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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 12. napján 18 óra 45 
perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 12. 

napján 18 óra 45 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyjákó Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 
alpolgármester, Dr. Bognár Katalin képviselő, Papp Attila Elemér képviselő és képviselő.  
 
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, mert az 5 képviselő-testületi tag közül csak 
Ubrankovics József Pál képviselő hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat 
javasolja kiegészíteni „Németbányai Polgárőr Egyesület névhasználati kérelme” napirendi 
ponttal. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :        E lő a d ó :                                                                                                              

 
1./  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet         Marcsik Zoltánné                                                
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
2./  Általános iskolák körzethatára                                                                 Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./  Adventi vásár megrendezése                                                                    Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                polgármester   
  
4./  A „Magyar ház” tulajdonjogának átruházása                                            Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                polgármester   
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  5./  Németbányai Polgárőr Egyesület névhasználati kérelme                       Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                polgármester   
                                                                                                                            
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt 
határidejű határozatokról a soron következő rendes ülésen fogja tájékoztatni a testület tagjait. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születtek: 4 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
13 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére családi települési 
támogatás megállapítása. 
 
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 :  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az 
önkormányzat 8 m3 tűzifát igényelhetett, s ezt meg is kapták, ennyit lehet a kérelmezők között 
kiosztani. A rendelet szabályozása a tavalyival megegyezik. A rendelet 2020. október 15-én 
lépne hatályba, a kérelmeket november 15. napjáig lehet benyújtani a rendelet 1. sz. 
mellékletében lévő Kérelem formanyomtatványon, melyeket a képviselő-testület november 
30-ig fog elbírálni. A tűzifa kiszállításáról a polgármester 2021. február 15-ig gondoskodik. 
Az önkormányzatnak nyújtott, vissza nem térítendő támogatás 152.400,-Ft, melyhez 10.160,-
Ft önerőt kell biztosítani, s a tűzifa szállítási költségét is vállalni kell. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a rendeletet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2020.(X.13.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás he-
lyi szabályairól: 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Általános iskolák körzethatára                                                                                                                                                                       
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi 
Központ előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi 
felvételi körzetével kapcsolatban. Javasolja a képviselő-testületnek, a városlődi iskolával 
értsenek egyet, s a határozatba foglalják bele, hogy intézményben hátrányos helyzetű gyermek 
nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

82/2020.(X.12.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya település 
teljes közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 - Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Az intézményben hátrányos helyzetű gyermek nem tanul. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Adventi vásár megrendezése 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy 
Németbányán 2020. december 20. napján tervezik megrendezni az adventi vásárt, 13 – 20 
óráig. A Program összeállítása folyamatban van. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
„Adventi varázslat a Bakonyban” címmel rendezzék meg az adventi vásárt Németbányán. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a vásár megrendezését. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére, szerződés 
kötésére. 
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Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

83/2020.(X.12.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya 
községben, 2020. december 20. napján, 13 – 20 óra között „Adventi varázslat a 
Bakonyban” címmel megrendezi az adventi vásárt. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére, szerződés kötésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 27. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                 Kelemen László jegyző 
 

4./ N a p i r e n d : A „Magyar ház” tulajdonjogának átruhá zása 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ingatlan 
tulajdonosainak nagy része lemondott a tulajdonrészéről az önkormányzat javára, már csak 
egy kanadai és két német résztulajdonos nyilatkozatát kell beszerezni. Tervezték korábban, 
hogy jó lenne tájházat kialakítani az épületből, melynek állaga nagyon leromlott. Németbánya 
Község Önkormányzata jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a „Magyar ház” ingatlan 
felújítását, hogy olyan állapotba hozzák az épületet, hogy a közösség szolgálatába állhasson. 
Az önkormányzatnak minden anyagi forrását a szennyvíz beruházás elindítására kell fordíta-
nia. Javasolja a testületnek, hogy ne fogadják el a felajánlott ingatlan tulajdont. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint felesleges foglalkozni az ingatlannal, sok 
benne a külföldi tulajdonos, s anyagi forrásaik sincsenek a felújításra. 
 
Papp Attila Elemér képviselő javasolja, hogy úgy határozzanak, hogy az ingatlanra nem tar-
tanak igényt. 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy egyetért a polgármester asz-
szony és az előtte szóló alpolgármester és képviselő véleményével. 
 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

84/2020.(X.12.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosok által 
ajándékozandó, németbányai „Magyar ház” (8581 Németbánya, Kossuth u. 34.) 
házas ingatlanra nem tart igényt. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 27. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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5./ N a p i r e n d : Németbányai Polgárőr Egyesület névhasználati kérelme        
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbányai Polgárőr Egyesület elnöke benyújtotta az önkormányzathoz a névhasználati 
kérelmét. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezzék az egyesület részére a 
település nevének használatát., 
        
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a névhasználat engedélyezését. 
 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

85/2020.(X.12.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbányai Polgárőr 
Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3.) nevében a „Németbánya” településnév 
használatát határozatlan időre engedélyezi 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 27. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
                 
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 19 óra 11 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

                  Marcsik Zoltánné Király Ágnes                                     Kelemen László 
                             polgármester                                                             jegyző 


