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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23. napján 19 órakor 
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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. június 23. napján 

19 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, Dr. Bognár 

Katalin, Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
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 csak Schmidt Attila alpolgármester 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem lesz jelen a mai 
képviselő-testületi ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Vegyes ügyek” napirendi 
ponttal. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról és az ellátásért fizeten-         Marcsik Zoltánné 

dő térítési díj megállapításáról szóló 7/2021.(V.27.) önkormányzati              Király Ágnes                                             
     rendelet módosítása                                                                                          polgármester     
 
2./ Háziorvosi rendelési idő módosítása                                                           Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Átfogó értékelés Németbánya Község Önkormányzata 2021. évi              Marcsik Zoltánné                                                             
      gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről                                      Király Ágnes                                         
                                                                                                                              polgármester 
  
4./ Belső ellenőrzés                                                                                          Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
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5./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 és 
38/2022.(IV.25.) 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 : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért 

fizetendő térítési díj megállapításáról szóló 7/2021.(V.27) 
önkormányzati rendelet módosítása                            

 Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Frum 
Ferenc konyha vezető kérelmét és a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek 
másolatát  a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

6/2022.(VI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az 
ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2021.(V.27.) ön-
kormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2./ N a p i r e n d :  Háziorvosi rendelési idő módosítása 
    Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
         (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. 
Léka Tibor háziorvos háziorvosi rendelési idő módosításával kapcsolatos kérelmét, melyet a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az 
előterjesztés szerinti rendelési idő módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a háziorvos kérelmét. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
52/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya község 
háziorvosi ellátása rendelési idejének - dr. Léka Tibor háziorvos 2022. június 7. 
napján kelt Előterjesztésének megfelelő – módosításához hozzájárul. 
Az Előterjesztés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Átfogó értékelés Németbánya Község Önkormányzat 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről             
    E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
        (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdé-
sében foglaltak szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatai-
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nak ellátásáról minden év május 31. napjáig Átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-
testület megtárgyal. Átfogó értékelés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Átfogó értékelést. Javasolja a képviselő-
testületnek az Átfogó értékelés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja az Átfogó értékelés elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Köz-
ség Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló, 2022. május 30. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Belső ellenőrzés 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Bocskay és Társa Bt. Németbánya Község Önkormányzata tárgyi eszközök leltárának és 
leltározásának ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentését, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a jelentést fogadják el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a jelentés elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskay és Társa 
Bt. (8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) Németbánya Község Önkormányzata tárgyi 
eszközök leltárának és leltározásának ellenőrzéséről szóló, 2022. május 2. 
napján kelt, Belső ellenőrzési jelentését elfogadja.  
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
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) Pályázat-Németbánya-Gesztenyés utca útfelújítása 
 
aa) Tervezés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft. ügyvezető tervezője, Demény Zoltán készítette a 
terveket a benyújtott VP pályázathoz, vele aláírta a Tervezési szerződést. Ezt követően 
részletesen ismerteti az 1.240.000,-Ft. + ÁFA összegű Tervezési szerződést, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Tervezési szerződést hagyják 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: 
 

55/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

            Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Demény Zoltán 
ügyvezető által képviselt Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft-vel (8200 
Veszprém, Boksa tér 1/B.) kötött, Németbánya, Gesztenyés utca felújításával kap-
csolatos, 1.240.000,-Ft. + ÁFA összegű, 2022. május 25. napján kelt Tervezési 
szerződést jóváhagyja. 
A Tervezési szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
ab) Támogatás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, azzal a kéréssel 
fordult a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatójához, legyen szíves támogatni a németbányai Gesz-
tenyés utca felújítását, mivel önköltséget is tartalmaz a pályázat, és a Bakonyerdő Zrt. is 
használja ezt az utcát. Előzetesen volt egy 500.000,-Ft-os támogatási igérvény, amit még nem 
használtak fel, s ennek az összegnek a megemelését kérte. Erre kapta a válasz, hogy 
1.000.000,-Ft-ot tudnak támogatásként adni, azzal a kikötéssel, ha a pályázat pozitív elbírálás-
ra kerül. Ezt követően részletesen ismerteti a Bakonyerdő Zrt. levelét és a Megállapodást, me-
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lyek másolatait a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Javasol-
ja, hogy a Megállapodást a képviselő-testület 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: 
 

56/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt-
vel (8500 Pápa, Jókai M. u. 46.) kötött, Németbánya, Gesztenyés utca pályázati 
támogatással történő felújításával kapcsolatos, 1.000.000,-Ft összegű, 2022. 
június 20. napján kelt Megállapodást jóváhagyja.  
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Falunapi együttműködések    
 
ba) Kostajger Mihály KHE-tel 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Egyesü-
let tagjai a 2022. július 16. napján tartandó németbányai falunap megrendezését segítik. Az 
Egyesület pályázaton nyert anyagi támogatást németbányai rendezvények lebonyolítására. 
Ezért a falunap megrendezéséhez anyagi támogatást is nyújtanak. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az Egyesülettel kössenek Együttműködési megállapodást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az Együttműködési megállapodás megkötését. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás alá-
írására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

57/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kostajger Mihály 
Közhasznú Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő tér 3.) a 2022. július 16. napján 
megrendezendő németbányai falunap szervezésének segítésére és támogatására 
Együttműködési Megállapodás kötését határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

bb) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Német-
bánya Német Nemzetiségi Önkormányzat évek óta a pavilonjait térítésmentesen adja kölcsön 
az önkormányzati rendezvényekhez. Az idén is biztosítani kívánja a 2022. évi németbányai 
falunapra a tulajdonában lévő 4 db 6 m x 3 m-es és az 1 db 3 m x 3 m-es pavilont, amit kö-
szönettel elfogad az önkormányzat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Németbánya Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatával kössenek Együttműködési megállapodást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő egyetért az Együttműködési megállapodás megkötésével. Ja-
vasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírá-
sára. 
  
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

58/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal (8581 Németbánya, Fő tér 3.) a 2022. július 
16. napján megrendezendő németbányai falunap szervezésének segítésére, 
pavilonok térítésmentes biztosítására Együttműködési Megállapodás kötését 
határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Tűzifa rendelés    
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a téli tűzifa beszerzése aktu-
álissá válik. 8 m3 tűzifa beszerzése szükséges az önkormányzat részére. A télhez közeledve, a 
faluházban több fűtési mód áll az önkormányzat rendelkezésére. Ez azért is fontos, mert az 
épületben van az orvosi rendelő, valamint több egyesület székhelye. Az önkormányzat 
gáztartálya teljesen tele van. Ezt követően részletesen ismerteti a Bakonyerdő Zrt. Farkasgye-
pűi Erdészet Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a tűzifa beszerzésről, s ha-
talmazza fel a polgármestert a tűzifa megrendelésére 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő kérdez, hogy hány köbméteres a tartály? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy 5 m3 –es. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő véleménye szerint kevés a 8 m3 tűzifa beszerzése. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a tűzifa megrendelésére. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy több nem fér el, 
nem tudják hová rakni.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

59/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. 
Farkasgyepűi Erdészet (8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 30.) 21.500,-Ft/m3 + ÁFA 
összegű Árajánlatát elfogadja, s az önkormányzat részére 8 m3 tűzifa 
beszerzéséről határoz.  
Felhatalmazza a polgármestert a tűzifa megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája nyitva tartása, indítható óvodai csopor-   
    tok száma       
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti 
Hegedüsné Patyi Edina intézményvezető az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
nyitva tartásával, indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos kérelmét, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek megfelelően hozzák meg határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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60/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott 
jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
intézményének nyitva tartási idejét és a 2022/2023-as nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát a következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2022.09.01. – 2023.07.07.  
 Kedd:  7.00 - 16.30  2023.08.07. – 2023.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.30  
            Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
Az indítható óvodai csoportok száma: két gyermekcsoport - egy részben osztott 
(kis, -középső csoportos életkorú) életkorú gyermekcsoport, valamint egy 
nagycsoportos korosztályú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia által szervezett zarándoklat támogatása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2022. au-
gusztus 13. napján tartja meg a Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia az idei zarándoklatát. 
A zarándokokat Rudi Péter atya fogadja Hahóton és Felsőrajkon, ahol az egyháztörténeti ér-
tékek megismerése mellett a helyi termelők értékteremtő munkáit is láthatják. Az érkezőket 
szentmise, közös ebéd, szőlőhegyi kiruccanás, méz, csoki és borkóstoló várja. A szervezők 
2.000,-Ft/fő hozzájárulást kérnek a költségeikhez. A jelentkezéseket 2022. június 30-ig Far-
kasgyepűn Ágh Péterné Rózsinál, Németbányán Schmidt Attiláné Timinél és Bakonyjákón 
Schlecht Benedeknél és Németh Ritánál lehet leadni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a zarándoklat megszervezését 30.000,-Ft-tal támogassák. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

61/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sándor Mihály plé-
bános által képviselt Bakonyjákó Római Katolikus Plébánia (8581 Bakonyjákó, 
Rákóczi u. 35.) részére, 2022. augusztus 13. napjára, Hahótra és Felsőrajkra 
szervezendő zarándoklat költségeinek fedezésre 30.000,-Ft támogatást állapít 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Fűnyíró traktor értékesítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy pályázati 
támogatással az önkormányzat a tavalyi évben korszerű fűnyíró traktort vásárolt, mellyel a 
falugondnok nyírja a füvet. A régi, 2014. évben vásárolt Husqvarna YTH 184T fűnyíró trak-
tor feleslegessé vált, javasolja a képviselő-testületnek, hogy annak értékesítéséről hozzanak 
határozatot. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a régi traktor értékesítését. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az értékesítés megszervezésre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

62/2022.(VI.23.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németbánya Község 
Önkormányzata (8581 Németbánya, Fő tér 3.) tulajdonában lévő, Husqvarna YTH 
184T típusú fűnyíró traktor értékesítését határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés megszervezésre. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. július 8. 
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 képviselő-testületi ülést 19 óra 36 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


