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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 1. napján 18 órakor 
megtartott 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 2021. július 1. napján 

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

- Kelemen László jegyző 
- Péter Zsuzsánna Katalin falugondnok 
- Havai László ügyvezető 

 
A lakosság részéről 5 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 3 fő 
jelen van. Papp Attila képviselő nyári szabadsága miatt, Dr. Bognár Katalin képviselő pedig 
családi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:                                              
 
1./  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható   Marcsik Zoltánné 
      óvodai csoportok száma                                                                               Király Ágnes                                             
                                                                                                                            polgármester                                                                                                            
                                                                                                                              
2./  Németbányai Falunap megrendezése                                                       Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./  Németbányai „Hátsó” utca elnevezésének megváltoztatása                     Marcsik Zoltánné                          
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
  
4./  Németbánya Fő téri színpad felújítása                                                       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 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 részletesen ismerteti a 
lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület 
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, 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 a 70, 71, 72, 73, 74, 75 és 76/2020.(IX.7.), 77, 78, 79 és 
80/2020.(IX.21.), 81, 82, 83, 84 és 85/2020.(X.12.), 86, 87, 88, 89, 90, 91 és 
92/2020.(X.26.), 93/2020.(XI.2.). 94 és 95/2020.(XI.16.), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105 és 106/2020.(XI.27.), 107, 108, 109 és 110/2020.(XII.7.), 111, 
112 és 113/2020.(XII.21.), 1, 2, 3, 4, 5 és 6/2021.(I.18.), 7 és 8/2021.(I.28.), 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 18/2021.(II.10.), 19, 20, 21, 22 és 23/2021.(II.22.), 24 
és 25/2021.(II.26.), 26, 27, 28, 29, 30 és 31/2021.(III.8.), 32, 33 és 
34/2021.(III.19.), 35, 36, 37, 38, 39, 40 és 41/2021.(IV.16.), 42, 43, 44 és 
45/2021.(IV.26.), 46, 47 és 48/2021.(V.7.), 49, 50, 51 és 52/2021.(V.26.), 53, 54, 
55 és 56/2021.(V.28.) és 57 és 58/2021.(VI.11.) 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: 76 
polgármesteri határozat a veszélyhelyzet alatt; 20 fő részére rendkívüli települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás 
megállapítása, 1 fő ellátásának megszüntetése (jövedelem magasabb); 3 fő családi települési 
támogatása megszüntetése (lakcímváltozás miatt). 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
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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 :  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2020/2021. évi nyitva 

tartása, indítható csoportok száma                               
    E lő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda 
intézményvezetője előterjesztését a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a képviselő-testület 
hozza meg a határozatát. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

59/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogkö-
rében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményének 
nyitva tartási idejét és a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát a következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2021.09.01. – 2022.07.08.  
 Kedd:  7.00 - 16.30  2022.08.08. – 2022.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.30  
            Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
Az indítható óvodai csoportok száma: két gyermekcsoport - egy részben osztott 
(középső-nagycsoport) életkorú gyermekcsoport, valamint és egy kiscsoportos 
korosztályú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

                          
 
2./ N a p i r e n d : Németbányai Falunap megrendezése 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a németbányai falunap 2021. 
július 17. napján lesz. Elmondja, hogy a tervezet szerint a Falunapi Program10 órától gyer-
mekprogramokkal kezdődik. 13:00 órakor lesz a megnyitója a délutáni programoknak. 13:30-
tól kb. 15:00 óráig fog tartani a Bála-Gála elnevezésű vicces versenyük. 15:30-ra tervezik en-
nek a versenynek az eredményhirdetését. 16 órától várható a Figura Kamara Néptáncegyüttes 
táncházzal egybekötött fellépése. 17 órától a Flare Beas együttes fogja az érdeklődőket szóra-
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koztatni, akik autentikus cigányzenét játszanak.18 órától Dallamok szárnyán nosztalgiázni 
fognak Gregus Anikóval, 19 órától tervezik a vacsorát, és 20 órától a Retro Discot. Közben - 
terveik szerint - főzőverseny lesz még a Fő téren, s kézműves vásárral is készülnek. Várják 
azokat a kézműveseket, akik itt kínálnák a portékájukat. Mindenkit szeretettel várnak. Van 
már két csoportra elegendő indulójuk a versenyre, illetve elegendő számú segítőjük is.  
Javasolja, hogy a Falunap időpontját foglalja határozatba a képviselő-testület. Elmondja, hogy 
a Falunap szervezéséhez elengedhetetlen a szerződések kötése, melyre nagyon kevés idő van. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazzanak fel a Falunap szervezésével kapcsolatos szer-
ződések aláírására. 

Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné közművelődési munkatárs kérdezi, hogy az idén nem lesz tombola? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, nem véletlen, hogy a 
program-tervezetből idén ez kimaradt. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a tombolaáru-
sításra. Erre még később visszatérnek. Elmondja, hogy az ismertetett program csak tervezet, 
ez bármivel bővülhet még a későbbiekben.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

60/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi német-
bányai falunapot 2021. július 17. napján rendezi meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a falunap szervezésével kapcsolatos szerződések 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Németbányai „Hátsó” utca elnevezésének megváltoztatása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya Fő tértől felfelé menő Kossuth utca a földhivatali nyilvántartásban „Hátsó” 
utcaként szerepel. A képviselő-testület már hosszabb ideje fontolgatta, hogy ezt az 
utcaszakaszt a falu híres szülöttéről, Nagy Sándor festőművészről nevezi el. Az utcanév 
megváltoztatásáról Németbánya Község Önkormányzata a házszámozásról, a házszám, a 
helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 
3/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület 
határozattal dönt. Az okmányok átíratása közösen történne. Listát írnak majd az érintettekről, 
s a lakcímkártyájukat a testületi határozattal eljuttatják az okmányirodába.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az utcanév változtatást foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 



6 
 

 

Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

61/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai 57 hrsz-ú 
Hátsó utca elnevezését „Nagy Sándor utca” névre változtatja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Németbánya Fő téri színpad felújítása 

E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
németbányai Fő téri színpad felújításra szorul, deszkái elkorhadtak. Közeledik a Falunap, a 
színpadot rendbe kell tenni. Árajánlatokat kértek a munkára. Az árajánlatokat a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Madéma 2006 Kft., a PL + PG Építész Kft. és Kovács Tamás egyéni vállalkozó Árajánlatait. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb Árajánlatot, Kovács Tamásét fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy a színpad, hogyan lesz felújítva? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a meglévő desz-
kázat elbontásra kerül, a lábazat 30 cm vastagságban kaviccsal lesz feltöltve, melyet tömörí-
teni fognak. Erre fog kerülni 15 cm-es vastagságban a vasbeton lemez. 
 
Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzászólásá-
ban elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a színpad felújítási költségeihez 
250.000 Ft összeggel kíván hozzájárulni, az együttműködési megállapodást majd megkötik a 
települési önkormányzattal.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a nemzetiségi önkormányzat 
támogatását. Úgy érzi, hogy Németbányán a nemzetiségi és a települési önkormányzat 
együttműködése példaértékű. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

62/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya, Fő téri 
színpad felújítására Kovács Tamás egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Bánki Donát u. 
25., adószám: 54126778-2-39) 2021. június 21. napján kelt, bruttó 486.918,-Ft 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
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) Fapuma Büfé bérbeadása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Büfét 
Radnai Zoltán ügyvezető Kft-je szeretné bérelni. Elmondja, hogy a bérleti szerződés 
tervezetét a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a szerződés-tervezetet. Javasolja, hogy a szerződést fogadja el a 
képviselő-testület, s hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kulinyi Márton  németbányai lakos kérdezi, hogy a bérlőnek nyitvatartási kötelezettsége 
van?  
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a szerződésben ez 
is rögzítve van. Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap kötelező nyitvatartási napok. Csütör-
tök, Pénteken délután 4-től este 8-ig. Szombaton délelőtt 9-órától - ami a tavalyi évhez képest 
sokkal jobb a kirándulók miatt is - ugyanúgy este 8-ig. Tavalyi évhez képest nyertek egy na-
pot, illetve plusz órát. Véleménye szerint így jó kis közösségi teret tölt be a Fapuma Német-
bányán.   
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

63/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló németbánya 74/2 hrsz-ú ingatlan németbányai Fapuma Büfé 
felépítményt, a hozzá tartozó pavilont és kiszolgáló teret tartalmazó ingatlanrészre 
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vonatkozó, az ATIMARA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft- vel (8542 Vaszar, 
Vasút u. 70., adószám: 27951071-2-19) kötendő, 2021. július 1. napján kelt 
Ingatlan Bérleti Szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Ingatlan Bérleti Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Gázvásárlás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Primaenergia Zrt. Vevőszolgálata tartályos feltöltési akcióról értesítette az önkormányzatot. A 
Szerződésük szerint 515 kg gázt kell évente vásárolniuk.  Elmondja, hogy az Árajánlatot a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatot. Javasolja, hogy az Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület, s 
hatalmazza fel a polgármestert a gáz megrendelésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javaslatát sza-
vazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

64/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Primaenergia Zrt. 
(1117 Budapest, Alíz u. 3., adószám: 10735590-2-44) 2021. június 17. napján 
kelt, bruttó 588,01 Ft/kg összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a gáz megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Pályázat – Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati 
kiírást a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az pályázati kiírást. Elmondja, hogy a jövő héten szeretnék benyújtani a 
pályázatot, így akik még nem éltek a lehetőséggel, azok még benyújthatják a jelentkezésüket.  
Javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

65/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében, a Felelős állattartás elősegítése című alprogramra benyújtja pályázatát. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolója 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ügyvezető 
úr megküldte a Kft. 2020. évi Egyszerűsített 2020. évi beszámolóját, melyet a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Felkéri Havai László ügyvezető urat 
a Beszámoló ismertetésére.  
 
Havai László ügyvezető részletesen ismerteti a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 
2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véle-
ményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kulinyi Márton németbányai lakos kérdezi, hogy mennyi a mérleg főösszege, van vagyona 
a kft-nek? 
 
Válasz: 
 
Havai László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a mérleg főösszege 8.173 e. Ft. Termé-
szetesen van vagyona a kft-nek, a pályázati pénzekből vásárolt, népi hagyományhoz kapcso-
lódó ruhák, citera, népművészeti kellékek.  
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi, hogy a Kft. tulajdonában lévő esz-
közök megvásárlására van–e lehetőség? Például érkezett vásárlási igény a jurtára és a szövő-
székre is. 
 
Válasz: 
 
Havai László ügyvezető igazgató válaszában elmondja, hogy mivel ezek az eszközök pályá-
zat útján lettek beszerezve, meg kell nézni a pályázati feltételeket.  
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Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint 5 év kötelezettség volt rájuk, addig nem 
lehetett értékesíteni az eszközöket. Kötelezettség vállalási idő letelt, mivel 2015-ös pályázat-
ról van szó.  
 
Havai László ügyvezető hozzászólásában elmondja, hogy ennek utána kell járni, hogy a kö-
telezettségvállalási idő után ezek az eszközök eladhatóak-e.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kft. 
Beszámolóját fogadják el. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

66/2021.(VII.1.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csend Völgye 
Németbánya Nonprofit Kft. (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 14215403-1-
19) 2021. május 17. napján kelt, 2020. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóját 
elfogadja. 
Az Egyszerűsített Éves Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 16. 
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 képviselő-testületi ülést 18 óra 39 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


