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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. április 25. 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 és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 2 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 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem lesz jelen a mai 
képviselő-testületi ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Németbánya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-         Marcsik Zoltánné 

bályzata módosítása                                                                                        Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester     
 
2./ Németbánya község 2022. évi lomtalanítása                                             Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                              Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzése            Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátá-            Marcsik Zoltánné                                                           
     sokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-             Király Ágnes 
     tervezet véleményezése                                                                                    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 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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17/2022.(II.14.) és 
18/2022.(II.15.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben polgármesteri döntések nem születtek. 
 
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 Szervezeti és Működési Sza-       

bályzata módosítása                            
Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ékes-
né Gáspár Dóra pénzügyi előadó előterjesztését, a rendelet előterjesztését és a rendelet-
tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ módosítás rendeletet fogadják el. 
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

2/2022.(IV.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2 . /  N a p i r e n d :  Németbánya község 2022. évi lomtalanítása 
     Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
„Avar Ajka” Nonprofit Kft. 2022. évi lomtalanítással kapcsolatos előterjesztését, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy azt a változatot válasszák, amelyben az „Avar Ajka” Nonprofit 
Kft. díjmentesen gyűjti össze a hulladékot a településen, s az átrakóállomáson keresztül az 
ártalmatlanítóba szállítja. 
 
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: 
 

19/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbányán 2022. 
október 3. napján szervezi meg a lomtalanítást. A lomtalanítás során az „Avar 
Ajka” Nonprofit Kft. (8400 Ajka, Szent István u. 1/a.) díjmentesen gyűjti össze a 
hulladékot Németbánya településen, s az átrakóállomáson keresztül az 
ártalmatlanítóba szállítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a lomtalanítás megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3 . /  N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzése             
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Bocskay és Társa Bt. által készített Belső ellenőrzési jelentést, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
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Az ellenőrök javasolják: 
a) az analitikus nyilvántartásba felvezetni a vagyonkezelésbe adott eszközök és a beruházá-

sok, felújítások állományát,  
b) felülvizsgálni a költségvetési beszámoló 01. űrlap és a 15/A tábla adatai közötti eltérést és 

elvégezni a korrekciót, 
c) a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásába felvenni a vagyonkezelésbe adott eszközök 

állományát. 
  
Ezeket a feladatokat a pénzügyes kolléganő el fogja végezni. Javasolja, hogy Németbánya 
Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló, Belső ellenőrzési jelentést fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a jelentés elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

20/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Németbánya Község Önkor-
mányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló, 2022. január 20. napján kelt Belső 
ellenőrzési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások  

ról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-
tervezet véleményezése                                                                             

     Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pá-
pakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás előterjesztését, melynek másolatát a kép-
viselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesz-
tésben lévő határozati javaslatot fogadja el 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: 
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21/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2022.(II.15.) határozatával 
jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 
Ugod, Kossuth u. 32.) által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásával egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 30. 
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 részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízott törvényességi felhívását, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a felhívás-
sal értsenek egyet, s a munkáltatói döntéseket hozzák meg. 
 
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: 
 

22/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 
Németbánya község polgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének 
rögzítésével kapcsolatos törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Polgármester tiszteletdíjának rögzítése    
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyes 
kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a 
tartalmazza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának 2022. január 1-jei hatállyal történő módosítását.  



7 
 

 

Az Mötv. 71.§ (2) bekezdése szerint: 
 „(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000,-
Ft.” 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdése a) pontja szerint: 
     „A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg … 
          a) 40 %-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere 

esetében” 
                                 1.300.000,-Ft x 40 % =  520.000,-Ft. 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján: 

     „A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 
 
                          520.000,-Ft x 50 % =   260.000,-Ft 
- Tehát a képviselő-testületnek a polgármester asszony tiszteletdíja összege tekintetében 

nincs mérlegelési lehetősége. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy határozatban rögzítsék a polgármester tiszteletdíját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

23/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Marcsik Zoltánné Király Ágnes Németbá-
nya község társadalmi megbízatású polgármestere tiszteletdíját 2022. január 1. 
napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 71. § (5) bekezdése alapján bruttó 260.000,-Ft összegben rögzíti. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
c) Polgármester költségtérítésének rögzítése       
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 
71. §-ának (6) bekezdése szerint: 
„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Így a polgármester havi költségtérítése:  260.000,-Ft x 15 % = 39.000,-Ft. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri költségtérítést határozatban rögzítsék. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a határozat meghozatalával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

24/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Marcsik Zoltánné Király Ágnes Németbá-
nya község társadalmi megbízatású polgármestere költségtérítését 2022. január 1. 
napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 39.000,-Ft/hó összegben rögzíti. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: Azonnal. 

       Felelős: Kelemen László jegyző 
 
d) Az alpolgármester tiszteletdíja megállapítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy társadal-
mi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tisztelet-
díjához viszonyítva, az Mötv. 80. §-ában meghatározott keretek között állapítja meg a képvi-
selő-testület. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 
%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A polgármesteri 
tiszteletdíj 90 %-a (234.000,-Ft) a felső korlát, ezen belül mérlegelhet a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíját változatlanul bruttó 90.000,-Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

25/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schmidt Attila 
Németbánya község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíját 2022. 
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – bruttó 90.000,-Ft összegben 
állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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e) Húsvéti sonka biztosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy húsvéti 
ünnepekre a képviselő-testület évek óta, már hagyományosan, így 2022. évben is 1 db füstölt 
sonkát biztosított a Németbányán életvitelszerűen élő családok, és lakosok részére. Javasolja, 
hogy a döntésről a határozatát hozza meg a képviselő-testület. 

 
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: 
 

26/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi húsvéti 
ünnepekre, a Németbányán életvitelszerűen élő családok, és lakosok részére - 
Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére - 1 db füstölt 
sonkát biztosított. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
 Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
               Kelemen László jegyző 

 
f) Vállalkozási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbá-
nyai Víziközmű Társulat könyvviteli feladataira Vállalkozási szerződést kötött Olasz Gerda 
kisadózó vállalkozóval. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási szerződést, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület a Vállalkozási szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál 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: 
 

27/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Olasz Gerda kisadózóval 
(8500 Pápa, Sasréti u. 7., adószám: 57645267-1-39) kötött, a Németbányai Vízi-
közmű Társulat könyvviteli feladataival kapcsolatos, 2022. március 28. napján 
kelt, bruttó 25.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
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A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

g) Megállapodás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bakonyi 
Télűző Program megszervezését Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzata 10.000,-
Ft-tal támogatta, az erről szóló Megállapodást aláírta az elnök úrral. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megállapodást hagyja 
jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a Megállapodás jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

28/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 
15777373-1-19) kötött, a 2022. évi németbányai Bakonyi Télűző Program meg-
szervezésével kapcsolatos, 2022. február 10. napján kelt Megállapodást jóváhagy-
ja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Megbízási Szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a  
„Veszprém SZÍVE-JAVA” című kiadványban való megjelenésre Megbízási Szerződést kötött 
a DONO TE LIBRO Kft-vel. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási Szerződést, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Megbízási Szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

29/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DONO TE LIBRO Kft-
vel (4150 Püspökladány, Szent István u. 50., adószám: 26364267-2-09) kötött, a 
„Veszprém SZÍVE-JAVA” című kiadvány megjelentetésével kapcsolatos, 2022. 
március 7. napján kelt Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) Híd Kárpátaljáért segélyprogram 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Magyarország Kormá-
nya felhívását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 30.000,-Ft támogatást állapítson meg a 
2022. évi orosz-ukrán háború Ukrajnában maradt és Magyarországra menekült kárpátaljai 
magyarok és ukránok részére. 
 
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: 
 

30/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a „Híd 
Kárpátaljáért„ segélyprogramban, a 2022. évi orosz-ukrán háború Ukrajnában ma-
radt és Magyarországra menekült kárpátaljai magyarok és ukránok részére 
30.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támoga-
tás nemzetközi összefogás számlájára történő átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Németbányai Falunap 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németbá-
nyán 2022. július 16. napján szeretnék megrendezni a Falunapot. Javasolja, hogy a falunap 
időpontját határozatban rögzítse a képviselő-testület. Felhatalmazást kér a falunapi rendez-
vény megszervezésével kapcsolatos szerződések megkötésére. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát és felhatal-
mazását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

31/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbányán 2022. júli-
us 16. napján rendezi meg a Falunapot. 
Felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert a falunapi rendez-
vény megszervezésével kapcsolatos szerződések megkötésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
k) Tartályos gáz vásárlás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
PRIMAENERGIA Zrt. 2022. március 17. napjától megemelte a tartályos gáz árát. Az új ár: 
bruttó 835,66 Ft/kg. Árajánlatot kért a Zrt-től. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Árajánlatot, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződésük szerinti 515 kg/év mennyiséget sürgősen 
vásárolják meg, mert a gáz ára csak emelkedhet. 
    
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a gáz megrendeléséről 
gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

32/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete – szerződésének megfele-
lően - A PRIMAENERGIA Zrt-től 2022. évre 515 kg tartályos gázt vásárol. 
Felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert, hogy a gáz megren-
deléséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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l) Telekvásárlási kérelem 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Ba-
kony-Bitva Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A képviselő-testületnek az eladási szándék-
ról kell dönteni. Ha el akarják adni, akkor a területrész megosztását, s ezt követően az érték-
becslést (12/2019.(XII.12.) vagyonrendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerint) meg kell rendelni 
az önkormányzatnak. A következő testületi ülésen kerülhet sor az eladásról szóló konkrét 
döntésre. Ezt követően részletesen ismerteti a Kft. kérelméhez mellékelt nyilatkozatot, hogy 
amennyiben számukra pozitív döntés születik, akkor az ingatlan megosztási és az ingatlanrész 
értékbecslési költségeit vállalják. A nyilatkozat másolatát a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az ingatlanrészt idegenítse el az önkor-
mányzat a Kft-nek. 
    
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel a fia a Kft. ügyvezetője. 
 
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 képviselő úr szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő javasolja, hogy a döntésnél zárják ki a szavazásból 
Schmidt Attila alpolgármester urat. 
  
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telekvásárlási kére-
lem” napirendi pont keretében meghozandó döntésnél Schmidt Attila alpolgár-
mester urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert, hogy az ingatlan megosztása és az ingatlanrész értékbecslése 
megrendeléséről gondoskodjon. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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33/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete el kívánja idegeníteni a 
tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes, németbányai 139 hrsz-ú, sportte-
lep megnevezésű ingatlanából a kb. 270 m2 területű ingatlanrészt a Schmidt Gábor 
ügyvezető által képviselt Bakony-Bitva Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 
(8200 Veszprém, Rozmaring u. 28., adószám: 23001239-1-19). 
Az elidegenítés feltétele, hogy a vevő az ingatlan megosztási és az ingatlanrész ér-
tékbecslési költségeit vállalja. 
Felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert, hogy az ingatlan 
megosztása és az ingatlanrész értékbecslése megrendeléséről gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
m) Fedett pavilon elajándékozása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Ubrankovics József Pál képviselő úr Németbánya Község Önkormányzata részére szeretné 
ajándékozni a tulajdonában lévő, németbányai 74/2 hrsz-ú ingatlanon fekvő, fa szerkezetű, 31 
m2 területű, 3.000.000,-Ft értékű fedett pavilont. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
ajándékot köszönettel fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő e napirendi pont tárgyalásánál jelzi érintettségét. 
 
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 képviselő úr szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy ennél a döntésnél zárják ki a szavazásból Ub-
rankovics József Pál képviselő urat. 
  
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fedett pavilon el-
ajándékozása” napirendi pont keretében meghozandó döntésnél Ubrankovics Jó-
zsef Pál képviselő urat kizárja a szavazásból. 
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Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja az ajándék elfogadását. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármestert, hogy a pavilon ajándékozási szerződését aláírja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

34/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ubrankovics József 
Pál képviselő úr tulajdonában lévő, az önkormányzat tulajdonában lévő 
németbányai 74/2 hrsz-ú ingatlanon fekvő, fa szerkezetű, 31 m2 területű, 
3.000.000,-Ft értékű fedett pavilont ajándékul elfogadja. 
Felhatalmazza Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármestert, hogy a pavilon 
ajándékozási szerződését aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
n) Szelektív hulladékgyűjtés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
„Avar Ajka” Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos előterjesztése és az általa 
már aláírt Szolgáltatási Szerződés másolatát, melyeket a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a jelenleg működő szelektív hulladékgyűjtő 
szigetet a szolgáltató megszünteti, s minden ingatlan-tulajdonos szelektív hulladékgyűjtő 
edényt igényelhet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. Elmondja, hogy egyetlen 
hátránya lesz a hulladékgyűjtő sziget megszüntetésének: az üveghulladékot nem tudja szelek-
tíven gyűjteni a lakosság. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

35/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Péter Gábor ügyvezető 
által képviselt „Avar Ajka” Nonprofit Kft-vel (8400 Ajka, Szent István u. 1/A., 
adószám: 11325479-2-19) kötött, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos, 2022. 
április 12. napján kelt Szolgáltatási Szerződést jóváhagyja. 
A Szolgáltatási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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o) Fapuma büfé villamos almérő áthelyezése és elektromos bővítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Ma-
gyar László egyéni vállalkozó a németbányai Fapuma büfé villamos almérő áthelyezésével és 
elektromos bővítésével kapcsolatos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az Árajánlat nem tartalmazza az anyagárat, mert 
az anyagokat az önkormányzat fogja megvásárolni. Javasolja az Árajánlat elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a munka megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

36/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar László egyéni 
vállalkozó (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 80. sz., adószám: 60601360-1-39) 
németbányai Fapuma büfé villamos almérő áthelyezésével és elektromos bővítés-
ével kapcsolatos, 2022. április 21. napján kelt, bruttó 80.000,-Ft összegű Árajánla-
tát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 5. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
p) Közterületek karbantartása 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tavalyi 
évben Szalai Zoltán egyéni vállalkozó 100.000,-Ft/alkalom összegű megbízási szerződéssel 
végezte Németbányán a zöldterület nyírását, karbantartását. Az ide évben 120.000 Ft/alkalom 
díjért vállalja a munkát. Ezt követően részletesen ismerteti a vállalkozó Árajánlatát, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin  képviselő kérdezi, hogy mit jelent az Árajánlatban az „alkalom”? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy egy alkalommal 
a vállalkozó a falu minden közterületén lenyírja a füvet. 
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Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin  képviselő véleménye szerint ez kedvező ár, támogatja a polgármester 
asszony javaslatát. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a mun-
ka megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

37/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Zoltán egyéni vál-
lalkozó (8581 Németbánya Kossuth Lajos u. 8., adószám: 55449319-1-39 ) né-
metbányai közterületek karbantartásával kapcsolatos, 2022. április 18. napján kelt, 
bruttó 120.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
q) Fapuma büfé üzemeltetése 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén Száva 
Zoltán németbányai lakos Bt-je vállalta a Fapuma büfé üzemeltetését. A Büfé 2022. május 1-
től szeptember 30-ig lenne nyitva, azt követőn alkalomszerűen lennének nyitva, a rendezvé-
nyekhez igazodva. A tavalyival egyező feltételekkel kötnének vele szerződést, 25.000,-
Ft/szezon áron adnák bérbe a létesítményt. Természetesen a Fapuma áram számláját követke-
ző év január 15-ig kell be kell fizetni az üzemeltetőnek. Javasolja, hogy nevezett Bt. részére 
adják bérbe a Fapuma büfé üzemeltetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a büfé kiadásával. Javasolja, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

38/2022.(IV.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában álló németbánya 74/2 hrsz-ú ingatlan németbányai Fapuma Büfé fel-
építményt, a hozzá tartozó pavilont és kiszolgáló teret tartalmazó ingatlanrészt 
bérbe adja Száva Zoltán ügyvezető által képviselt Száva és Társa Bt-nek (8230 
Balatonfüred, Köztársaság u. 2/A.). 
Bérlő a Bérlemény használatának ellenértékeként a bérleti jogviszony teljes idő-
tartamára bruttó 25.000,- Ft, azaz bruttó huszonötezer forint összegű bérleti díjat 
köteles fizetni Bérbeadó részére. 



18 
 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Bérleti Szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
r) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Havai 
László – magánterület tisztán tartásával kapcsolatos – törvényszéki jegyzőkönyvet, mellyel a 
bíróság az eljárást megszüntette. A jegyzőkönyv másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Részletesen ismerteti az E-ON Zrt. Közvilágítási üzemeltetési díja emelkedéséről szóló  
tájékoztatót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. 
 
Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket a Magyar Falu Program pályázati értesítéséről: a 
közművelődési közösségszervező bértámogatására és eszközbeszerzésre 3.146.218,-Ft 
támogatást nyert az önkormányzat. A játszóteres MFP pályázatukat tartaléklistára helyezték. 
 
Az útfelújítás TOP-os pályázat beadási határidejét 2 hónappal meghosszabbították, ennek 
beadásáról a későbbiek során döntenek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy beszélt az önkormányzat 
főépítészével. Azt a tájékoztatást adta, hogy indítsák el a kiméretést és a vásárlást, s azt a kis 
utcát is mérje ki a földmérő. A vázrajz elkészülte után, annak alapján ők felvinnék a változást 
a rendezési tervbe.  
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy nincs akadálya 
ennek, de ez a HÉSZ-hez tartozik.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 19 óra 14 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


