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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9. 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. március 9. 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, Ubrankovics József Pál és Papp Attila Elemér képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Baksa Gizella jkv. vezető 
 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert csak dr. Bognár Katalin képviselő 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a 
testületi ülésen. Ezt követően az ülést megnyitja.  

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./ Lomtalanítás                                                                                              Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                                                     polgármester 
 
2./ Vízvezetési szolgalmi jog bejegyzése                                                        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 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, hogy a beszámolót fogadják el. 

 
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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8/2020.(I.24.), 9/2020.(II.13.) és 10, 11, 12, 13 és 
14/2020.(II.14.) 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 :  Lomtalanítás        
 E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
„Avar Ajka” Nonprofit Kft. 2020. évi lomtalanítással kapcsolatos értesítését, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
lomtalanítás időpontja: 2020. szeptember 21. hétfő. A Kft. a következő lomtalanítási opciókat 
kínálja fel: 
1. Változat:   Kft. ingyen elszállítja az ingatlanoktól. Max. 1 m3, nincs díjhátralék, eddig  
                      még nem lomtalanítottak,  
2. Változat:  Önkormányzat szállíttatja el az átrakóállomásra saját költségén. Max. 1 m3,  
                     díjhátralékot, lomtalanítást  nem vizsgálják. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 1. változatot válasszák, ennél a Kft-t terheli a 
lomok elszállításának költsége, nem az önkormányzatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza- 
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2020.(III.9.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
település 2020. évi lomtalanításának időpontját 2020. szeptember 21. napjában 
határozza meg. 
Az „Avar Ajka” Nonprofit Kft. (8400 Ajka, Szent István u.1/a., adószám: 
11325479-2-19) a lomtalanítási időpontban a németbányai ingatlanoktól 
díjmentesen összegyűjti a lomhulladékot, és átrakóállomáson keresztül az 
ártalmatlanítóba szállítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Vízvezetési szolgalmi jog bejegyzése 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzéséről szóló 
tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy 2020. december 31. napjáig igazgatási szolgáltatási díj (7.000,-Ft/ingatlan) 
megfizetése nélkül kérheti az önkormányzat a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzését. 
Költségek:   
      - Földhivatali bejegyzés: 6.600,-Ft/ingatlan. 
      - Ha a szolgalmat csak az ingatlan egy részén gyakorolják, vázrajz szükséges: 50.000,-Ft  
        + ÁFA. 
A használati díjat nem lehet erre a célra fordítani. 
Érintett ingatlanok száma Németbányán: 
           - Belterületen:        3 db. 
           - Külterületen:      22 db 
           - Gerincvezeték:   19 db. 
A Zrt. 2020. április végén, május elején tart még a bejegyeztetéssel kapcsolatban helyszíni 
tájékoztatót, melyre várják az önkormányzatok képviselőit. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző véleménye szerint, ha vázrajz szükséges a vízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzéséhez, akkor igen jelentős költséget jelent ez az önkormányzatnak. A tájékoztatón 
feltétlenül rá kell kérdezni arra, milyen esetben kell vázrajzot készíttetni.  
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek   
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester  
      (Írásbeli előterjesztés) 
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a ) Átjárási szolgalom és szolgalmi jog értékének megállapítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pá-
pai Járásbíróság végzését, idézését és iratanyagát, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Gáspár Attila felperes indította a pert 
Plechinger Ferenc és társai alperesek ellen, ahol Németbánya Község Önkormányzata az V. 
rendű alperes. Németbányán van egy vízbázis, ami körül van véve magánterületekkel, és je-
lenleg sem biztosított a BAKONYKARSZT-nak szolgalmi joggal a vízbázishoz történő elju-
tás. Jogi segítségre szorul ebben az ügyben az Önkormányzat, feltéve, ha nem tudnak peren 
kívül megegyezni a felperessel és az alperesekkel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
bízza meg dr. Sindler Veronika ügyvédet, hogy a perben az önkormányzatot képviselje. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2020.(III.9.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. 
Sindler Veronika ügyvédet (8200 Veszprém, József Attila u. 9.), hogy Gáspár 
Attila felperes által, a Plechinger Ferenc és társai alperesek ellen indított, 
átjárási szolgalom és szolgalmi jog értékének megállapítása perében - ahol 
Németbánya Község Önkormányzata az V. rendű alperes - Németbánya 
Község Önkormányzatát képviselje. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Pápai Rendőrkapitányság támogatás elszámolása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Pápai Rendőrkapitányság támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a körzeti megbízottak részére vásároltak 
okos telefont. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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20/2020.(III.9.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2020. február 25. napján kelt 
támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
c) Törvényességi felhívás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja törvényességi felhívását, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a felhívásban foglaltakkal értsenek egyet, s kérjenek határidő hosszabbítást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a rendezési terv elkészítésére 
korábban kértek árajánlatokat, melyek 6-6,5 millió Ft között mozogtak. Sajnos egyik 
önkormányzatuknak sincs ennyi megtakarított forrása, ezért nem merték bevállalni a 
megvalósítását. 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sok önkormányzat-
nak problémája a HÉSZ elkészítése. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulá-
sa ülésén is tárgyalták, az önkormányzatok pályázati támogatásra várnak. 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy több évvel ezelőtt lehetett 
pályázni a rendezési tervre, de akkor a képviselő-testület nem pályázott. Fontos lenne egy új 
rendezési terv elkészíttetése, mert ez hosszú távra meghatározná a falu jövőjét. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
21/2020.(III.9.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE/53/513-1/2020 
számú, ismételt Törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, s – anyagi 
források hiányában - határidő hosszabbítási kérelemmel fordul a 
Kormányhivatalhoz. 
A Törvényességi felhívás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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d) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kiren- 
     deltség támogatás kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Elmondja, hogy az önkormányzatnak - jelenlegi anyagi helyzete miatt - nem áll módjában 
támogatni semmilyen szervet sem. Javasolja, hogy ennek megfelelően hozza meg a képviselő-
testület a határozatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő egyetért a polgármester asszony véleményével. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
22/2020.(III.9.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Kovács 
Ottó tü. alezredes, mb. kirendeltségvezető által képviselt Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét 
(8500 Pápa, Major u. 20.), hogy jelenlegi anyagi helyzetében a 
Katasztrófavédelmi szervezet működésére nem áll módjában támogatást 
megállapítani. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy reményeik 
szerint sikerül egyezségre jutni Gózón & Gózón Kft.-vel, és a zárt ülésen a megállapodást alá 
fogják írni. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, 
vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy tavaly vásárolt az önkor-
mányzat egy ágaprítót, hogy a falugondnoki feladatokat megkönnyítse. Akkor neki az alpol-
gármester úr azt mondta, hogy azért is vették, hogy majd ki lehet kölcsönözni, és a lakosság is 
bérbe veheti. Az ágaprító még nem lett üzembe helyezve. Érkezett már megkeresés ez ügy-
ben, hogy szeretnék kibérelni a gépet. 
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Müller Péter németbányai lakos szintén fontosnak tartja, hogy az ágaprítót a lakosság is 
használhassa. Kérdezi, hogy a gyümölcsös működik-e még, van aki gondozza? Itt tavasz, 
metszést kellene végezni a gyümölcsösben. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a települések 
belső útjainak felújítására kiírták a pályázatot. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy Draskovics Ba-
lázs végezte eddig a munkát a gyümölcsösben, Boros Antal támogatásával. Köszöni Müller 
Péternek, hogy tájékoztatta a pályázat kiírásáról, de már tudomása volt róla. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 17 óra 28 perckor 
bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


