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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 17. napján 9 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. december 17. 

napján 9 órakor 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 és Papp Attila Elemér képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel három képviselő-testületi tag jelen 
van. Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál képviselők előzetesen jelezték, hogy 
munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai testületi ülésen. Elmondja, 
hogy a rendkívüli ülés összehívására az falubusz beállóval kapcsolatos döntés miatt volt 
szükség. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Falubusz beálló készítése                                                                           Marcsik Zoltánné 

                                                                                                                        Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester                                                                                                          
 
2./ Adventi koncert                                                                                           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. 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri 
döntésekről a soron következő rendes ülésen fog 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 :  Falubusz beálló készítése 
      Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
Önkormányzat a falubusz biztonságos és időjárástól védett tárolása céljából fa szerkezetű 
falubusz beállót szeretne készíttetni. Árajánlatokat kért a munkára, melyre 3 db Árajánlat 
érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a legkedvezőbb 
Árajánlat alapján megrendelte a falubusz beálló gyártását az Ubrankovics Gerenda- és 
Készházgyártó Kft-től. Gyorsan kellett intézkedni, mert csak pár hét volt vissza a 2021-es 
évből, s az év végén már sokan nem dolgoznak. A Kft. legyártotta a falubusz beállót, ezért 
Raktározási szerződést kötött velük, mert az önkormányzatnak csak jövő tavasszal lesz 
lehetősége felállítani a beállót. Kéri a képviselő-testületet, hogy a legkedvezőbb ajánlat 
elfogadásával és a Raktározási szerződés jóváhagyásával erősítse meg a döntéseit. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát, hiszen a legked-
vezőbb árajánlat alapján hozta meg halaszthatatlan döntéseit. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

117/2021.(XII.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai 
falubusz beálló gyártására az Ubrankovics Gerenda- és Készházgyártó Kft. (9423 
Ágfalva-Liget 800/40 hrsz., adószáma: 11404484-2-08) 2021. november 22. 
napján kelt, bruttó 698.456,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az falubusz beállóval kapcsolatos, 2021. december 15. napján kelt Raktározási 
szerződést jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Raktározási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d :   Adventi koncert                                                                                                                                       
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Önkor-
mányzat a németbányai „Bakonyi adventi forgatag” rendezvényét 2021. december 18-án in-
dítja. A testület előzetesen felhatalmazta a polgármestert a rendezvény megszervezésére. En-
nek keretében Kegye János pánsípművésszel kötött megbízási szerződést, melyhez csatlako-
zott Schmidt Attila elnök által képviselt Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 
is, aki bruttó 50 e. Ft-tal támogatja a művész fellépését. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Megbízási szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér 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: 
 

118/2021.(XII.17.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzata (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 15426527-1-19) és a 
Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 19380142-1-19) által, Kegye János pánsípművésszel (1077 
Budapest, Wesselényi u. 71., adószám: 52524967-1-42) kötött, németbányai 
Adventi koncerttel kapcsolatos, 2021. december 13 napján kelt, bruttó 200.000,-Ft 
összegű Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 31.  
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 9 óra 21 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


