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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14. napján 17 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 2020. február 14. napján 

17 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 résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 14 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Ubrankovics 
József Pál képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt 
nem tud jelen lenni a mai ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását az 
önkormányzati költségvetés tárgyalása indokolta. 
 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y :  E l ő a d ó :
                                                                                                                                                                                                                                   
1./ Németbánya Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése                   Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
  polgármester 
 
2./ Németbánya Község Önkormányzat szennyvíz beruházása                       Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                              Király Ágnes                                             

polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes                                               
                                                                                                                             polgármester 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt ha-
táridejű határozatokról és az átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a so-
ron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
 

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 2020. évi költségvetése 
     E lő a d ó :        Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 
költségvetés-tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melyet a képviselők 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az önkormányzat helyzete jelen 
pillanatban nem jó. Az inkasszó sajnos még mindig rajta van a folyószámlán. A magánszemé-
lyektől kapott támogatás közel 380.000 Ft-ot takar. Ezek nélkül a támogatások nélkül a falu-
gondnoki szolgálatot sem tudták volna működtetni. Ezúton is megköszöni a támogatást azok-
nak az embereknek, akik hozzájárultak az önkormányzat működéséhez. Javasolja, hogy a 
költségvetést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a költségvetési rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2020.(II.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat szennyvíz beruházása 
   E l ő a d ó :        Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkor-
mányzat túl van az első sikeres tárgyaláson a Gózon & Gózon Kft-vel, ami azt jelenti, hogy 
hajlandóságot mutatnak a részletfizetés elfogadására. Megszületett már egy megállapodás-
tervezet, aminek a forintális kidolgozása folyamatban van. Jövő hét második felére tervezik a 
Kft-vel azt a zárt ülést, melyen - reményeik szerint - elfogadásra kerül ez a megállapodás, és a 
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számláról lekerülhet az inkasszó. A kivitelező cég vezetőjével, Provander Józseffel is a hét 
második felében tervezik a találkozást. A képviselő-testületnek az állásfoglalása továbbra is 
az, hogy a csatornarendszer kiépítését támogatják. Ez nem azt jelenti, hogy a csatornahálózat 
kiépítése lesz a pályázaton belül megvalósítva. Pályázat lehetőséget nyújt arra a kivitelezési 
formára, hogy Németbánya egészén csatornahálózat húzódjon végig és egy-egy gyűjtő bioló-
giai szennyvíztisztító telep lehelyezésére van a pályázaton belül lehetőség. A rendelkezésükre 
álló pályázati összeg erre a kivitelezési formára biztos nem lesz elegendő.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy pályázati feltételek adnak arra lehetőséget, 
hogy a pályázat átcsatolódjon egy másik pályázatra? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy ez az átcsatolódás határidőben nem fogja 
az önkormányzatot beszorítani? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy ezt még nem tud-
ja, azért mondta, hogy a pályázat erre lehetőséget ad, de még nem tudják, hogy mibe férnek 
bele. Azért mondta, hogy jövő héten lesz a megbeszélés, és akkor már többet fognak tudni.  
 
Hozzászólás: 
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy arra is lesz lehetőség, hogy plusz pénzre 
pályázzon az önkormányzat? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy elsődleges in-
formáció szerint igen, de ezt még nem állítja senkinek 100 %-ra.  
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Belső ellenőrzési jelentés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bocskay 
és Társa Bt. megküldte Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről 
készült Összefoglaló jelentését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a jelentést fogadja el a képviselő-testület. 
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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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2020.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi 
belső ellenőrzéséről készült, 2020. január 24. napján kelt Összefoglaló jelentését 
elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányza- 
     ti Társulás beszámolója 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társu-
lás 2019. évi tevékenységéről szóló Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a Beszámoló elfogadását. 
 
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: 
 

11/2020.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. 
december 30. napján kelt, a Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló Beszámoló-
ját elfogadja.   
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

              Kelemen László jegyző 
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c) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása mó- 
     dosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása módosításával kapcsolatos 
előterjesztést, a módosítást és annak Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a módosítás lényege az, hogy 
2020. január 1. napjától Marcaltő helyett Csót Község Önkormányzata, mint székhely 
önkormányzat látja el a Család és Gyermekjóléti feladatokat. Javasolja a képviselő-testületnek 
az előterjesztésbe foglalt határozat-tervezet elfogadását. 
 
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: 
 

12/2020.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) Társulási Megálla-
podásának 20. Módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben - az Előterjesztés 
1. és 2. melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
Az Előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a 
határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megálla-
podás törzs-könyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját ha-
táskörben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
d)Támogatási kérelmek elbírálása 
da) „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány támogatás kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakör-
nyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnöke és elnök-helyettese megküldte a „Gróf 
Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány támogatás kérelmét. A kérelem másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. 
Véleménye szerint az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy támo-
gatást nyújtsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy jelenlegi helyzetében se- 
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mekkora összeget nem tud támogatásként megállapítani az önkormányzat. Szerinte ezt megér-
ti a kérelmező. Írni kell nekik egy levelet, hogy a jövőben szívesen támogatja őket az önkor-
mányzat, de jelenleg nem áll módjukban. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2020.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Szabadi 
János elnök által képviselt „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítványt (8500 
Pápa, Jókai u. 5-9., adószám: 18913990-1-19), hogy jelenlegi anyagi helyzetében 
a Gróf Esterházy Kórház gyermek osztályának felújítására nem áll módjában 
támogatást megállapítani. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
db) Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. A kérelemmel kapcsolatban azokat tudja elmondani, mint az 
előző támogatási kérelemnél. Javasolja hasonló határozat meghozatalát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2020.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Szappan 
Csaba kapitányságvezető által képviselt Pápai Rendőrkapitányságot (8500 Pápa, 
Széchenyi u. 18.), hogy jelenlegi anyagi helyzetében a Pápai Rendőrkapitányság 
nagytermének a felújítására nem áll módjában támogatást megállapítani. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése vagy bejelentése? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 17 óra 51 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
   Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


