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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 17. napján 18 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 17. 

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, Ubrankovics József Pál, dr. Bognár Katalin és Papp Attila Elemér 
képviselők.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent: 4 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 késve fog érkezni a 
képviselő-testületi ülésre. Ezt követően az ülést megnyitja.  

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni, azzal a módosítással, hogy 
először a „Bakonyi Önkormányzatok turisztikai együttműködése” napirendi pontot tárgyalja a 
képviselő-testület. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Bakonyi Önkormányzatok turisztikai együttműködése                             Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                                                     polgármester 
 
2./ Németbánya Község Önkormányzat szennyvíz beruházása                      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 elmondja, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról 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 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 :  Bakonyi Önkormányzatok turisztikai együttműködése                                    
 E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Már-
kus Zoltán bakonybéli és Ottó Péter zirci polgármester közös megkeresését és Együttműködé-
si megállapodás-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy a bakonyi térségben lévő települések összefogással arra töreked-
nek, hogy a településeik turisztikai életét fellendítsék. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
az Együttműködési megállapodás-tervezet tartalmával értsenek egyet, s így csatlakozzanak a 
Bakony térség turisztikai fejlesztéséhez. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Burkusné Offertáler Mária  németbányai lakos kérdezi, hogy milyen irányban lehetne 
közös programokat, terveket készíteni?  
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy erre még nem 
tud válaszolni, ez a megállapodás csak az együttműködési szándékról, a csatlakozásról szól. 
 
Hozzászólás:  
 
Burkusné Offertáler Mária  németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a turizmus 
fejlesztésével kapcsolatosan vannak ötletei. Kérdezi, hogy azokat kinek és hogyan, milyen 
módon közvetítheti? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy személyesen ne-
ki elmondhatja, vagy email-ben küldje el az önkormányzatnak. 
 
Hozzászólás:  
 
Papp Attila Elemér képviselő egyetért az Együttműködési megállapodás-tervezet 
tartalmával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a kibővített Együttműködési 
megállapodás aláírására. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2020.(III.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonybél Község 
Önkormányzat és Zirc Városi Önkormányzat között létrejövő, a Bakony, mint 
egységes belföldi turisztikai térség belföldi turisztikai újrapozicionálásával, az 
egységes belföldi turisztikai márka alapjainak megteremtésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodás-tervezetének tartalmával egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kibővített Együttműködési megállapo-
dást aláírja. 
Az Együttműködési megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
A határozat meghozatalát követően Dr. Bognár Katalin képviselő belépett a terembe. 

 
 

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 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, azt gondolja, 
hogy amióta ez a testület megválasztásra került, folyamatosan azt hirdették a lakosság felé, 
hogy minden áron meg szeretnénk oldani a településnek a szennyvíz kezelését és nem 
feltétlen azon a módon, ahogyan elindították elődeik. Jó hír, hogy sikerült a Gózón & Gózón 
pályázatíró céggel megegyezniük. A követelést sikerült 3,7 millióra leszorítani. Ennek 
ütemezése úgy fog történni, hogy 1,7 millió forintot kell első körben megfizetni, a fent 
maradó 2 milliós összeget pedig16 havi, 125.000 Ft-os részletenként. Nagyon sok utána járást 
követően arra az elhatározásra jutott a képviselő-testület, hogy nem valósítják meg a régi 
pályázatot, elállnak a szerződéstől. Helyette egy új pályázatot szeretnének benyújtani, ennek 
előkészítése már folyamatban van. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogyan jutott a testület arra az elhatározásra, hogy 
visszaadja a pályázatot?  
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy keresték a meg-
oldást, hogy ne az egyedi szennyvíztisztító berendezések legyenek elhelyezve az ingatlano-
kon, hanem próbálják meg a csatornahálózat szerű szennyvízkezelést megvalósítani. Maga ez 
a pályázat átfordítható, ez az elképzelésük. A rendelkezésükre álló idő nagyon kevés, ezért 
arra kényszerülnek, hogy megpróbálják a műszaki tartalmat módosítani, a pályázatot átfordí-
tani a csatornahálózatra. Azt a választ kapták ezekre, hogy ez nem megvalósítható, lehetetlen 
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küldetés. Maradt a harmadik lehetőség, hogy visszaadják a pályázatot és április 21-e az a ha-
táridő, amíg ugyanezen a pályázati felületen egy új pályázatot nyújthatnak be. A nyert pályá-
zatból az első pályázati lehívás március 28-án történt. Egy év az az időkorlát, amíg a pályázat 
10 %-ával el kell számolni az önkormányzatnak. Mindenki számára ismeretes, hogyan áll a 
projekt. Villámgyorsan dönteniük kellett, hogy maradnak egy nyertes, de a község számára 
nem megfelelő pályázati megoldás mellett, vagy pedig megteszik ezt a nagy lépést, ami előtt 
most állnak. Így jutottak erre a döntésre. A lakosságot folyamatosan tájékoztatva, lépésről lé-
pésre fognak haladni.  
 
Hozzászólás:  
 
Burkusné Offertáler Mária  németbányai lakos kérdezi, hogy mi lesz azzal a lehívott pénz-
zel? A falunak azt vissza kell fizetni? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre, ez 2.000.000.-
Ft. A pályázattal kapcsolatosan voltak még teendők, mivel Gózon Kft-vel nem tudták felvenni 
a kapcsolatot, ezért keresniük kellett egy személyt, aki segítségükre lehet. Ez a személy Tóth 
József, az ő irányába még 100.000,-Ft-tal tartoznak, illetve ott van még a közbeszerzést lebo-
nyolító Mester Ákos 510.000.-Ft munkadíja, amivel még tartoznak. 
 
Hozzászólások:  
 
Schmidt Attila alpolgármester belátja, hogy nem mindenkinek jó az egyedi szennyvíztisztí-
tó, ő is pártolja a vezetékes szennyvíztisztítást, a csatornahálózat kiépítését.  Mint képviselő, 
nem csak a saját véleményét kell képviselnie. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy itthon 
van, tud beszélni az emberekkel. Megkérdezte őket. Azon a véleményen vannak - amit rész-
ben ő is oszt -, hogy nem tudják, mennyire egészséges visszaadni a pályázatot a jelen helyzet-
ben. A magyar gazdaság válságba fog kerülni, nem biztos benne, hogy rövid határidőn belül 
itt pályázatokat fognak kiírni. Amennyiben sikerül egy olyan pályázatot találni, amibe a ge-
rincvezeték kiépíthető és ez pályázati pénzből megoldható, teljes mellszélességgel mögötte 
áll, de jelen pillanatban azokat a személyeket is képviselnie kell, akikkel beszélt. Ezért való-
színűleg nemmel fog szavazni. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, nem új pályázat-
ra várnak, hanem ugyanezen a pályázati felületen fogják az új pályázatukat beadni. Egy hó-
napjuk van a pályázat benyújtására, amire jó kilátásaik vannak. Bekérte, hogy milyen doku-
mentumok szükségesek, mi a folyamat, hogy egyáltalán reális esélyük van-e? Azt a választ 
kapta, hogy igen. Dokumentumok beszerzése nem az ő dolga, ezt Tóth József intézi, a meg-
kezdett munkát ő viszi véghez. Jó, hogy beszélt az alpolgármester úr az emberekkel, de reális 
képet akkor kapnak, ha minden lakos megkérdezésre kerül. Beruházások kapcsán figyelem-
mel kell lenniük a lakosság véleményére, de a döntést a képviselő-testületnek kell meghozni. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, volt 10 évvel ezelőtt is válság, 
akkor is túlléptek rajta, most is túl lesznek rajta. Ha a gazdaság olyan nehéz helyzetbe kerül, 
akkor a megnyert pályázati pénzek sem kerülnek kifizetésre.  
 
Dr. Bognár Katalin képviselő is úgy gondolja, mint az előtte szóló képviselő. Ebben a gaz-
dasági helyzetben a lakosságnak sem mindegy, hogy rá egy kiszámítható, vagy nem kiszámít-
ható teher fog hárulni.  
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Ubrankovics József Pál képviselő véleménye szerint a háromszorosan túlárazott pályázattól 
másképpen nem tudnának megszabadulni, de ha nyernek egy új pályázatot, akkor egészen új 
pozícióból tudnának a kivitelezőkkel tárgyalni.  
 
Pozsgai László németbányai lakos szerint vannak olyan tények, amiket nem szabad figyel-
men kívül hagyni. Egyik, hogy több mint 50 szándéknyilatkozat aláírásra került annak idején. 
Másik az, hogy majdnem 50 millió forint lenne azon a számlán, amit a kincstár vezet, de csak 
erre a projektre használható fel, valamint az is, hogy a jelenlegi helyzet instabilitása nem ha-
sonlítható ahhoz a helyzethez, amibe most belemegy az önkormányzat. Elhangzott, hogy elő-
készítetlen volt a pályázat. Azt gondolja, ha most ebbe belevágnak, akkor a rövid, egy hóna-
pos határidő miatt ez a pályázat is előkészítetlen lesz, mint a mostani pályázat. Ő is a csator-
názás mellett foglal állást, mert szerinte is sokkal jobb megoldás a csatorna, de ezeket figye-
lembe kell venni. Arra is gondolni kell, hogy ennek a pályázatnak mennyi lesz az önrésze, 
mivel attól is függ, hogy a szándéknyilatkozatot valaki aláírja, vagy nem. Valamit mondani 
kell, hogy mekkora összeget kell ebbe beletenni, és azt milyen módon fogja tudni majd fizet-
ni.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önrés--
szel kapcsolatosan - a lakossággal történő beszélgetésből kiindulva - azt gondolja, hogy sokan 
hiába írták alá nyilatkozatot, köztük ő is, nem akarják az egyedi berendezéseket. Azt meg nem 
akarja elhinni, hogy akik igényelték az egyedit, és kapnának egy jobb megoldást, nemmel 
szavaznának. A pályázati számok ismerete nélkül azt gondolja, hogy a csatornázásra több be-
lépő lesz, így a költségek is többfelé fognak osztódni. 
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, van-e az önkormányzatnak most - a visszafizeté-
sek után - arra anyagi fedezete, hogy a pályázat megírásával kapcsolatos költségeket megelő-
legezze? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy erről nincs konk-
rét számadata, így nem tudok erre most úgy válaszolni, hogy az megállja a helyét.  
 
Hozzászólás:  
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, hogy nincs még megbízva senki, aki ezt az új 
projektet megtervezze? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy amíg nem szüle-
tett meg a döntés arról, hogy a régi pályázat nem kerül megvalósításra, addig nem lehet meg-
bízni senkit az új projekt megtervezésével.  
 
Hozzászólás:  
 
Pozsgai László németbányai lakos kérdezi, van-e rá garancia, hogy ez az új pályázat időben 
benyújtásra kerül? 
 
Válasz: 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy ez a kérdés teljes 
mértékben körbe lett járva, van erre megfelelő személy. 
 
Hozzászólások:  
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ezen elhatározás mögött na-
gyon sok munka van, ami nem látszik. Amiket a képviselő-testület tagjai elmondtak, azok 
megalapozott dolgok. Mindenki a csatornázás mellett áll, kicsit próbáljanak meg előre tekin-
teni. Ne legyenek kicsinyesek, hogy megvan-e az a személy, vagy nincs, hosszabb távra sze-
retnék megoldani a szennyvízkérdést.  
 
Papp Attila Elemér képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ez egy megvalósítható lehe-
tőség. Nem egy olyan dologra áhítoznak, ami kivitelezhetetlen, hanem egy reális célról van 
szó.  
 
Pozsgai László németbányai lakos véleménye szerint ez jelenleg egy álom, nincsenek terve-
ik, nincs semmi. Majd akkor nem lesz álom, ha lesz egy nyertes pályázat, tervek és megfelelő 
számú résztvevő.  
 
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ezt a testületet a lakos-
ság megválasztotta, az teljesen egyértelmű volt, hogy ez a testület a csatorna beruházást végig 
fogja vinni.  
 
Pozsgai László németbányai lakos nem vitatja, hogy meg lehet csinálni a pályázatot, be le-
het nyújtani, meg lehet indokolni, de ez még nem jelenti azt, hogy meg is nyerik a pályázatot.  
 
Burkusné Offertáler Mária  németbányai lakos a képviselő-testülettel ért egyet. Azért nem 
kell egy rossz beruházást megvalósítani, mert nyertek rá 100 millió forintot. A falu ne valósít-
son meg egy olyan pályázatot, ami a lakosságnak nem jó.  
 
Pozsgai László németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ha megszületik a döntés, fel-
ajánlja a segítségét, ha bármiben tud segíteni, akkor rendelkezésre áll.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszöni a felajánlást. Javasolja a képviselő-
testületnek, döntsenek arról, hogy az elnyert pályázati támogatással a projektet nem kívánják 
megvalósítani, a támogatási szerződéstől elállnak. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2020.(III.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési 
Program keretén belül, a Vidékfejlesztési Program Irányító hatósága, mint 
Támogató által 2016.02.09. napján meghirdetett, Egyedi szennyvízkezelés 
című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás alapján támogatott, 1895827297 
azonosítójú projektet nem kívánja megvalósítani, a támogatási szerződéstől 
eláll. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. április 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 



8 
 

 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy az új szennyvíz pályázat 
megírásával és a projektmenedzseri feladatok ellátásával Tóth József Veszprém, Stadion u. 
19/B. szám alatti lakost bízzák majd meg, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2020.(III.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
szennyvíz beruházása új pályázatának megírásával és a projektmenedzseri 
feladatok ellátásával Tóth József Veszprém, Stadion u. 19/B. szám alatti lakost 
kívánja megbízni. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. április 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy az új szennyvíz pályázat 
megírásával, a szennyvíz beruházással és a projektmenedzseri feladatok ellátásával kapcsola-
tos jogi háttér biztosításával dr. Sindler Veronika ügyvédet bízza meg a képviselő-testület. Az 
ügyvédnő a szennyvíz beruházással kapcsolatos, az önkormányzatot sújtó végrehajtási eljárás 
felfüggesztése ügyében nagyon jó munkát végzett. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért az ügyvédnő megbízásával. Javasolja, hogy ha-
talmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2020.(III.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya 
szennyvíz beruházása új pályázatának megírásával, a szennyvíz beruházással 
és a projektmenedzseri feladatok ellátásával kapcsolatos jogi háttér 
biztosításával dr. Sindler Veronika ügyvédet (H-8200 Veszprém, József Attila 
u. 9.) bízza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
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Határidő: 2020. április 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy nagyon 
rövid idő áll rendelkezésre az új pályázat benyújtására, az ügymenet gyorsítása céljából arra 
kéri a képviselő-testületet, hogy Németbánya új szennyvíz pályázata ügyében eljárhasson. 

 
Hozzászólás: 

 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony felhatalmazását. 

 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2020.(III.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert, hogy Németbánya község új 
szennyvíz pályázata ügyében eljárjon.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. április 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, 
vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 19 óra 03 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


