivataltól. Jelenleg a MÁK-nál elkülönített számláról fizethetők a 
bérjellegű kiadások, a közüzemi és egyéb számlákat nem tudják fizetni. Megoldást akar a 
nehéz helyzetre az önkormányzat, ezért fordultak ügyvédhez. Azt akarják elérni első körben, 
hogy az inkasszó lekerüljön az önkormányzat számlájáról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy van-e olyan kifizetetlen számla, melynek 
kifizetési határideje a 2019. évi önkormányzati választások előtt járt le? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy Kovács Tamás 
2.611.597,-Ft-os számlája, valamint a Gózon & Gózon Kft. 6.399.395,38 Ft-os számlája. 
 
Hozzászólás: 
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Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy az önkormányzat a szociális feladatokra 
mekkora normatív támogatást kapott a tavalyi évben? Nem gondolkodott a képviselő-testület 
önkormányzati telek eladásában, hogy meneküljön ebből a szorult helyzetéből? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a szociális 
normatíva 2.494 e.Ft volt. Az önkormányzathoz érkezett vételi szándék önkormányzati 
ingatlanra, de nem támogatta a képviselő-testület az eladást, az önkormányzat vagyonát meg 
akarják őrizni. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, amennyiben létrejött volna a telek 
eladása, akkor a befolyó vételárat is inkasszálták volna az önkormányzat számlájáról. 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy nem gondolkodik az önkormányzat új adó 
bevezetéséről? Korábban az építményadót azért szüntették meg, hogy a Dinó kutatók tudjanak 
fürödni a magánkézben lévő épületben. Annak idején javasolta, hogy a fürdést egy 
konténerben is meg lehet oldani, de ezt nem szavazta meg a képviselő-testület. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy új adót bevezetni 
csak előző év november 30-ig kihirdetett önkormányzati rendelettel lehetett volna. Az idén el 
kell majd ezen gondolkodni a képviselő-testületnek. 
 
 
 
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 34 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


