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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 29. 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. november 29. 

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, Dr. Bognár Katalin, Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál 
képviselők.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kiss Albertné Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 
A lakosság részéről 1 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő-testületi tag jelen 
van.  
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Németbánya Község Önkormányzata helyi közművelődési feladatok      Marcsik Zoltánné 

   ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása                                  Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester                                                                                                          
 
2./ Németbánya Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Prog-        Marcsik Zoltánné                                                             

  ramja felülvizsgálata                                                                                       Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Németbánya Község Önkormányzata  2022. évi Belső Ellenőrzési           Marcsik Zoltánné                                                             

 Terve                                                                                                                Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Németbánya Települési Értéktár Bizottság Beszámolója                           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 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 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, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést a 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 és 94/2021.(X.11.) és 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102 és 103/2021.(XI.3.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 6 fő 
részére tanévkezdési 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 Önkormányzata helyi közművelődési feladatok      

   ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása  
        Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a rendelet előterjeszté-
seit és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja, hogy a rendeletet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Schmidt Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

15/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2 . /  N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Prog-         
 ramja felülvizsgálata                                                                                        

     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját két évenként felül kell vizsgálni. Ezt 
követően részletesen ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztést és a módosított 
HEP-et, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy fogadják el a módosított HEP-et. 
  
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: 
 

104/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzatának 2021-2026. időtartamra vonatkozó, módosított Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

                   A veszélyhelyzetre tekintettel, a Fórum elektronikus úton valósult meg. 
A módosított Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3 . /  N a p i r e n d :   Németbánya Község Önkormányzata  2022. évi Belső Ellenőrzési                                                                     

Terve                                                                                                                    
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása belső ellenőrzési vezetője, Kiss 
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Mária által megküldött, Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési 
tervét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső ellenőrzési tervet hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér 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: 
 

105/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápa Környéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, Kossuth Lajos u. 32.) belső 
ellenőrzési vezetője, Kiss Mária által készített, Németbánya Község 
Önkormányzatának 2022. évi Belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
A Belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4 . /  N a p i r e n d :   Németbánya Települési Értéktár Bizottság Beszámolója                                                      
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Kiss 
Albertné, a Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke az Értéktár tevékenységéről 
szóló beszámolóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Megkérdezi az elnök asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolóját? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné, a Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában el-
mondja, hogy a tavalyi évben - általa írt - receptkönyv a Pápai Könyvtárban került bemutatás-
ra. 400 db-ot nyomtattak, ebből 100 db a pápai könyvesboltba került 300 db pedig Németbá-
nyára. Ez 20 db kivételével mind elfogyott. Már az elején Draskovics Balázs, Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felvetette, hogy miért nem kétnyelvű az egész 
könyv. Most elkészítette teljesen kétnyelvűre. Ha esetleg újra nyomtatásra kerülne, akkor már 
kétnyelvűként lehet nyomtatásra adni. Mivel egy év alatt elfogyott majdnem 400 példány, ez 
bizonyítja, hogy van rá kereslet. Köszöni a képviselő -testületnek, hogy Nagy Sándorról, a 
híres németbányai festőről utcát neveztek el. Vannak terveik, levéltári anyaguk, amiből csak 
kifénymásolt két oldalt. Ezek a levelek páratlanul szép írással készültek. Ez egyik például egy 
püspöki engedély fakereszt állítására Németbányán. A másik pedig egy tanítónak a javadal-
mazása. 1896-tól 1900-ig vannak anyagaik. Ezek feldolgozása folyik. Az NMI minden évben 
megrendezi a Megyei Értéktár ünnepet, az idei évben a pandémiára való tekintettel elmarad, 
így az NMI úgy döntött, hogy minden Értéktár Bizottságnak készíteni kell egy videót, ahol 
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bemutatja magát. Berhidai Péter segítségével ezt sikerült elkészíteni. Öt hét múlva lesz a kite-
lepítésnek a 74-dik évfordulója, melyről mindig meg szoktak emlékezni a templomban. Be-
szélt Draskovics Balázs elnök úrral is, hogy van két kitelepített szerzőtől, két nagyon szép el-
beszélés. Tudomására jutott, hogy készült egy film „Fatherland” címmel, ami szintén a kitele-
pítésről szól. Javasolta az elnök úrnak, hogy szerezzék be ezt a filmet és vetítsék le a lakos-
ságnak. Nem tudja, hogy a pandémia miatt lesz-e majd erre lehetőség.  
Elnök úrral beszélt tegnap, hogy jó lenne ismételten megjelentetni a Németbányai naptárt, 
melyet Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata is támogatna. A jövő évre nézve, 
szeretne egy Értéktár naptárt összeállítani. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi a jegyző urat, hogy a filmvetítés 
megtartásába van-e beleszólása a németbányai képviselő-testületnek? Most van az önkor-
mányzat adventi rendezvény sorozata, a képviselő-testület nem engedélyezte a rendezvényt 
beltérbe megtartani. Ezek után, január 6-án kellene engedélyezni egy beltéri mozivetítést, ez 
egy kicsit érdekes lenne. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a filmvetítés az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Faluházban lenne, ezért a képviselő-testület engedélye kell a filmvetítéshez. 
 
Hozzászólások: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni az elnök asszonynak a 
Beszámolóját. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják el. 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a Beszámoló elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

106/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya Értéktár 
Bizottság (8581 Németbánya, Fő tér 3.) tevékenységéről szóló, 2021. november 
22. napján kelt Beszámolót elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné, a Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke kéri a képviselő-
testületet, hogy az Értéktár Bizottságba a következő tagokat válasszák meg: Schmidt Attila 
alpolgármester, Mihalcsik Márta NMI szakreferens és Győri Gyula NMI munkatárs. A jelöl-
tek előzetesen vállalták az Értéktár Bizottsági tagságot. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester támogatja az új tagok megválasztását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, egy tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

107/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya 
Települési Értéktár Bizottságba (8581 Németbánya, Fő tér 3.) az alábbi új tagokat 
választja meg: 
Schmidt Attila alpolgármester, Mihalcsik Márta NMI szakreferens és Győri Gyula 
NMI munkatárs. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
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) Törvényességi felhívás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály Németbánya Község 
Önkormányzata Részletes Rendezési Tervével és Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos, 
ismételt törvényességi felhívását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a felhívással értsenek egyet, s 
foglalják a határozatba, hogy Németbánya Község Részletes Rendezési Terve és Helyi Építési 
Szabályzata elkészítése folyamatban van. 
 
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, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

108/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya (8200 Veszprém, Megyeház 
tér 1.) Németbánya Község Részletes Rendezési Tervéről és Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos, 
ismételt törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért. 
Németbánya Község Részletes Rendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata 
elkészítése folyamatban van. 
Az ismételt törvényességi felhívás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
b)  Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia támogatás elszámolása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia 2021. évi bakonyjákói egyházi táborát 25.000,-Ft-tal 
támogatta a képviselő-testület. Ezt követően részletesen ismerteti a Plébánia támogatás 
Elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elszámolást fogadják el.   
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

109/2021.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyjákó Római 
Katolikus Plébánia (8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 35.) 2021. november 9. 
napján kelt támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 14.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megtörtént 
a temető melletti fák kivágása és feldarabolása. Kettő, vagy három fa volt, ami az Invitel ve-
zetékre rádőlt.  
 
Amikor a temető kerítés szállítása történt, akkor derült ki, hogy keskeny az út, nem fértek be a 
kerítés panelek a temető mellé, így ott is szélesíteni kellett az úton.  
 
Fent a csemetekertben 3 fa kivágása és feldarabolása történt meg. Ezek bruttó költsége 
100.000,-Ft volt. A vállalkozó a számlát benyújtotta, kifizetése megtörtént.   
 
Magyar Forráshoz egy új pad garnitúra került kihelyezésre, melynek anyagát a Bakonyerdő 
Zrt. adta ajándékba az Önkormányzatnak. Az Önkormányzatot terhelte a munkadíj, ez 
70.000,-Ft volt.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné, a Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzászólásában el-
mondja, hogy a garázsában tárolja az önkormányzat szövőszékét, melyet letakart, de mellette 
jár ki a fűnyíró traktorjával, attól fél, hogy megrongálódik. Tudomása szerint az önkormány-
zat szeretné eladni. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elnézést kér, de erről elfeledkezett, nem volt 
szem előtt ez a nagy szövőszék. Egy dolog miatt rekedt meg az eladás: a szövőszék könyvelé-
si értéke jelenleg bruttó 20.000,-Ft, ami nevetséges összeg. Ígéri, hogy intézkedni fog ebben 
az ügyben. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 18 óra 
44 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


