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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14. napján 18 óra 30 
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 2022. február 14. napján 

18 óra 30 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, Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Schmidt Attiláné közösségszervező 
- Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi főea. 
- Müller Péter HVB póttag jelölt 

 
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 csak Papp Attila Elemér képviselő úr 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai testületi 
ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1. Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése                  Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester     
 
2. Magyar Falu Program pályázatok benyújtása                                             Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3. Hungarikum 2022. pályázat benyújtása                                                      Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                         
                                                                                                                              polgármester 
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4. Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi Közművelődési               Marcsik Zoltánné 

Szolgáltatási Terve                                                                                          Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                      
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 jelen-
tést a 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 és 
116/2021.(XI.19.) és 117 és 118/2021.(XII.17.) számú lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 25 fő 
részére rendkívüli 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 2022. évi költségvetése 

Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat 
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költségvetés-tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Német-
bánya Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala meg-
egyezik, összege: 46.446.307 Ft. Ebből az állami támogatás 25.649.805,-Ft. Ebben benne van 
az általános működésre-, a Falugondnoki Szolgálatra-, a szociális feladatok ellátására kapott 
támogatás. A polgármester illetmény- és költségtérítés 2022 évi emelésének ellentételezése 
érdekében kapott támogatás is ide van betervezve 1721.578,-Ft értékben. A várható adó bevé-
telét az adós kolléganő adta meg, körülbelül minden évben ugyanannyi. Utána láthatják a kö-
vetkező sornál a Maradványt, ami 18.182.535 Ft. Ez abból áll össze, ami a bankszámlánkon 
van pénz plusz, mínusz egy, két technikai tétel (adó túlfizetés, forgótőke). Bevételi oldalon 
még a büfé áramdíjának tovább számlázásából származó bevétellel számoltak. Kiadási olda-
lon az előző, 2021-es év alapján terveztek, azt vették alapul. Ehhez tervezték hozzá a még 
várható kiadásokat. Ezt követően felkéri Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi főelőadót, hogy rész-
leteiben is ismertesse a kiadási előirányzatokat. 
 
Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi előadó előterjesztésében elmondja, hogy a Közvilágításnál a 
közüzemi díj, valamint a karbantartás díja van betervezve. Hivatal/igazgatásnál a polgármes-
ter asszony tiszteletdíja, költségtérítése, valamint az alpolgármester tiszteletdíja szerepel. Kö-
vetkező soron pedig a hozzákapcsolódó járulék. Közútnál a hótolással számoltak, valamint ha 
útszóró sót kell venni, azt tervezték be. Köztemetőnél az üzemeltetési anyagra a gépekhez 
szükséges benzinnel számoltak, a szolgáltatási oldalon pedig azzal, ha nagy terület miatt ki 
kell adni külső vállalkozónak a fű- és bozótirtást. Falugondnoki szolgálatnál a falugondnok 
munkabére van betervezve, az üzemeltetési anyagnál a gépkocsihoz kapcsolódó gázolaj, szél-
védőmosó folyadék, stb, illetve minden, ami a gépkocsihoz szükséges. Karbantartásra is tettek 
be előirányzatot, ha javítani kellene az autót. Könyvtárnál, közművelődésnél a közművelődés 
szervező négy órás bére van betervezve. Megbízási díjhoz van betervezve a könyvtáros tiszte-
letdíja, valamint a könyvtár és a faluház takarítási díja. Szolgáltatásnál az 1 millió forint a 
rendezvényekre van betervezve. Ha lesz falunap, idősek napja és hívnak fellépőket, akkor az 
ő költségük kerül ide könyvelésre. A Város és községgazdálkodásnál van betervezve 
500.000,- Ft az egyéb külső személyi juttatásokra. Ha lesz rendezvény, akkor a hozzá kapcso-
lódó élelmiszerek, vásárolt élelmezés kerül majd ide könyvelésre. A szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatáshoz kerül lekönyvelésre például az ügyvédi költség, a főépítész részére is 
havonta fizetünk, ami szintén szakmai szolgáltatásnak minősül. Települési támogatásnál az 
államtól kapott támogatást összege szerepel, mivel azt teljes mértékben el kell költeni erre a 
célra. Pl. rendkívüli- tanévkezdési-, szülési-, lakhatási támogatás. Zöldterületnél az üzemelte-
tési anyaggal számoltak (pl. benzin, alkatrész), valamint a fűnyírásba, ha vállalkozót kell be-
vonni, akkor az ő kiadását a szolgáltatási soron tervezték be. Szennyvíz pályázatnál kell na-
gyobb kiadással számolni. Az ingatlan felújítás soron lévő, a közel 12 millió Ft a pályázathoz 
tartozó kiadás, valamint tartalékot is terveztek ide.  
 
Hozzászólások: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szennyvíz 
beruházással kapcsolatban az 1.050.000,-Ft az önkormányzati ingatlan szennyvíz pályázatban 
való részvétele, a tartalék pedig azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a számára lett betervez-
ve, akiknek segítséget kell nyújtani a pályázati önrész befizetésére. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a költségvetési rendeletet fogadják el. 
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Schmidt Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

1/2022.(III.1) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2022. évi költség-
vetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2 . /  N a p i r e n d :  Magyar Falu Program pályázatok benyújtása 
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást és a benyújtott pályázatot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a pályázat benyújtását foglalják 
határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

1/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett, MFP-OJKJF/2022 kódszámú, „Óvodai játszóudvar, 
közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújtott 
be.  
A Pályázat címe: „Németbányai közterületi játszótér fejlesztése” 
A beruházás helyszíne: 8581 Németbánya, 39 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége: 5.998.210,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege: 5.998.210,-Ft  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
b) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást és a benyújtott pályázatot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy ennél a pályázatnál már hiánypót- 
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lási eljárásban a kiírásnak megfelelő Árajánlatot és képernyőképet is beküldték. Javasolja, 
hogy a pályázat benyújtását foglalják határozatba. 
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

2/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett, MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázati 
alprogramra pályázatot nyújtott be.  
A Pályázat címe: „Németbányai Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszer-

zés és közösségszervező bértámogatása” 
A beruházás helyszíne: 8581 Németbánya 74/2 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége: 3.146.218,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege: 3.146.218,-Ft 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
c) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pá-
lyázati kiírást és a benyújtott pályázatot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
ca) Pályázati dokumentáció elkészítése, a pályázat benyújtása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti 
Németh Tamás egyéni vállalkozó Árajánlatát és Megbízási szerződését, melyek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
pályázati határidő miatt az Árajánlatot elfogadta, s az Árajánlat alapján készült, egyéni 
vállalkozóval kötött, 2022. január 30. napján kelt Megbízási szerződést aláírta. Javasolja, a 
képviselő-testületnek, hogy Árajánlatot fogadja el, s az Árajánlat alapján készült Megbízási 
szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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3/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Tamás 
egyéni vállalkozó (9090 Pannonhalma, Dózsa György u.45/a., adószáma: 
68068930-1-28) 2022. január 20. napján kelt, Németbánya Község 
Önkormányzata „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
pályázati dokumentációja elkészítésével és a pályázat határidőre történő 
benyújtásával kapcsolatos, nettó 150.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja, s az 
Árajánlat alapján készült, Németh Tamás egyéni vállalkozóval kötött, 2022. 
január 30. napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

 Kelemen László jegyző 
 
cb) Tervezési dokumentáció elkészítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
„MÁRTON” Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. németbányai Faluház felújítása 
kivitelezési munkák tervei elkészítésének Árajánlatát és Megbízási szerződését, melyek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy a pályázati határidő miatt az Árajánlatot elfogadta, s az Árajánlat alapján készült, a Bt-
vel kötött, 2022. február 3. napján kelt Megbízási szerződést aláírta. Javasolja, a képviselő-
testületnek, hogy Árajánlatot fogadja el, s az Árajánlat alapján készült Megbízási szerződést 
hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter HVB jelölt  kérdezi, hogy a faluház színezése előtt a falakat nem fogják szige-
telni? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy nem lesznek szi-
getelve a falak, mert az energetika számítások tanúsítják, hogy csak pár százalékot jelentene a 
szigetelés. Az Energetikai Tanúsítvány alapján a födémnek a szigetelése a sarkalatos pont. A 
költségvetésben nagyon nagy összeget elvitt volna a falak szigetelése, inkább a födém szige-
telésére és a fűtés korszerűsítésére mentek rá. Még egy jó dolog van a pályázatukban, hogy az 
illemhelyiségeket a kültér felé megnyitják, ha sikeres lesz a pályázat.  
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné közművelődés szervező kérdezi, hogy födém szigetelését követően a pad-
lás járhatatlan lesz? Tavasszal a kéményseprő hogyan tud ott közlekedni?  
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy nem kell ott jár-
kálni, de azért egy járdasziget kialakításra kerül a padláson, hibaelhárítás céljából. A költség-
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vetésbe most jelenleg annyi fért bele, hogy fapallók lesznek lerakva, melyek a kéményhez, a 
nyílászárókhoz való megközelítést megkönnyítik. Ezen kívül a külső nyílászáró lesz még ki-
cserélve a többi nem, meg a fűtéskorszerűsítés. Az már véleménye szerint egy óriási előrelé-
pés lesz, ha nem fagynak meg a faluházban, illetve a hőmérséklet szinten tartása nem igényli 
egy ember munkáját.  
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester 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: 
 

4/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csiszár Teréz 
üzletvezető által képviselt „MÁRTON” Építőipari Tervező, Kivitelező és 
Szolgáltató Bt. (8200 Veszprém, Baláca sor 5/A., adószám: 27250318-1-19) 2022. 
február 1. napján kelt, Németbánya Faluház felújítása kivitelezési munkái 
terveinek elkészítésével kapcsolatos, nettó 311.880,-Ft összegű Tervezési 
Árajánlatát elfogadja, s a Tervezési Árajánlat alapján készült, a „MÁRTON” 
Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt-vel kötött, 2022. február 3. 
napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Tervezési Árajánlat és a Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
cc) Energetikai tanúsítás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Süle 
István ügyvezető által képviselt Poligon-s Kft. Árajánlatát és Megbízási szerződését, melyek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy a pályázati határidő miatt az Árajánlatot elfogadta, s az Árajánlat alapján készült, a Kft-
vel kötött, 2021. december 23. napján kelt Megbízási szerződést aláírta. Javasolja, a 
képviselő-testületnek, hogy Árajánlatot fogadja el, s az Árajánlat alapján készült Megbízási 
szerződést hagyja jóvá. 
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

5/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Süle István 
ügyvezető által képviselt Poligon-s Kft. (8500 Pápa, Korvin u. 16-18., adószám: 
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11334604-2-19) 2021. december 20. napján kelt, Németbánya Faluház épülete 
Hiteles Energetikai Tanúsítványa és az átalakítási munkákhoz szükséges 
energetikai számítások elkészítésével kapcsolatos, bruttó 80.000,-Ft összegű 
Árajánlatát elfogadja, s az Árajánlat alapján készült, a Poligon-s Kft-vel kötött, 
2021. december 23. napján kelt Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
cd) Pályázat benyújtása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy a pályázat benyújtását foglal-
ja határozatba a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál 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: 
 

6/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú, „Önkormányzati járda-
építés/felújítás támogatása” című pályázati alprogramra, MFP-ÖTIK/2022/1. pá-
lyázati kategóriában pályázatot nyújtott be.  
A Pályázat címe: „Faluház felújítása Németbányán” 
A beruházás helyszíne: 8581 Németbánya, Fő tér 3., 74/2 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége: 34.911.546,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege: 34.911.546,-Ft 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
3 . /  N a p i r e n d : Hungarikum 2022. pályázat benyújtása 
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pá-
lyázati kiírást és a benyújtott pályázatot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, a lényege, hogy a korábban kiadott szakács-
könyvük két nyelven kerül ismételten kiadásra, német nyelvre is lefordították. Majd megren-
dezésre kerül egy augusztus 20-i dátummal tervezett gasztronómiai nap, az értéktári napjukra 
alapozva. A pályázatba betervezték a község honlapjának felújítását, mert már nagyon elavult, 
reméli, hogy sikeres lesz a pályázat. A Pályázatot Mihalcsik Márta a Németbányai TÉB tagja 
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állította össze, s közreműködött annak benyújtásában. Javasolja, hogy a pályázat benyújtását 
foglalja határozatba a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a beadott pályázat határozatba foglalásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

7/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agrárminisztéri-
um 2022. évi, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésé-
nek, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” HUNG-
2022. pályázati kódszámú pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.  
A Pályázat címe: „Régi ízek – sváb gasztronómiai értékek Németbányán”  
A megvalósítás helyszíne: 8581 Németbánya, Fő tér 3.,  74/2 hrsz. 
A projekt bekerülési költsége:                                          2.052.700,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                             2.052.700,-Ft 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
4 . /  N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzata Közművelődési Szolgáltatási 

Terve 
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti 
Schmidt Attiláné közösségszervező által elkészített, az önkormányzat közművelődési Szolgál-
tatási Tervét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták.  Javasolja, hogy a Szolgáltatási Tervet hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a Szolgáltatási Terv jóváhagyását. Elmondja, hogy 
a terv az önkormányzat által 2022. évben szervezendő programokat tartalmazza, melyeket a 
közösségszervező előzetesen egyeztetett a képviselő-testülettel. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

8/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai köz- 
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művelődési közösségi színtér 2022. évi Szolgáltatási Tervét jóváhagyja. 
A Szolgáltatási Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
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) Általános Iskolai körzethatár 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi 
Központ tárgyban kiküldött előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták.   Javasolja, hogy a kötelező felvételt biztosító oktatá-
si-nevelési intézményekkel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester 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: 
 

9/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya település 
teljes közigazgatási területére, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó, jelenlegi 
felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 200811 – Paul Angermann Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd (8445 Városlőd, Kossuth L. 
u. 58.) és 203496 – Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (8446 Kislőd, Hősök tere 9.) oktatási-nevelési intézményekkel 
egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Honlap karbantartási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piller 
Zsolt Németbánya község honalapja karbantartásával kapcsolatos, 2022. évi Vállalkozási 
szerződés-tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a díj a tavalyival azonos. Javasolja, hogy az általa aláírt 
vállalkozási szerződést a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

10/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod, 
Kossuth u. 30.) az önkormányzat honlapjának karbantartásával kapcsolatos, 2022. 
évi, bruttó 5.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
c) Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Csáky Csongor elnök által képviselt Rákóczi Szövetség 2021. évi támogatása Elszámolását, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ja-
vasolja, hogy az Elszámolást fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

11/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csáky Csongor 
elnök által képviselt Rákóczi Szövetség (H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1., 
adószám: 19719029-1-41) 2022. január 21. napján kelt támogatás Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
d) Rákóczi Szövetség támogatás kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Csáky Csongor elnök által képviselt Rákóczi Szövetség 2022. évi támogatás kérelmét, mely-
nek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
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hogy támogassa a Képviselő-testület a Szövetség 2022. évi Magyar Iskolaválasztási Program-
ját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő javasolja, hogy 10.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a 
Rákóczi Szövetségnek. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert 
az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

12/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor elnök 
által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1., adószám: 
19719029-1-41) részére, a Magyar Iskolaválasztási Program megvalósításra 
10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
e) Megbízási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Perkó 
Fruzsina egyéni vállalkozóval kötött Megbízási szerződést, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a TÖOSZ 
szervezésében indultak a polgármestereknek és hivatali dolgozók részére on-line angol és 
német nyelvtanfolyamok, melyre ő jelentkezett. Ezt követően jelzi e napirendi pontnál 
érintettségét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a polgármester asszony szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
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Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből 
zárják ki Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester asszonyt a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya a Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester asszony 
nyelvi képzésével kapcsolatos döntésnél Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgár-
mester asszonyt kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester javasolja a Megbízási szerződést hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

13/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Perkó Fruzsina Mária 
egyéni vállalkozóval (1023 Budapest, Felhévízi u. 4., adószám: 57505422-1-41) 
kötött, 2022. január 11. napján kelt, a polgármester angol nyelvoktatásával 
kapcsolatos Megbízási szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
f) Hutta Germanica Egyesület támogatás elszámolása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Száva 
Zoltán elnök által képviselt Hutta Germanica Egyesület 2021. évi támogatása Elszámolását, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.   
Javasolja, hogy az Elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

14/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Száva Zoltán elnök 
által képviselt Hutta Germanica Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 
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18757192-1-19) 2021. december 30. napján kelt támogatás Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
g) Megállapodás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Megállapodást, melynek másolatát 
a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatta a települési önkormányzat „Bakonyi 
Télűző” németbányai programja megvalósítását, és a program megrendezését és szervezését is 
segíti, ezért került sor a Megállapodás megkötésére. Javasolja, hogy a Megállapodást hagyja 
jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester köszönetét fejezi ki Németbánya Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a támogatásért és a megrendezés segítéséért. Támogatja a megállapodás 
jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

15/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) kötött, 2022. február 
10. napján kelt, „Bakonyi Télűző” németbányai programjainak megszervezése 
támogatásával kapcsolatos Megállapodást jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. február 16. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
h) Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. támogatása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Havai László ügyvezető által képviselt Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. kérelmét. 
Elmondja, hogy a Kft-t az önkormányzat hozta létre, ezért javasolja, hogy a 2020. és 2021-es 
évek könyvelési díja kiegyenlítésére állapítsák meg a kért támogatást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a Kft. támogatásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

16/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Havai László 
ügyvezető által képviselt Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. (8581 
Németbánya, Fő tér 3., adószám: 14215403-1-19) részére, könyvelési díj 
kifizetésére 60.000,- Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
i) Németbánya Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 25. §-a szerint: 
 
„23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - 

tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. 
és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. (…) 

25. §  (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 
nem nyújtható be. 

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iro-
da vezetője által javasolt személy 

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, 
b) elhalálozik vagy 
c) a megbízatást nem vállalja, 

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthat-
ja. 

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással 
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 

(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bi-
zottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.” 

 
Felkéri Kelemen László jegyző urat, a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy indítványát te-
gye meg. 
 
Kelemen László jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője elmondja, hogy az egyik póttag 
elhalálozott, a másik pedig magas életkorára hivatkozva, nem vállalta a póttag tisztséget. 
Ezért kell új póttagokat választani a képviselő-testületnek, akik a HVB tagok választás napi 
hiányzása esetén helyettesíteni tudják a hiányzó tagokat. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Németbánya Helyi Választási Bizottság póttagjainak Müller Péter Németbánya, Boró-
ka u. 3. és Berhidai Edina Németbánya, Kossuth u. 32. sz. alatti lakosokat válassza meg. A 
jelöltek előzetesen írásban nyilatkoztak, hogy a tisztséget vállalják.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő kérdezi, ha valaki póttag, akkor jelöltnek a delegáltja lehet-e? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a kettő tisztség összeférhetetlen. Nem 
lehet valaki választott és delegált tag is egyszerre. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a HVI vezető póttagokra vonatkozó 
indítványát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

17/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya Helyi Vá-
lasztási Bizottság póttagjainak Müller Péter Németbánya, Boróka u. 3. és Berhidai 
Edina Németbánya, Kossuth u. 32. sz. alatti lakosokat választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 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? 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné Németbányai TÉB elnöke hozzászólásában elmondja, hogy jövőre lesz 270 
éves Németbánya település. Pályázatoknál ezt előtérbe kellene helyezni. A németbányai Ká-
polna 25 éves, a kitelepítésnek pedig a 75. évfordulója lesz. A kitelepítési évfordulón jó lenne 
levetíteni a „Vaterland” című filmet, ami magyarpolányi kitelepítettek visszaemlékezéséről 
szól. Bakonyjákónak van egy kiadványa, a „Bakonyjákó képeskönyv”. Van Németbányának 
is egy képeskönyve, amit ő készített el 2018-ban. Ebben a falu történetén kívül légi felvételek, 
természet fotók is szerepelnek. Van benne egy sorozat: 1978-ban valaki végigfotózta a falut, 
és ezeket a házakat ő is újra fotózta. Vannak fotók az új építkezésekről is. A vége egy 100 új-
ságcikkből álló rész, ami csak Németbányáról szól. Arra gondolt, hogy a 270 éves évforduló-
ra, ha nem is ilyen vastag kötetet, de kivonatolva, Mihalcsik Márta segítségével – pályázati 
támogatással – ki lehetne adatni. 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy az Internet fejlesztésről nincs semmi hír? 
 
Válasz: 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos nincs új 
híre a szuper gyors internetről. Próbált utánajárni, hogyan lehetne - amíg kiépítésre kerül a 
rendszer - megoldást találni erre a problémára. Két lehetőséget talált, ami jó lehetne a falunak, 
de sajnos mind a két lehetőség okafogyottá vált, a magas anyagi vonzata miatt.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 19 óra 
46 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


