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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. július 3. napján 

17 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 

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

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. 

 
A lakosság részéről megjelent: 3 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő-testületi tag jelen 
van. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :      E lő a d ó :                                                                                 
                                                                                                                                                             
1./   Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése                 Marcsik Zoltánné 
       módosítása                                                                                                   Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
       
2./   Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése                 Marcsik Zoltánné 
       végrehajtása                                                                                                 Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./   Belső ellenőrzési jelentés                                                                         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 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 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 beszámoló 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 15, 16 és 17/2020.(II.27.), 18, 19, 20, 21, 22 és 23/2020.(II.14.), 24, 25, 
26, 27 és 28/2020.(III.17.), 29 és 30/2020.(III.26.), 31/2020.(IV.2.), 32 és 
33/2020.(IV.6.), 34, 35 és 36/2020.(IV.23.), 37 és 38/2020.(IV.30.), 39, 40, 41, 
42, 43, 44 és 45/2020.(V.21.), 46, 47 és 48/2020.(V.28.) és 49, 50, 51 és 
52/2020.(VI.17.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére 
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére méltányossági közgyógyellátási 
települési támogatás megállapítása; veszélyhelyzetben hozott határozat: 22 db. Ez utóbbiakat 
olvashatták a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen 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 2019. évi költségvetése módosí-

tása 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2019. évi 
zárszámadás elfogadása előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2019. évi 
költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, 
illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. hozzászólásában elmondja, az önkormányzat működési bevé-
telénél a több mint 2,5 millió Ft-os módosítás abból adódik, hogy a szociális tűzifára kapott az 
önkormányzat a pályázatán állami támogatást, a falugondnoki szolgálatnál év közben emelt az 
állam több mint 1 millió forintot, illetve év végén REKI pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat a leköszönő polgármester illetménye és járulékai miatt. A működési célú támogatás - ál-
lamháztartáson belül - módosítása nagy része a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás. A 
felhalmozás célú támogatás államháztartáson belül kormányzati funkción van egy nagyobb 
módosítás, részben azért mert a szennyvizes pályázatnál megérkezett az előleg, amit lehívtak, 
aztán a Német Nemzetiségi Önkormányzattól kaptak 1,6 millió kölcsönt a fűnyíró traktor vá-
sárlására, ami azóta vissza is lett fizetve, valamint a vis maior pályázatra megérkezett az álla-
mi támogatás. A kiadásoknál a 2,5 millió Ft előirányzat emelés a közfoglalkoztatottakhoz 
kapcsolódó kiadásokra, illetve a leköszönő polgármester illetményére és járulékaira történt. 
Dologi kiadásoknál is van egy jelentősebb változás, ez főként a Gózón & Gózón Kft. számlája 
miatt van, mivel nyilvántartásba kellett venni. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja 
el a rendelet-tervezetet. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2020.(VII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
     
                          
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése végre- 

hajtása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal 
dolgozói által elkészített 2019. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a 
képviselő-testület elé, hogy legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon 
hatályba lépjen, vagyis 2020. július 20-án. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a 
rendelet-tervezetet.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ékesné Gáspár Dóra pü. főea. a zárszámadással kapcsolatban, elmondja, hogy a rendelet 1. 
melléklete ugyanaz, mint amit elmondott a módosításokkal kapcsolatban. Az 5. melléklet tar-
talmazza, hogy milyen tárgyi eszközök lettek vásárolva. A 6. melléklet pedig a felújításokat 
tartalmazza, ami a vis maiorból valósult meg. A 11. melléklet a pénzkészletet mutatja.  
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2020.(VII.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehaj-
tásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   
 
3./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési jelentés 
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bocskay 
és Társa Bt. által készített belső ellenőrzési jelentések másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a belső ellenőrzési 
jelentéseket. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a jelentéseket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az év folyamán a képviselő-
testületnek el kellene fogadni egy rendeletet az önszerveződő közösségek részére nyújtott 
támogatásokról. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2020.(VII.03.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által, Németbánya Köz-
ség Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve 1. és 2. pontjai alapján el-
végzett – az önkormányzat 2019. évi pénzkezelése ellenőrzéséről és a civil szer-
vezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló – 
Belső ellenőrzési jelentéseit elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentések a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 18. 
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) Dr. Glied-Berke Barbara fogszakorvos kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen  
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ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy Németbánya kicsi település, de még így is nagyon húzós 
a doktornő által kért összeg, főleg úgy, hogy sokan nem is veszik igénybe a szolgáltatásait. A 
kérelem második fele arról szól, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően, ne kelljen az összes ön-
kormányzatnak elfogadnia, ha ő a rendelési idejét szeretné módosítani, hanem egyszerűen je-
lezze az önkormányzatok felé. Az előbbi kérést nem tudja támogatni, az utóbbit pedig igen. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy a 100,-Ft/fő összeget havonta kéri a 
fogorvosnő? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy Vaszar Község Önkormányzata és 
Bakonyjákó Község Önkormányzata sem kívánja 100,-Ft/fő/hó összeggel támogatni a 
fogorvosi feladatellátást az állami finanszírozáson felül. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony véleményével. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a módosított Feladat-átvállalási Szer-
ződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2020.(VII.03.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Glied-Berke 
Barbara fogszakorvos (8500 Pápa, Zimmermann u. 8., műk. eng. sz.: 67211) 
Covid-19 vírus által okozott veszélyhelyzettel kapcsolatos, 100,-Ft/fő/hó fix forrás 
biztosítási kérelmét nem támogatja.  
A képviselő-testület a fogszakorvossal kötött, 2016. január 12. napján kelt Fel-
adat-átvállalási Szerződés - rendelési idővel kapcsolatos - módosításához hozzájá-
rul. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Feladat-átvállalási Szerződés aláírásá-
ra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. július 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Falunap 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a német-
bányai falunap 2020. július 18. napján lesz. Ezt követően részletesen ismerteti a falunapi tájé-
koztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmond-



7 
 

 

ja, hogy tájékoztatót a szokásos hírcsatornán kiküldték a lakosságnak. Ez még csak egy terve-
zet volt. Még megbeszélés alatt van a foci mérkőzés lebonyolítása. Programok egésze már 
elég szépen körvonalazódott. Új irányzatot szerettek volna elindítani, így indul el a Kapa-
Kupa elnevezésű verseny, amit a környező községek bevonásával szeretnének megtartani.  
Adásztevel és Homokbödöge már jelezte, hogy jönnek, Bakonyjákóról és Farkasgyepűről 
még nem kaptak visszajelzést. Javasolja, hogy az időpontot foglalja határozatba a képviselő-
testület. Elmondja, hogy a falunap szervezéséhez elengedhetetlen a szerződések kötése, mely-
re nagyon kevés idő van, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel a falunap 
szervezésével kapcsolatos szerződések aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az elhangzott javaslatot és kérést. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2020.(VII.03.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi németbányai 
falunapot 2020. július 18. napján rendezi meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a falunap szervezésével kapcsolatos szerződések aláírá-
sára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi szennyvízkezelés” 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban 
úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem valósítja meg a pályázatot, visszafizeti a támoga-
tást, erre kaptak részletfizetési lehetőséget. Miután nem valósul meg a projekt, okafogyottá 
válik a Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a szerződés megkötése Ja-
vasolja, hogy a pályázat kivitelezése közbeszerzésének nyertesével ne kössön szerződést a 
képviselő-testület. 

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

56/2020.(VII.03.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai VP-6.-7.2.1.2.-
16 „Egyedi szennyvízkezelés” pályázati beruházás kivitelezése „Egyedi szennyvízke-
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zelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú közbeszerzési eljárása nyertesével, 
a PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (7831 Pel-
lérd, József Attila utca 14.) nem köt szerződést. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

d) „Üvegtigris” lakókocsi értékesítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hosszú 
évek óta kihasználatlanul áll a gyümölcsöskertben az önkormányzat tulajdonát képező „Üveg-
tigris” lakókocsi. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értékesítsék a lakókocsit. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Elmondja, hogy az 
önkormányzat nem használja a lakókocsit, évről-évre romlik az állaga. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert az értékesítés megszervezésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2020.(VII.03.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdo-
nában lévő „Üvegtigris” lakókocsit értékesíti. 
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. július 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy a Belügy-
minisztérium REKI pályázatán, a rezsi számlák kifizetésére 238.822,-Ft-ot nyert az önkor-
mányzat. Támogatói okiratot megismerhették a képviselő-testület tagjai. 
 
A Magyar Falu Program pályázat keretében „Közterület karbantartást célzó eszközbeszerzés”-
re, valamint „Közterületi játszótér fejlesztése”-re benyújtásra kerültek a pályázatok, az utób-
binál már a hiánypótlás is lezajlott. 
 
A Falugondnok próbaideje lejár, jól végzi a feladatát. A falugondnokról mindenkitől pozitív 
visszajelzést kapott. Saját véleménye is hasonló, nagyon meg van elégedve a munkájával, 
ezért 2020. július 7. napjától bruttó 15 e. Ft fizetésemelésben fogja részesíteni. 
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Ezt követően részletesen ismerteti Bakonykarszt Víz- és Csatornamű vagyonértékeléssel kap-
csolatos tájékoztatóját és számláját. 
Elmondja, hogy az idén még két fix program van, az egyik egy Déryné Program erre regiszt-
rálni kellett az év elején. 10.000 Ft-ért két színházi előadásban részesítik a falut, ennek az 
időpontja 2020. szeptember 27. délutáni időszak. Először gyerek program lesz, utána pedig 
János vitéz előadás veszi kezdetét itt a Faluházban.  
 
Másik egy harang koncert, amit év elején hirdettek meg országosan, ez egy ingyenes koncert 
lesz. Jelentkezni kellett erre is. Időpontja 2020. szeptember 5. napján, 14 óra. Ez egy előzetes 
időpont, a pontos időpontról még tájékoztatni fogja a lakosságot.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy a Vízmű számlája milyen munkavégzést 
takar? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a vagyonértékelő munkadíját, valamint a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségeket. 
 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 36 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


