
Szám:   Nb/26-18/2021. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 16. napján 16 óra 45 
perckor 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. szeptember 16. 

napján 16 óra 45 perckor 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 
 

A lakosság részéről 15 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. Dr. Bognár Katalin képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi, Papp Attila 
képviselő pedig családi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a mai ülésen. 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:                                                                 
 
1./  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít-          Marcsik Zoltánné 

       ségnyújtásról szóló rendelet módosítása                                                   Király Ágnes                                             
                                                                                                                           polgármester                                                                                                                 

                                                                                                                              
2./  Falugondnoki pályázat kiírása                                                                  Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             

                                                                                                                               polgármester 
 
3./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat          Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             

                                                                                                                                polgármester 
 
4./  Vegyes ügyek                                                                                            Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             

                                                                                                                               polgármester 
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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 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 és 74/2021.(VIII.3.) és 75, 76, 77, 78 és 
79/2021.(VIII.26.) 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: 20 fő 
részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére méltányossági közgyógyellátási 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 települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása 
    E lő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendelet előterjesztését és a 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztését és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendeletet 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

12/2021.(IX.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociá-
lis étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormány-
zati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d : Falugondnoki pályázat kiírása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a falugondnok 2021. szept-
ember 1. napjával benyújtotta lemondását, a falugondnoki pályázatot sürgősen ki kellett írni, 
hogy folyamatos legyen a szolgálat működtetése. A falugondnok 2021. október 8. napjáig 
dolgozik. Elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Javasolja a pályázat 
jóváhagyását. 

Hozzászólás: 
 
Kulinyi Márton  németbányai lakos kérdezi, hogy a falugondnoki állás közalkalmazotti 
munkaviszony-e, 8 általános iskolai végzettséggel be lehet tölteni? Mekkora lesz a falugond-
nok bére? Ki lesz a falugondnok munkáltatója?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a falugondnoki állás közalkalmazotti 
jogviszonynak minősül, 8 általános iskolai végzettséggel be lehet tölteni, de B kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkezni kell, s vállalnia kell a falugondnoki képzést. A falugondnok bérét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény határozza meg, minimálisa bruttó 210 e. Ft-tal 
lehet számolni. A falugondnok munkáltatója a képviselő-testület, a munkáltatói jogokat a pol-
gármester asszony gyakorolja.  
 
Hozzászólás: 
 
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: 
 

80/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai falu-
gondnok munkakör betöltésére kiírt pályázatot jóváhagyja. 
A pályázat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden 
évben csatlakozni szokott az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést, az Általános Szerződési Feltételeket és a csatlakozási 
Nyilatkozatot, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a csatlakozási nyilatkozatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

81/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati ki-
írás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
     E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Idősek napja 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Idősek 
napját 2021. október 1. napján szeretnék megrendezni. Vacsorára szeretnék invitálni a német-
bányai állandó lakcímmel rendelkező időseket, meglepetés műsorral is készülnek nekik. 
Meghívót fognak küldeni az érintetteknek, kér mindenkit, hogy megjelenési szándékát - a 
meghívóban szereplő módon - jelezze az önkormányzat felé. Javasolja, hogy az Idősek napja 
időpontját foglalják határozatba. Kéri a felhatalmazást a rendezvény megszervezésére. 
 
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, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

82/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai Idő-
sek napját 2021. október 1. napján tartja meg a németbányai Faluházban. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Nyárbúcsúztató, őszköszöntő 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbá-
nyán a Nyárbúcsúztató, őszköszöntő rendezvényét 2021. október 9. napján szeretnék megren-
dezni. Az ingyenes rendezvényen látható lesz Bolla Bernadett fotókiállítása, lesz kabaréműsor 
és egy kézműves foglalkozás, ahol őszi díszeket lehet készíteni. Javasolja, hogy a rendezvény 
időpontját foglalják határozatba. Kéri a felhatalmazást a rendezvény megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

83/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbányán a 
Nyárbúcsúztató, őszköszöntő rendezvényét 2021. október 9. napján tartja meg a 
németbányai Faluházban. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 1. 
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Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Sváb sörfesztivál rendezvény támogatása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Hutta 
Germanica Egyesület szervezésében 2021. október 9. napján kerül sor az első Sváb sörfeszti-
vál rendezvény megszervezésére Száva Zoltán, a Hutta Germanica Egyesület elnöke német-
bányai telkén.  Az önkormányzat nemcsak tárgyi eszközökkel, hanem anyagi hozzájárulással 
is szeretné támogatni a rendezvényt. Javasolja, hogy 30.000,-Ft-tal támogassa a rendezvény 
megszervezését a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a támogatással. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő szintén támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

84/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutta Germanica 
Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 18757192-1-19) németbányai 
2021. október 9. napi Sváb sörfesztivál rendezvénye megszervezésére 30.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Eszközök meghirdetése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkor-
mányzat használaton kívüli eszközeit meghirdette eladásra, ezek között volt egy fűkasza, 
melynek megpályázási határideje a tegnapi napon lejárt. Baksa Gizella köztisztviselő tájékoz-
tatása szerint az önkormányzathoz egyetlen vételi ajánlat érkezett. A zárt borítékban érkezett 
vételi ajánlatot ezt követően felbontja. Megállapítja, hogy Karakas Csabától érkezett, összege 
125.000 Ft. Javasolja, hogy az ajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a fűkasza vételi ajánlaton történő eladását. Ja-
vasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

85/2021.(IX.16.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, STIHL FS 460 típusú, 460 cm3 henger űrtartalmú fűkasza eladá-
sának hirdetésére érkezett, Karakas Csaba 2040 Budaörs, Szivárvány u. 28. sz. 
alatti lakos 125.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 1. 
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 09 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


