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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 27. 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, Dr. Bognár Katalin,  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel az 5 testületi tagból 3 fő jelen van. 
Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál képviselők előzetesen jelezték, hogy családi 
elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni a mai képviselő-testületi ülésen. 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./  Falugondnokok helyettesítése                                                                  Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes                                 
                                                                                                                            polgármester         

2./   BakonyRUN sportrendezvény                                                                Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 

3./   Emléktábla készíttetése                                                                           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 3 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, 3 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 az 53, 54, 55, 56 és 57/2020.(VII.03.) számú, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben nem születtek polgármesteri döntések. 
 
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 :  Falugondnokok helyettesítése                                                                   
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Község Önkormányzatának Farkasgyepű Község Önkormányzatával van 
megállapodása a falugondnokok kölcsönös helyettesítésére. 2020. áprilisától Bakonyjákó 
községben is Falugondnoki szolgálat indult, Farkasgyepű Község Önkormányzata 
Bakonyjákó Község Önkormányzatával is kötött megállapodást a farkasgyepűi falugondnok 
helyettesítésére. A bakonyjákói és a németbányai falugondnokok szakszerű helyettesítésére 
most egy háromoldalú megállapodás-tervezet született, mely szerint Bakonyjákó és 
Németbánya falugondnokai kölcsönösen helyettesítik egymást, illetve ha valamelyik 
falugondnok nem ér rá, akkor a farkasgyepűi falugondnok végzi a helyettesítést. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a megállapodás elfogadásával. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

58/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bakonyjákó Község 
Önkormányzatával (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) és Farkasgyepű Község 
Önkormányzatával (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) kötendő – 
Bakonyjákó és Németbánya községekben működő falugondnoki szolgáltatások 
zavartalan működtetésével, a falugondnokok szakszerű helyettesítésével 
kapcsolatos – Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. augusztus 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

     
                          
2./ N a p i r e n d : BakonyRUN sportrendezvény 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2020. 
március 21. napjára tervezett németbányai Bakony Run sportrendezvényt a koronavírus 
járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghiúsította. A veszélyhelyzet elmúlásával 2020. 
augusztus 1. napjára tervezik a szervezők a sportrendezvényt megvalósítani. Mivel a 
Kormány 500 fős rendezvény korlátozása addig valószínűleg nem kerül feloldásra, a 
szervezők felelőssége a jogszabálynak való megfelelés, melyet a megállapodás is tartalmaz. 
Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a megállapodást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a megállapodás elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

59/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Viczina Dáviddal 
(Székhely: 8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 32., adószám: 68072964-1-51, 
nyilv.sz.: 51180849) kötendő - Németbányán, 2020. augusztus 1. napján 
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megrendezendő Bakony Run sportrendezvénnyel kapcsolatos – Együttműködési 
Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Emléktábla készíttetése 
   E l ő a d ó : Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata emléktábla elhelyezését tervezi a 
németbányai kápolna falára, amely német nyelven megörökítené a kápolna építtetését 
támogatókat, akik anyagi támogatásokkal, ill. társadalmi munkával támogatták az építkezést. 
Az emléktábla felavatására a Németbánya Német Nemzetiségi Napon – 2020. szeptember 6-
án – kerülne sor. A tábla munkadíja 40.000,-Ft + ÁFA = 50.800,-Ft, az erről szóló Árajánlat 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Úgy gondolja, hogy a 
kápolna a település német nemzetiségi és magyar ajkú lakosságát is egyaránt szolgálja, ezért 
kötelességének érzi, hogy a települési önkormányzat is támogassa a tábla készíttetését. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 30.000,- Ft támogatást állapítson meg az emléktábla 
készíttetésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő szintén támogatja a javaslatot. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére, a németbányai Kápolna falára, 2020. szept-
ember 6. napján elhelyezendő, a kápolna építtetését támogatók emlékének megőr-
zését szolgáló emléktábla költségéhez – költségvetése terhére – 30.000,-Ft támo-
gatást állapít meg.  
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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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) Információs tábla elhelyezése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata Információs tábla elhelyezését tervezi a Fő 
téren, a települési önkormányzat tulajdonában lévő, 74/2 hrsz-ú közterületen, melyhez kérik 
az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását. A táblán – a német és magyar nyelvű - 
útbaigazító információkon túl megjelennének Németbánya település értékei is. Ezt követően 
részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a táblát a kemence és a színpad vonalában, a Faluháztól 
nézve, az út jobb oldalán szeretnék elhelyezni. Javasolja, hogy az Információs tábla 
elhelyezéséhez járuljon hozzá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a tábla konkrét helyének kijelölésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
74/2 hrsz-ú Németbánya Fő téren, Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzata által összeállított – német és magyar nyelvű - Információs tábla 
elhelyezéséhez hozzájárul. 
Felhatalmazza a polgármestert a tábla konkrét helyének kijelölésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. augusztus 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Megállapodás-Német Nemzetiségi Nap 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. szeptember 6. napján rendezi meg a 
Németbányai Német Nemzetiségi Napot. Erre a rendezvényre a települési önkormányzat 
térítésmentesen biztosítaná a tulajdonában lévő, 74/2 hrsz-ú Fő teret. Erről készült egy 
Együttműködési Megállapodás-tervezet, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodást fogadja el 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötendő – Németbánya 
Német Nemzetiségi Nap rendezvény szervezésével kapcsolatos – Együttműködési 
Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. augusztus 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
             Kelemen László jegyző 

 
 

c) Megállapodás-Németbányai Falunap 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Németbánya Község Önkormányzata által, 2020. július 18. napján megrendezett Falunap 
nagyon jól sikerült. A rendezvényre a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 db 6 
m x 3 m-es Pavilont biztosított. Erről Együttműködési Megállapodást írt alá a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2020.(VII.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött – Németbánya 
Falunap rendezvény szervezésével kapcsolatos –, 2020. július 14. napján kelt 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. augusztus 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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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 18 óra 34 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


