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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26. napján 17 óra 45 
perckor 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 26. 

napján 17 óra 45 perckor 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 
- Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert a képviselő-testület minden tagja jelen 
van. Ezt követően az ülést megnyitja.  

A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Pályázat - A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az        Marcsik Zoltánné 
     önkormányzatok  rendkívüli támogatására                                                     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 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 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 :   Pályázat - A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az         

önkormányzatok  rendkívüli támogatására                                                      
 E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent 
az ebr42 rendszerben a „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az        
önkormányzatok  rendkívüli támogatására” pályázat. Ezt követően részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást. Elmondja, hogy az önkormányzat kifizetetlen számlái után igényelhetik a 
rendkívüli támogatást. Mivel inkasszó terhelte az önkormányzat számláit, ezért a közüzemi 
számlákat nem tudták kifizetni. Ezeket lehet igényelni a pályázatban. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy nyújtsák be a pályázatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. hozzászólásában elmondja, hogy 2020. szeptember 30. 
napjáig lehet a pályázatokat benyújtani, s 2020. december 10-ig dönt a két miniszter. 
Elmondja, hogy egyeztetett a Belügyminisztérium illetékesével, aki arról tájékoztatta, hogy a 
ki nem fizetett települési támogatásokat nem lehet a pályázatban szerepeltetni, mert annak 
fedezete más állami támogatásból biztosított. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Vis maior 
támogatással történt helyreállítással kapcsolatosan van az önkormányzatnak számlatartozása, 
ezt nem lehet szerepeltetni a pályázatban? 
 
Válasz: 
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. válaszában elmondja, hogy nem lehet, mert csak működési 
kiadásokkal kapcsolatos számlákat fogadnak be. 
 
Hozzászólás:  

 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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29/2020.(III.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1. 6. pont és az 1. 
9. pont szerinti „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására” pályázatot megpályázza. 
A pályázat célja: rendkívüli támogatás igénylése. 
Az igényelt – vissza nem térítendő – támogatás összege:    817.110,-Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes 
polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. április 10. 
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 17 óra 58 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


