
Szám:   Nb/26-15/2021. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 3. napján 17 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. augusztus 3. 

napján 17 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, Dr. Bognár Katalin, Papp Attila és Ubrankovics József Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Péter Zsuzsánna Katalin falugondnok 

 
A lakosság részéről 6 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. Ubrankovics József Pál képviselő úr előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága 
miatt késve fog érkezni a mai ülésre. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja 
„Vegyes ügyek” napirendi ponttal kiegészíteni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:                                                                                                              
 
1./  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag      Marcsik Zoltánné 
      vásárlásához kapcsolódó támogatására                                                        Király Ágnes                                             
                                                                                                                            polgármester                                                                                                                 
                                                                                                                              
2./  Németbányai Dino-fa-farm ünnepélyes átadása                                       Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./  Németbányai augusztus 20-i rendezvény megszervezése                        Marcsik Zoltánné                                                            
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
  
4./  Belső ellenőrzési jelentés                                                                          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 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, 4 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 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 és 66/2021.(VII.1.) 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: 2 fő részére 
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére méltányossági közgyógyellátási 
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási 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 :  Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására 
    E lő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást. Elmondja, hogy Németbánya max. 6 m3 tűzifát igényelhet. Az önkormányzat 
önrésze: 7.620,-Ft. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A tele-
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”, 6 
erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 7.620,-Ft önrészt és a 
tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem  
kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

67/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által 
meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatására”, 6 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lom-
bos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 7.620,-Ft 
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem  
kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

                          
2./ N a p i r e n d : Németbányai Dino-fa-farm ünnepélyes átadása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy abban a 
szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hogy Kulinyi Márton ismételten megajándékozta 
a falut egy nagyon szép faragvánnyal, ami dr. Ősi Attiláék és az ő munkájuknak tiszteletére 
készült. Ennek átadására 2021. augusztus 7-én kerül sor. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Program-tervezetet. Az ünnepi nap 15 órakor kezdődik a gyerekekkel, egy fa játékokból álló 
játszótérrel. Elmondja, hogy a fa játékosok falunap délelőttjére lettek meghívva, de mint tud-
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ják, sajnos esett az eső, elmaradt a játszótér felállítása. Ezért a vállalkozó felajánlotta, hogy 
egy, az önkormányzat által megjelölt időpontban eljön, és így a gyerekek be tudják pótolni a 
játszási lehetőséget. A polgármesteri köszöntő 16 órakor kezdődne, utána lenne Kulinyi Már-
ton köszöntője, illetve az ünnepélyes átadás. Ezt követi majd dr. Ősi Attila és csapatának az 
ásatás 20. évfordulója alkalmából történő felköszöntése. Mindenkit szeretettel várnak. Tudják, 
hogy sajnos program ütközés van a katolikus egyház plébánia tábor kirándulásával, de az idő-
ponton már nem tudtak változtatni. Javasolja, hogy németbányai Dino-fa-farm ünnepélyes 
átadása időpontját foglalja határozatba a képviselő-testület. Felhatalmazást kér a rendezvény 
megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát és felhatalmazá-
sát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

68/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai Dino-
fa-farm ünnepélyes átadását 2021. augusztus 7. napján tartja meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Németbányai augusztus 20-i rendezvény megszervezése 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a német-
bányai augusztus 20-i hétvége egyben „Nagy Sándor hétvége” is lesz. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a Programtervezetet. Elmondja, hogy a tavalyi évben a Hungarikum pályázaton 
indult az Önkormányzat és nyert 1 millió forintot. A pályázati támogatást kiadványra, kiállítá-
si vitrinek vásárlására és kiállítás szervezésére fordíthatják. Nagy Sándor falunk szülötte, hí-
res képzőművész, az ő tiszteletére, a pályázat keretében szeretnék a 3 napos hétvégére ren-
dezvényt szervezni. Pénteken lesz augusztus 20-a, 16 óra 30 perckor történne a koszorúzás az 
Összefogás emlékműnél. Aznap még 17 órakor kezdődne a nagyteremben a műsor. NMI 
szakreferense, Mihalcsik Márta fog beszédet mondani, illetve helyi értékek bemutatásra sze-
retnék megkérni Kiss Albertnét. A felújított Zuhatagkút átadása is megtörténik. A gyakorlati 
bemutatóra Draskovics Balázst, Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és 
Schmidt Attilánét, a Települési Értéktár Bizottság tagját kérte fel. A kút működését dr. Papp 
Zoltán egyetemi docenst, gépészmérnök fogja ismertetni, aki a kút felújítását, rekonstrukció-
ját végezte. Ideiglenesen - a kiállítás időtartamára - a Zuhatagkút a faluházban lesz elhelyez-
ve, végleges tervezett helye a Fő téren lesz.  Meghívták még Somkuti Mária németbányai la-
kost, ő fog bemutatót tartani mézeskalács díszítésből. Ezt követően helyi gasztronómiai be-
mutatóra kerül még sor.  
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Az önkormányzat járda felújításra nyújtott be pályázatot, amit meg is nyert. A járda felújítása 
megtörtént, ennek az ünnepélyes átadására szombaton kerülne sor, és a Nagy Sándor utca ava-
tására is. 17 órakor a Faluházban Kulinyi Márton domborművének avatására kerül sor, ezt 
követően Nagy Sándor életéről leszármazottja, Kriesch György fog előadást tartani. A nagyte-
remben 17 műtárgy kerül kiállításra, melyek ebben a 3 napban folyamatosan megtekinthetők 
lesznek. Vasárnap a Gödöllői Művésztelep szellemiségéről tart előadást Kriesch György. Ja-
vasolja a program elfogadását, s kéri a képviselő-testülettől a felhatalmazást a rendezvény 
megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát és felhatalmazá-
sát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

69/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai 2021. 
augusztus 20-22. „Nagy Sándor hétvége” programját elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési jelentés 

E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belső 
ellenőrzési jelentés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Belső ellenőrzési jelentést. Javasolja, hogy a Belső 
ellenőrzési jelentést a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a Belső ellenőrzési jelentés elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

70/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) 2021. június 18. napján 
kelt, Németbánya Község Önkormányzata 2020. évi beruházások, felújítások 
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nyilvántartásának, a bekerülési érték meghatározásának ellenőrzéséről szóló Belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 18. 
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) Gördülő Fejlesztési Terv 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő beterjesztés előtt az Ellátásért Felelősnek (Németbánya 
Község Önkormányzata) a véleményét ki kell kérni. Elmondja, hogy a GFT másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
GFT-t. Javasolja, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy a fejlesztések milyen forrásból valósul-
nak meg? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a víziközmű-rendszer működtetéséért a 
BAKONYKARSZT Zrt. díjat fizet, ami elkülönített számlára kerül, s fejlesztésekre, felújítá-
sokra lehet fordítani. Ez azonban kevés, a fejlesztések költségét nem fedezi, ezért a működtető 
Zrt. a fejlesztésekre pályázatokat nyújt be. Akkor valósulhatnak meg a fejlesztések, ha a pá-
lyázati támogatást elnyeri a cég. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila képviselő támogatja a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

71/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., adószám: 11338024-2-19) 
által benyújtott, Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2022-2036. 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja. 
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2021. augusztus 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Utcanév tábla 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nagy 
Sándor utca avatásakor utcanév tábla is elhelyezésre kerül. Anyagi okok miatt, egyelőre kettő 
kerül kihelyezésre. Három helyről kért árajánlatot, két helyről kapott választ. Az egyik kft-nél 
annyira kedvező volt az ár, úgy gondolta, hogy a Fő téri táblát is érdemes a megrendelésbe 
beletenni. Így is olcsóbban jönnek ki, mint a másik cég által adott árajánlattal. Óriási a kü-
lönbség a két Árajánlat között. Az egyik cégnél, ahol csak a két táblát tartalmazta az Áraján-
lat, 330.000 Ft+ÁFA a vállalási összeg, a másik cégnél, ahol még belevették a Fő téren lévő 
táblát a kihelyezéssel együtt, 167.000 Ft+ÁFA. Azért ilyen nagy a két Árajánlat közötti kü-
lönbség, mert az egyik cég még rendelkezik az áremelkedések előtt vásárolt anyagokkal. Ezt 
követően részletesen ismerteti a GRAVOFORM Kft. és a Plaket Kft. Árajánlatait. Javasolja, 
hogy a kedvezőbb Árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. Felhatalmazást kér az utcanév 
táblák megrendelésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát és felhatalmazá-
sát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

72/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagy Richard által 
képviselt Plaket Kft. (H-9027 Győr, Budai út 8., adószám: 10349203-2-43) Nagy 
Sándor utcanév táblák kihelyezésével kapcsolatos, 2021. augusztus 3. napján kelt, 
169.999,-Ft + ÁFA összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az utcanév táblák megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Vetítővászon ajándékozása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
tulajdonában van egy 2 m x 2 m nagyságú vetítő vászon, melyet szeretne Németbánya Község 
Önkormányzatának ajándékozni. Az ajándék értéke (könyvelés szempontjából) bruttó 50 e. 
Ft. Elmondja, hogy közös filmvetítéseket lehetne rendezni Németbányán, ami nagy közösségi 
összetartó erőt jelentene. Kéri, hogy az önkormányzat hozzon határozatot az ajándék 
elfogadásról. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért az ajándék elfogadásával, melyet a település nevé-
ben megköszön a polgármester asszonynak. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

73/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Marcsik Zoltánné Király 
Ágnes polgármester tulajdonát képező 2 m x 2 m nagyságú, bruttó 50.000,-Ft 
értékű vetítő vásznat ajándékba elfogadja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s az ajándékozási 
szerződés elkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2021. augusztus 18. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

d) Faluház nagytermének festése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Faluház 
nagy termét szeretnék kifestetni az augusztus 20-i ünnepi rendezvényre. Elmondja, mivel be-
rendezésre kerülnek a pályázati támogatással vásárolt szép vitrinek és az Értéktár sarok, úgy 
gondolták, kapjon egy új külcsínt a nagyterem fala. Erre kért egy Árajánlatot, melyet ezt kö-
vetően részletesen ismertet. Felhatalmazást kér a szerződés megkötésére. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az Árajánlatot fogadja el, s felhatalmazást kér a szerződés megkötésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát és felhatalmazá-
sát. Véleménye szerint a képviselő-testületnek a festés színe vonatkozásában előzetesen 
egyeztetni kellene. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

74/2021.(VIII.3.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csizmadia Csaba 
egyéni vállalkozó (8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 40., adószám: 51971850-
1-39) Németbánya Faluház nagy termének festésével kapcsolatos, 2021. 
augusztus 3. napján kelt, bruttó 262.400,-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. augusztus 18. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Ubrankovics József Pál képviselő úr 17 óra 37 perckor belépett a terembe. 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű 
hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy múlt héten beszélt Ta-
kács Szabolcs kormánymegbízottal, említette neki, hogy Nagy Sándor ünnepség elé néznek. 
Ennek kapcsán ő felajánlotta, hogy ide küldené a Kormány Ablak Buszt, így a lakcímmel 
kapcsolatos ügyintézés a falu lakóinak könnyebbséget jelentene. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszöni a hozzászólást. Már szóba került az 
előző ülésen, annyit tudnak segíteni az érintett lakosoknak, hogy a KAB buszt kirendelve 
csoportosan el lehet intézni az okmányok átíratását. 
 
Hozzászólások: 
 
Kulinyi Márton  németbányai lakos elmondja, nagyon örül, hogy sikerült elérni egyes telek-
tulajdonosoknál a gaz levágását. 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, sajnos a mellette lévő telken még 
nem történt semmi. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, az önkormányzat is 
nagyon örül neki, de sajnos még nem értek el 100 %-os sikert.  
 
Kelemen László jegyző dr. Bognár Katalin képviselő asszonynak válaszolva elmondja, hogy 
az érintett telektulajdonost már két alkalommal felszólította, de nem reagált rá. Ezt követően 
postázta a bírságoló levelét. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, folyamatban 
vannak ezek az ügyek, és abban bíznak, hogy azok a telek tulajdonosok, akik elhanyagolják a 
telkeket, rájönnek, hogy ezt nem lehet megúszni. Folyamatosan kapják a felszólításokat és a 
büntetéseket, amíg rendbe nem teszik az ingatlanaikat. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 17 óra 44 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


