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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 11. napján 18 óra 30 
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. augusztus 11. 

napján 18 óra 30 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, Papp Attila Elemér, Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál 
képviselő.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 2 fő jelent meg. 
 
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./  Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviselet                                       Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes                  
                                                                                                                                                     polgármester                                     

 
2./   Szironta Együttes 500 harang koncertje                                                  Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            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 pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület 
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tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a 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 az 58, 59, 60, 61, 62 és 63/2020.(VII.27.) 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 :   Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviselet                                                     
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a PRO-
WATECH Kft. Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitte a németbányai szennyvíz beruházás 
kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés elmaradásának ügyét. A Döntőbizottság az eljárást 
megindította. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 145. § (7) bekezdése alap-
ján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi, vagy ügyvédi kép-
viselet kötelező. Javasolja, hogy az önkormányzat képviseletére dr. Víg Levente ügyvédet, 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (1025 Budapest, Józsefhegyi u. 28-30.) bízza meg a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a szakértő megbízását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

68/2020.(VIII.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya „Egye-
di szennyvízkezelő berendezések telepítése” beruházása közbeszerzési eljárásával 



4 
 

 

kapcsolatosan, az önkormányzat Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviseleté-
vel dr. Víg Levente ügyvédet, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (1025 Bu-
dapest, Józsefhegyi u. 28-30.) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést aláírja. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző     

                          
 
2./ N a p i r e n d : Szironta Együttes 500 harang koncertje 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Szironta Együttessel kötendő Megbízási szerződés-tervezetet, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 2020. szeptember 5. 
napján, 14.00 órakor lesz az ingyenes koncert a németbányai Szent Márton kápolnában. Az 
együttes programja nagyon szoros, több helyen is fellépnek, ezért nagyon pontosan kell 
kezdődni a fellépésnek. Javasolja a testületnek, hogy a szerződést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a szerződés elfogadásával. Javasolja, hogy a 
Megbízási szerződés aláírására hatalmazzák fel a polgármester asszonyt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

69/2020.(VIII.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sólyom Balázs ügyve-
zető igazgató által képviselt Szironta Együttessel (2456 Besnyő, Viola u. 5., adó-
szám: 18501472-2-07) kötendő, „500 harang koncertjei” ingyenes előadással kap-
csolatos Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. augusztus 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-
testület tervezi a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletének megalkotását. 
Minden olyan rendelkezést kívánnak foganatosítani, ami elősegíti azt, hogy egy jó, élhető te-
lepüléssé váljon Németbánya, mert egyre több bejelentést, panaszt kap a lakosok részéről, az 
együttéléssel kapcsolatban. Arra szeretne kérni, és buzdítani mindenkit, ha bárkinek olyan 
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javaslata van ezzel kapcsolatosan, amit a rendeletben kellene szabályozni, ami elősegíti a köl-
csönös, közös, jó együttélést, akkor az tegye meg a testület felé. Jogos igény esetén a rende-
letbe fogják foglalni.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 

 
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 rendkívüli képviselő-testületi ülést 18 óra 51 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


