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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. október 26. 

napján 17 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 és Ubrankovics József Pál képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 8 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 képviselő-testületi tag közül 4 fő 
jelen van. Dr. Bognár Katalin képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására a 
közvilágítás üzemeltetése és karbantartása miatt volt szükség. 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 vagyonáról, és a vagyonnal            Marcsik Zoltánné 
      való gazdálkodás szabályairól szóló 12/2019.(XII.12.) önkormány-           Király Ágnes                                             
      zati rendelet módosítása                                                                                polgármester                                                          
                                                                                                                              
2./  Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása                                                Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./  Fogorvosi Feladat-átvállalási szerződés módosítása                               Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
  
4./  Falugondnoki szolgáltatás Szakmai Programja módosítása                     Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
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5./  Vegyes ügyek                                                                                            Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
                                                                                                                              
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 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 
határidejű határozatokról a soron következő rendes ülésen fogja tájékoztatni a testület tagjait. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére 
tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 3 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása; 1 fő közgyógyellátási települési támogatás kérelme elutasítása (jövedelem 
magasabb); 1 fő részére temetési 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 :  Németbánya Község Önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal va-   
                                   ló gazdálkodás szabályairól szóló 12/2019.(XII.12.) önkormányzati 
                                          rendelet módosítása                                                                                                                                                      
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet, melyeket a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

10/2020.(X.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
12/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d : Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az E-
ON Hungaria Zrt. Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az Árajánlatot drágának tartotta, ezért ked-
vezőbb árajánlatot kért a cégtől. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy egyáltalán átruházható-e másra ez a közvilágí-
tás karbantartás, mivel az EON az áramszolgáltató. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző igennel válaszol a kérdésre. A karbantartásra lehetne más vállalkozó-
tól is árajánlatot kérni.  
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy karbantartásra elég sok 
pénzt fizet az önkormányzat, ezt úgy lehetne csökkenteni, hogy megbíznának valakit, mert a 
karbantartást bárki végezheti. Ki lehet számolni, hogy mennyi lenne a különbség. Össze kell 
vetni a javítási költségeket, mert ha izzót kell cserélni, kijön a nagy kosaras kocsi.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy havi 13.000,-Ft-ot fizetnek 
jelenleg az EON-nak a közvilágításra. Négy éves szerződéskötésre van most lehetőségük, az 
eddigi éveknek megfelelően. Annyi választási lehetőségük van, hogy vagy a hiba bejelentéses 
változatot választják, vagy sorcseréset. Alap esetben most a szerződés megkötésekor az összes 
izzót kicserélik, ezen felül történik még a sorcserés, vagy hiba bejelentéses változat.  
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy mit cserélnek, komplett lámpatesteket? Hiszen 
LED világítást alkalmaztak a közvilágításnál. 
 
Papp Attila Elemér képviselő véleménye szerint semmi baj nincs a közvilágítási lámpates-
tekkel, teljesen felesleges kicserélni őket, ha jók.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester szerint ezt a kérdést még jobban körül kell 
járni. 
  
Papp Attila Elemér képviselő javasolja, hogy az Árajánlatot ne fogadják el. Hatalmazzák fel 
a polgármestert kedvezőbb árajánlat beszerzésére. Neki van az Eon-nál ismerőse, beszélni fog 
vele, jobban utána kérdez, jogilag is biztosan tud segíteni ebben a kérdésben.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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86/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-ON Hungaria Zrt 
(9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) 2020. október 9. napján kelt, Németbánya 
község közvilágítása üzemeltetésére és karbantartására - sorcserés és hibacímes 
szerződésekre - vonatkozó Árajánlatát nem fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert kedvezőbb árajánlat beszerzésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. november 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Fogorvosi Feladat-átvállalási szerződés módosítása 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a korábban 
elfogadott módosítások kerültek bele a módosító szerződésbe, s ezek alapján készült el a 
szerződés egységes szerkezete, melyeket a testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Ezt követően ismerteti a Szerződéseket. Elmondja, hogy változott a 
doktornő rendelési ideje, a helyettesítés módja, valamint a 21. pontnál a hivatkozott pont is. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület Németbánya község fogorvosi FELADAT-átvállalási 
szerződés módosítását és annak Egységes szerkezetét hagyja jóvá.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

87/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Glied-Berke Barbara 
(8500 Pápa, Zimmermann u. 8., működési nyilvántartási száma: 67211) 
fogszakorvossal kötött, 2020. október 14. napján kelt, Németbánya község  
fogorvosi FELADAT-átvállalási szerződés módosítását és annak Egységes 
szerkezetét jóváhagyja.  
A FELADAT-átvállalási szerződés módosítás és annak Egységes szerkezete a 
határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. november 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

4./ N a p i r e n d : Falugondnoki szolgáltatás Szakmai Programja módosítása  
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
ügyfélfogadás ideje és a falugondnok helyettesítése változott a Szakmai Programban. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Szakmai Program módosítását és Egységes szerkezetét, 
melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület Németbánya Község Önkormányzat Falugondnoki 
szolgálat Szakmai Program módosítását és annak Egységes szerkezetét hagyja jóvá.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

88/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzata Falugondnoki szolgáltatás 2020. október 19. napján kelt Szakmai 
Programja módosítását és annak Egységes szerkezetét jóváhagyja.  
A Szakmai Program és annak Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. november 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Védjegy kutatás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
németbányai falunapi rendezvényüket követően kapott az önkormányzat Sárosdról egy 
levelet, hogy a KAPA Kupa elnevezés az ő rendezvényük elnevezésében már szerepel, így ők 
úgy gondolják, hogy jogsértő magatartást követett el Németbánya, mivel az engedélyük 
nélkül használtuk ugyanazt az elnevezést. A képviselő-testület úgy döntött, hogy egy 
védjegykutatást fog indítványozni, vagy azért, hogy kiderüljön valóban jogos-e ez a 
jogorvoslati magatartás, vagy pedig azért, hogy le tudják magunkat védeni, mivel a 
németbányai Kapa Kupa más, mint az ő Kapa kupájuk. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Védjegy kutatás Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület az Árajánlatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az Árajánlat elfogadását. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

89/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabadalom-Védjegy 
Tanácsadó Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 26.) Németbányai Kapa Kupa 
védjegykutatására vonatkozó, 2020. szeptember 26. napján kelt, 45.000,-Ft + 
ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. november 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Hulladéktároló konténer ürítése 
   
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
szükségessé vált a temetői hulladéktároló ürítése, melynek költsége előre láthatólag 100 e. Ft. 
Az Avar Ajka végezné el ezt a munkát, úgy történik a szállítás, hogy nem csere konténert 
hoznak, hanem eljön az autó, elviszi és kiüríti a konténert, majd azt hozza vissza.  Nagyon 
kíváncsi, milyen számlát kap majd az önkormányzat, mivel megtörtént a konténer kiürítése. 
Minden egyeztetés nélkül megjelent másnap a hulladékszállító autó.  Ha az előbb említett 
összeg lesz a számlán, nem fogják elfogadni összeget, mivel ténylegesen nem dupla szállítás 
történt. Javasolja, hogy a németbányai temető konténerének kiüríttetéséről hozzon határozatot 
a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

90/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai temető 
konténerének kiüríttetését határozza el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Márton napi rendezvény 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
önkormányzat a falu védőszentjének tiszteletére, idén is szeretné megrendezni a Márton napi 
rendezvényt Németbányán, 2020. november 14. napján. A COVID-19 járvány miatt kültéri 
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rendezvény lenne, libavacsorával, itallal. Sátrak lesznek felállítva. 15 órakor cigányzenekar 
húzza majd a nótákat, akik 70 e. Ft díjért jönnek Németbányára. Köszönetét fejezi ki Papp 
Attila Elemér képviselő úrnak, aki ajánlotta a zenekart. A kemence be lesz gyújtva, lehetőség 
lesz benne krumplisütésre, hozott nyers ételek megsütésére. Az említett képviselő úr egy zsák 
krumplit is felajánlott a krumplisütéshez, amit szintén köszön neki. Javasolja, hogy a 
rendezvény megrendezését foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére, a 
szerződések aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

91/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. november 14. 
napján megrendezi Németbányán a Márton napi rendezvényét. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére, a szerződések 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. november 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Közművelődési normatíva felhasználása 
   
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
közművelődési normatívát 2020. december 31. napjáig fel kell használni. Eszközbeszerzésre a 
25 %-a (450 e. Ft) fordítható, melyen a könyvtárba szeretnének bútorokat vásárolni. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy hozzanak határozatot a közművelődési normatíva 
felhasználásáról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a bútorok megrendelésére és a 
szerződések aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

92/2020.(X.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi közművelő- 
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dési normatíva 25 %-át, 450 e. Ft-ot – többek között - a németbányai könyvtár 
bútorainak megvásárlására kívánja fordítani. Felhatalmazza a polgármestert a 
bútorok megrendelésére, a szerződések aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. november 10. 
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 17 óra 59 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes  Kelemen László 
                          polgármester                                                           jegyző 


