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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 26. napján 18 óra 15 
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 2021. augusztus 26. 

napján 18 óra 15 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, Dr. Bognár Katalin, Papp Attila és Ubrankovics József Pál képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 3 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert minden képviselő-testületi tag jelen 
van. A mai rendkívüli ülés összehívását a pályázat benyújtása indokolta. A meghívón szereplő 
napirendi pontokat javasolja a „Medicopter Alapítvány támogatás kérelme elbírálása” 
napirendi ponttal kiegészíteni.      
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:                                  
 
1./  Pályázat –  Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása      Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                           Király Ágnes                                             
                                                                                                                            polgármester                                                                                
                                                                                                                              
2./  Önkormányzati eszközök értékesítése                                                     Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./  Medicopter Alapítvány támogatás kérelme elbírálása                            Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
  
 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre  
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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 elmondja, hogy a lejárt 
határidejű határozatokról és a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről a soron következő rendes ülésen fog majd beszámolni. 
 
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 –  Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása       
    E lő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a pályázati felhívás 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a pályázati kiírást és a benyújtott pályázatot. Elmondja, hogy az önkormányzat 
összesen 996.697,-Ft-ot igényelt meg, két rendezvény eszközeinek támogatása céljából. Az 
egyik az elmúlt „Helyi Értékek Hétvégéje”, a másik pedig a falunap költségeire. Benyújtották 
az igényeinket a falunap alkalmával a gyerekek póni lovagoltatása, a rendezvény fotózása, 
népi játék bemutatók, illetve annak keretein belül a fajátszótér költségtérítésére a zenés 
műsorszolgáltatásra, néptáncra, valamint művészeti tevékenységre. Ezen kívül a falunapi 
plakátok, meghívók költsége került még benyújtásra. Helyi Értékek Hétvégéje költségeinek 
csökkentésére pedig az előadásoknak és hangosításnak a díja, valamint még a falunaphoz 
kapcsolódóan a pólók emblémázása. Ezek együttesen adták ki a 996.697,-Ft-ot. 
Megigényeltük még a faluház nagyterme falain látható új képtartó sínnek a költségét is, ami 
94.647,-Ft-ba került. Javasolja, hogy a benyújtott pályázatot hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

76/2021.(VIII.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
részeként, az 1513/2021.(VII.29.) Korm. határozat alapján meghirdetett „Kistele-
pülési önkormányzati rendezvények támogatására” pályázati felhívásra benyújtott, 
Németbánya Község Önkormányzat 996.697,-Ft összegű pályázatát jóváhagyja. 
A pályázati felhívás és a benyújtott pályázat a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
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Felelős:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

                          
2./ N a p i r e n d : Önkormányzati eszközök értékesítése 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy leltározást 
végeztek a pénzügyi kolléganővel az elmúlt hónapban. Vannak olyan eszközök, melyek feles-
legessé váltak az önkormányzat számára azért, mert nem használják őket. Ilyen a nagy szövő-
szék, a nagy lengőkasza, pár kis bútor, egy tologatós fűnyíró, melyet még át kell nézetni. Mi-
vel ezeket az eszközöket nem használja az önkormányzat, mindenképpen szeretnék őket érté-
kesíteni. Javasolja, hogy a használaton kívüli, vagy felesleges eszközök értékesítését határoz-
za el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert az értékesítés megszervezésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

77/2021.(VIII.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
használaton kívüli, vagy felesleges eszközeinek értékesítését határozza el.  
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d : Medicopter Alapítvány támogatás kérelme elbírálása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Me-
dicopter Alapítvány támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 10.000,-Ft támogatást állapít-
sanak meg az Alapítványnak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Ubrankovics József Pál képviselő egyetért az Alapítvány támogatásával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

78/2021.(VIII.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter 
Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám: 18175581-1-42, 
bankszámlaszám: 11705008-20477873) részére, hűtőtáska beszerzésére – 
költségvetése terhére - 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű 
hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontját határozza meg a 
képviselő-testület, mivel a közmeghallgatás időpontját előre meg kell hirdetni. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 2021. szeptember 16-án csütörtökön, 17 
órakor javasolja a közmeghallgatást megtartani. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő elmondja, hogy neki megfelelő az időpont. 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, nem biztos, hogy pontosan fog 
érkezni. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

79/2021.(VIII.26.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzata 2021. évi közmeghallgatása időpontjának 2021. szeptember 16. 
17 órát határozza meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö- 
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szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 18 óra 35 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


