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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 24. napján 

18 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 és Papp Attila Elemér képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert csak Ubrankovics József Pál képviselő 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt késve fog érkezni a 
testületi ülésre. Ezt követően az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés 
összehívását a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára kapcsán szükséges 
döntés határideje indokolta.                                                                                                                                                      

A meghívóban 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./ A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló                    Marcsik Zoltánné 
     9/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete módosítása                                     Király Ágnes                                             
                                                                                                                                                      polgármester 
 
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára                         Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                              Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester                    
 
3./ Adatvédelem – GDPR                                                                                 Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                              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 4 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, 4 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 100/2019.(XI.29.), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 és 120/2019.(XII.3.) és 121/2019.(XII.22.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a két testü-
leti ülés között eltelt rövid idő alatt, átruházott hatáskörben nem született polgármesteri dön-
tés. 
 
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 :  A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló                    
                                 9/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete módosítása                                      
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
önkormányzat úgy határozott, hogy 2020. január 1. napjával megemeli a képviselők 
tiszteletdíját. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület fogadja el a tiszteletdíjas rendelet módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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1/2020.(I.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a települési önkormányzati képviselők tisztelet-
díjáról szóló 9/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára                                              
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képvise-
lő-testületnek minden évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak tervezetét.  A Pápai Tankerületi Központ megküldte levelét a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan. Továbbra is a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kolát jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt a németbányai általános iskolás 
diákok számára. Ezt követően részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ előterjeszté-
sét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képvise-
lő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel.  
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a 
kötelező felvételt biztosító 200811 – Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-
nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Adatvédelem – GDPR   
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester  
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a termé-
szetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679(2016. április 27.) 
rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény kötelezően előírja az önkormányzatoknak, intézményeknek az adat-
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védelmi tárgyú dokumentumok elkészítését, honlapra feltöltését, valamint az adatvédelmi 
tárgyú panaszok kivizsgálását. Ezt követően részletesen ismerteti dr. Sandl Judit adatvédelmi 
jogász Árajánlatát és Vállalkozási Szerződés-tervezetét, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja 
el, s hatalmazza fel a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy lehívták személyes megbeszélésre 
az ügyvédnőt az adászteveli polgármester úrral. Elmondták neki, hogy az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatalt fenntartó négy önkormányzat és a két óvoda, összesen 6 partner van, 
akiknek meg kell oldani az adatvédelmét. A 250.000 Ft-os árajánlatából szóban önkormány-
zatonként 100.000,-Ft-ot engedett. Amikor az árajánlatot írásban is megküldte, akkor már az 
önkormányzatoknak 130.000 Ft-ról szólt az árajánlat. Az óvodáknak egyenként 40.000,-Ft-ról 
szólt az árajánlat. Kitértek még arra, hogy a 30.000 Ft/hó eseti díj - amikor a panaszokat keze-
li - az önkormányzatoknak nagyon drága, nem tudják fizetni. Az Árajánlatába leírta, hogy ki-
sebb ügyek esetében tanácsadás, jogi tanácsadás, képviselet benne van ebben az összegben. 
Nagyobb ügyek esetében pedig eseti megbízással fogják megbízni az ügyvédnőt. Jogkövetést, 
a jogszabály-változások adatvédelmi dokumentumokon történő átvezetését pedig ebben az 
összegben vállalja. Ő lesz az adatvédelmi összekötője az önkormányzatoknak.  
 
Schmidt Attila alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulásánál volt tegnap. Németbánya előrébb van az adatvédelem 
területén több önkormányzatnál, mert sok önkormányzat a társuláson keresztül akarja azt el-
érni, hogy még olcsóbb legyen a dokumentumok elkészítése. Támogatja a polgármester as--
szony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sandl Judit (1147 
Budapest, Lőcsey u. 93/B.) 2020. január 13. napján kelt, az önkormányzat 
adatvédelmi feladataival kapcsolatos, bruttó 130.000,-Ft összegű Árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat és a Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 8. 
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  
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Németbánya Község Önkormányzat gazdasági helyzete 
 



6 
 

 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy sajnos 
semmiféle pozitív hírrel nem tud szolgálni. Az inkasszó még mindig rajta van az önkormány-
zat számláján. Az ügyvédnő elküldte a Gózon & Gózon Kft. felé a levelet, hogy 3 napon belül 
vegyék le az inkasszót a számláról, sajnos ez nem történt meg. Tehát ugyanúgy áll gazdasági-
lag az önkormányzat, ahogy eddig, sőt egy kicsit rosszabbul. Azért rosszabbul, mert most 
szembesült még egy nagyobb tartozással, melynek az értéke 374.161 Ft, az Artisjus Kft. felé 
elszámolási hiány. A történet annyi, hogy az önkormányzat 2015-ben fizetett utoljára az Ar-
tisjusnak szerzői jogdíjat. Felvette a kapcsolatot az Artisjus Kft.-vel, és azt az információt 
kapta, ha nem rendezik záros határidőn belül a tartozásukat, akkor elindítják a végrehajtást. 
Egyeztetett Bakonyjákón Baksa Gizella ügyintézővel, aki elmondta, hogy fizetési felszólítás 
érkezett, de fizetés nem történt. Történt egy alkalommal, hogy a teljes összeg az önkormány-
zat nevére lett kiállítva, de benne volt a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat fize-
tési kötelezettsége is. Ennek irányába történt egy egyirányú levélírás, amire a mai napig nem 
érkezett válasz. Úgy gondolta, hogy felveszi velük a kapcsolatot, és reméli, az hatásosabb 
lesz. Ami csökkenti ezt a tarozást, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
számláját nem szeretnék kifizetni. Még azt az információt kapta, hogy van részletfizetési lehe-
tőség. Ennek a határideje elhúzódhat március közepéig. Első részletként a hátraléknak a 30 %-
át be kell fizetni. Erről eddig nem tudott, a polgármesteri átadás-átvételnél erről szó sem volt. 
Kérte az Artisjus Kft-t, hogy küldjék el tételesen, hogy ki vette át a felszólító leveleket, mivel 
tértivevénnyel küldték.  
Prímaenergia szolgáltatótól érkezett egy kötbérről szóló számla, amit egyből megreklamált. 
2015-ben köttetett a Prímaenergiás szerződésük, évi 517 kg vásárlásra kötelezte el magát az 
önkormányzat. Tavalyi év decemberében is megvették ezt a mennyiséget, ki is fizették, tehát 
teljesen jogtalan ez a kötbérezés. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy nem mindenhol történik bevallás 
sem, hanem az Artisjus munkatársai figyelik a települések honlapjait, hogy milyen rendezvé-
nyeket hirdetnek, és ezek alapján kivetnek egy összeget. Nem tudott a fizetési felszólítások-
ról. 
 
b) Víziközmű vagyonértékelése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy törvény 
által előírt kötelezettsége az önkormányzatnak (ellátásért felelősnek) az ivóvízellátó 
víziközmű rendszer vagyonértékelése, melyet meghatalmazás alapján a BAKONYKARSZT, 
mint Víziközmű szolgáltató végeztet el. Ezt követően részletesen ismerteti a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését és az Együttműködési 
megállapodást, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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3/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt.-vel (8200 Veszprém, Pápai út 41.) kötött, 2019. január 
18. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján elvégzendő, ivóvízellátó 
víziközmű rendszer vagyonértékeléséről szóló Tájékoztatót elfogadja. 
A Tájékoztató és az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

Ubrankovics József Pál képviselő 18 óra 32 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
c) Honlap karbantartási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Piller Zsolt 
egyéni vállalkozó megküldte a németbányai honlap karbantartásáról szóló, 2020. évi Vállal-
kozói szerződés-tervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. A vállalkozó jól végzi a munkáját, a honlapra felkerültek az aktuális információk. 
Ezt követően részletesen ismerteti Vállalkozási szerződés-tervezetet, melynek vállalási díja a 
tavalyi 6.500,-Ft/hó. Javasolja a képviselő-testületnek a Vállalkozási szerződést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Németbánya Értéktár Bizottság elnöke kérdezi, hogy a 6500,-Ft/hó díjban 
benne van az is, hogy az értéktár újabb bevont értékeit a vállalkozó felteszi a honlapra? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre. Annyit kér, 
hogy amit az elnök asszony szeretne megjelentetni Németbánya  honlapján azt küldje, át neki 
elektronikus formában, ő pedig továbbítja a honlap kezelője felé.  
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné Németbánya Értéktár Bizottság elnöke kérdezi, hogy nem lehetne-e a hon-
lap kezelőjét megkérni, hogy próbáljon meg az értéktárnak egy honlapot csinálni, ahol ő és ű 
betűk is vannak, mert zavaró.  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy ezeket a betűhiányokat most javíttatta. A 
honlapon ellenőrizte, ott már helyesen szerepelnek a korábbi hibás szavak. Szerinte, ha a 
rendszerben javították a hibát, akkor az értéktárnál is jónak kell lennie.  
 
Hozzászólások: 
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Müller Péter németbányai lakos elmondja, ha telefonos Android alkalmazással nézi a hon-
lapot, akkor nincs meg a széle, illetve gyorsan vált a képernyő, s kilép.  
 
Dr. Bognár Katalin képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat honlapjának csak ennyi a 
fenntartási költsége összesen? Ő ennél többet fizet a sajátjáért. Támogatja a polgármester as--
szony javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre. Véleménye sze-
rint felülvizsgálatra szorul ez a honlap. Tegyék egy kicsit tetszetősebbé az egész honlapot.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Piller Zsolt egyé-
ni vállalkozó (8564 Ugod, Kossuth u. 30.) a Németbánya Község Önkormány-
zat honlapja 2020. évi karbantartásáról szóló, 2020. január 24. napján kelt, 
6.500,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Rákóczi 
Szövetség megküldte a támogatás Elszámolását, melynek a másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást 
fogadják el. 
 
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: 
 

5/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor 
elnök által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) 
2019. december 18. napján kelt, 2019. évi támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
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Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
e) Bakony Run 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2020. év-
ben is szeretnék megrendezni Németbányán a Bakony Run sportversenyt, melynek együttmű-
ködő partnere az önkormányzat. A rendezvény 2020. március 21. napján kerülne megrende-
zésre. A sportrendezvényből bevétele származhat a településnek. A tárgyalások megkezdőd-
tek a rendezés ügyében. Vár minden visszajelzést, egyelőre még csak az első egyeztetésen 
vannak túl. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sportrendezvény megrendezését foglal-
ják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy tavaly örömmel vette, 
hogy megrendezték Németbányán a Bakony Run sportversenyt, de annak már nem örült, hogy 
mennyi szemetet hagytak maguk után a résztvevők.  
 
Papp Attila Elemér képviselő véleménye szerint a parkolást mindenképpen meg kellene ol-
dani. Támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a parkolás a másik fél részé-
ről is kérdés, várják az önkormányzattól is az ötleteket.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 21. 
napján megrendezi Németbányán a Bakony Run sportrendezvényt.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
f) Télűző rendezvény 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idei év-
ben is megrendezésre kerül a Télűző rendezvény. Az Önkormányzat a Faluház nagytermét és 
a Fő teret térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja az esti táncrendezvényhez. Szeretné kihang-
súlyozni, hogy a jelenlegi helyzet miatt az önkormányzat csak az adventi rendezvényből 
megmaradt borral és mézzel tud hozzájárulni a rendezvényhez. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a felajánlásokat foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 22. 
napján, Bakonyjákón és Németbányán megrendezendő Télűző rendezvényre 
térítésmentesen biztosítja a németbányai Fő teret és a Faluházat, valamint 
térítésmentesen bort és mézet ajánl fel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
g) Bakonyjákó volt Általános Iskola épület 1/12 tulajdoni hányada értékesítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, annak érdeké-
ben, hogy enyhítsék az önkormányzat gazdasági nehézségeit, a képviselő-testület arra az elha-
tározásra jutott, hogy a volt bakonyjákói általános önkormányzati tulajdonban lévő 1/12 részét 
értékesítésre jelölik, mivel semmilyen pluszt nem jelent az önkormányzat számára. A tavalyi 
évben 160.000,-Ft költségbe került az önkormányzatnak az ingatlanrész fenntartása. Fel kell 
értékeltetni az ingatlant. Első körben fel kell ajánlani a társtulajdonosoknak, Bakonyjákónak, 
és Farkasgyepűnek, ha ők nem élnek a vételi szándékkal, akkor meg kell hirdetni az ingatlan-
részt.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert - amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak az 
ingatlanrészt nem kívánják megvásárolni -, hogy az ingatlanrész értékesítése érdekében azt az 
értékbecslés során megállapított áron meghirdesse. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2020.(I.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli a 
Bakonyjákó, Rákóczi u. 26. szám alatti, 378/2 hrsz-ú, iskola megnevezésű 
ingatlanból a tulajdonát képező 1/12 tulajdoni hányadát. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az 
elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak az ingatlanrészt nem kívánják 
megvásárolni -, hogy az ingatlanrész értékesítése érdekében azt az értékbecslés 
során megállapított áron meghirdesse. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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h) Falugondnoki szolgálat igénybevétele 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Falugond- 
noki Szolgálat üzemeltetése nagyon nehézkes a jelenlegi helyzetben, egyéni felajánlásokból 
tudják működtetni a szolgálatot. Ez alatt azt érti, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a fa-
lugondnoki gépjármű tankolására. A gépjármű üzemeltetési szabályzatát úgy szeretnék módo-
sítani, hogy napi kétszer mehessen a falubusz Bakonyjákóra. Egyszer reggel, egyszer pedig 
délután. Szeretné a szülők segítségét kérni, hogy legyenek tekintettel az önkormányzat szorult 
anyagi helyzetére. Lakossági igények alapján, hetente egyszer el szokott menni Pápára az autó 
bevásárolni. Van egy betegük a faluban, akinek heti egy alkalommal orvosi felülvizsgálatra 
kell mennie, az ő szállításáról mindenképpen gondoskodniuk kell. Szeretné kérni, hogy a be-
vásárlások időzítése is ezekre az alkalmakra essen.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi,hogy a településrendezési terv hogy áll? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzat kötelezettsége fennáll. 
A HÉSZ és a rendezési terv elkészítésének árajánlata 6,5 millió Ft. Eddig várták, hogy írnak 
ki pályázatot, de ez nem történt meg. Az önkormányzat saját erőből nem tudja előteremteni rá 
a forrást. 
 
Hozzászólások: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkor-
mányzat tartalék listára helyezett pályázatai elutasításra kerültek. Az információk szerint a 
pályázatok kiírói alulértékelték az eszközigényű pályázatokat, nem volt rá elég fedezet, ezért 
a pályázatok nagy része elutasításra került. Idén újra kiírásra kerülnek a pályázatok, újra meg-
próbálnak ezekre pályázni.  
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint arról is el kell majd gondolkodni, ha sze-
retnének a traktorra pályázni, hogy kit fognak ráültetni, mert akkor annak olyan szakképesíté-
se kell, hogy legyen.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, arra gondoltak, hogy hótolást és a 
rézsűk karbantartását meg lehetne oldani vele a traktorral. 
  
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, a nagy traktornál arra kell fi-
gyelni, hogy a hozzá tartozó adapterek nagyon drágák lehetnek. Jelenleg van Németbányának 
két fűnyíró traktorja és ezzel együttesen sem tudják megoldani a fűnyírást? 
 
Válasz: 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, jelenleg nem, mert 
más fűnyírási technikát kell alkalmazni. Ha ez a Sherpha traktorral 25 cm-ig lehet a füvet 
vágni, akkor nem kell megvárni, hogy a temetőben 1 méteres legyen a fű.  
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Adászteveli Közös Önkormány-
zati Hivatal rendszer informatikusa 2020. évben változott. Kér árajánlatokat, s a kedvezőbbet, 
Radnai Zoltán bruttó 50.000 Ft/hó árajánlatát fogadta el. Ebben az átalányárban mindent 
megcsinál a hivatalt fenntartó önkormányzatok számára.  
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, nagyon rossz az internet hasz-
nálat a településen. Az Invitel jelenleg nem akar a rendszerre költeni. Lakossági, illetve ön-
kormányzati összefogás kellene, hogy valamiféle nyomást tudjanak rájuk gyakorolni. Ez nem 
kerülne pénzbe.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester támogatja a javaslatot. 
 
Kiss Albertné Németbánya Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, olvasott 
egy érdekes cikket, hogy 2021-től minden településnek rendelkeznie kell egy közművelődési 
szakemberrel, mert különben nem kap a település kulturális alapra támogatást. Németbányán 
már van ilyen személy, aki ilyen képzésre jár.  
Nyárád Község Önkormányzata a Pajta Színházi Szemlét a falunapjához fogja szervezni. Mi-
vel a Bitva Németbányánál ered, lehetne egy olyan rendezvényt csinálni, hogy végigmenni a 
Bitva parti településeken, Németbánya lehetne a kezdő helyszín, ha már kicsit rendbe jött 
anyagilag az önkormányzat. Ez azért lenne jó, mert 8 falu rendezvényei lennének együtt, 
mindenkinek van egy helyi csoportja, lenne program is. Lehetne sorba csinálni. Nem azt 
mondja, hogy ebben az évben, de lehetne így gondolkodni, hogy a Falunap lehetne egy ilyen 
kezdő rendezvény.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy érkezett egy 
olyan megkeresés az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület elnökétől, Tölgyesi Józseftől a 
„Masszi féle” házra. Pályázaton keresztül, 0 Ft önrésszel, ebből a házból egy tájházat létre 
lehetne hozni, ha a tulajdoni viszonyt rendezték. Ebben a tájházban kapnának helyet az ihar-
kúti és németbányai emlékek. Kérdése az, hogy támogatná-e ezt a képviselő-testület? 
 
Válasz: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a tájház létrehozásával, a pályázat benyújtásával. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy az Egyesület egy civil szervezet. Ő is támo-
gatja a pályázat benyújtását, a tájház létrehozását, de együttműködés esetén pontosan le kell 
fektetni, hogy ki mit csinál, mi a felelőssége.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy az elnök a kapcsolati lehető-
ségeit ajánlja.  
 
Dr. Bognár Katalin képviselő véleménye szerint, ha valaki dolgozni szeretne ezen, akkor 
csinálja.  
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Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 19 óra 27 perckor 
bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


