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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 8. napján 19 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. augusztus 8. 

napján 19 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, 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 Dr. Bognár Katalin képviselő 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a mai 
ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Közbiztonsági beszámoló                                                                            Marcsik Zoltánné 

                                                                                                                         Király Ágnes                                             
                                                                                                                               polgármester     
 
2./ Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása                             Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                                                                            
                                                                                                                              polgármester   
                                                                                                                                                                                                                                                                
3./ Gördülő Fejlesztési Terv                                                                             Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                              Király Ágnes       
                                                                                                                               polgármester 

                                                                                                                                                                    
4./ 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: 
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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 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 és 62/2022.(VI.23.) számú lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben nem születtek polgármesteri döntések. 
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 : Közbiztonsági beszámoló 
     Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Koller 
Péter r. tzls körzeti megbízott elkészítette Németbánya 2021. évi közbiztonsági jelentését, 
melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Sajnos a körzeti 
megbízott nem tudott eljönni a mai ülésünkre. A jelentésből megállapítható, hogy 
Németbánya bűnügyileg enyhén fertőzött település, inkább a közlekedéssel kapcsolatos 
szabálysértések a gyakoribbak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jelentést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a jelentés elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság  
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Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály (8500 Pápa, Széchenyi u. 
18.) 19030/2374/2022. ált. számú, Németbánya település 2021. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló Jelentését elfogadja. 
A Jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d : Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A víziközmű rendszer várható 
aktualizálási költsége 40 e. Ft + ÁFA. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
vagyonértékelés aktualizálási költségét és az Együttműködési megállapodást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírásá-
ra. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
64/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT Víz- 
és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., adószám: 11338024-2-19) 
Előterjesztésének megfelelően, a 10.12-10409-1-001-01-14 Németbánya 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer 40,- e. Ft + ÁFA összegű, vagyonértékelés 
aktualizálási költségét és az Együttműködési megállapodást elfogadja. 

                 Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Előterjesztés és az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képe-
zi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d :  Gördülő Fejlesztési Terv 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A víziközmű rendszer 2023-2037. 
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időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervében szerepel az irányítástechnikai rekonstrukció 
2,5 millió Ft+ ÁFA és a szabályozott fertőtlenítés kialakítása 1 millió Ft + ÁFA összegben. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2023-
2037. időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervét fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT Víz- 
és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., adószám: 11338024-2-19) 
Előterjesztésének megfelelően, a 10. 12-10409-1-001-01-14 Németbánya 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra készített Gördülő Fejlesztési 
Tervét elfogadja. 
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 

a) Megállapodás 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 287.000,-Ft-tal támogatta a 2022. július 
16. napján megrendezett németbányai Falunapot, a kulturális program költségei egy részének 
átvállalásával. Erről Megállapodást írtak alá, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezúton is megköszöni Schmidt Attila elnök úrnak 
a jelentős támogatást. Elmondja, hogy a Falunap nagyon jól sikerült, sok pozitív visszajelzést 
kapott a résztvevőktől. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

66/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kostajger Mihály  
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Közhasznú Egyesülettel (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 19380142-1-19) 
kötött, a 2022. július 16. napján megrendezett németbányai Falunap támogatásával 
kapcsolatos, 2022. július 6. napján kelt Megállapodást jóváhagyja.  
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Fűnyíró traktor pályázat  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 
62/2022.(VI.23.) határozatának megfelelően, meghirdetésre került a régi fűnyíró traktor. A 
Hirdetményre 1 db Ajánlat érkezett, melynek borítékját a képviselő-testület előtt felbontja, s 
ismerteti az Ajánlatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Papp Attila Elemér képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az ajánlatban szereplő 210 e. 
Ft-ért a fűnyíró traktor nem eladó. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselővel. Javasolja, hogy alacso-
nyabb induló áron újra hirdessék meg a fűnyíró traktort. Amennyiben nem jelentkezik rá reá-
lis árat kínáló vevő, akkor tavasszal is meg kell hirdetni. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Ajánlatot ne fogadják el, s hatalmazzák fel a polgármestert az új hirdetés elkészítésé-
re. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

67/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Husqvarna YTH 184 T típusú fűnyíró traktor megvásárlására érkezett, Nagy Szilárd 
Bakonyjákó, Rákóczi tér 4. sz. alatti lakos 210.000,-Ft összegű Ajánlatát nem fo-
gadja el. 

                 Felhatalmazza a polgármestert – alacsonyabb irányáron - az új hirdetés elkészítésé-
re. 
Az Ajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Megbízási szerződés módosítása   
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy Dr. Szaller Alexandra 
ügyvédnővel kötött 2021. október 15. napján megbízási szerződést az önkormányzat, a 
Németbányai Víziközmű Társulat alapításával, elszámolásával és jogi tevékenység végzésével 
kapcsolatban. Az ügyvédnő a KATA adózás változásai miatt kezdeményezte a szerződés 
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III./2. pontjának módosítását, hogy a kifizetések még 2022.augusztus 31. napjáig teljesítésre 
kerüljenek. Így az önkormányzat mentesülne az ÁFA összegének kifizetésétől. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Megbízási szerződés módosítás-tervezetet, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy Megbízási szerződés módosítás-tervezetét fogadja el. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a Megbízási szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

68/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szaller Alexandra 
ügyvédnővel (9021 Győr, Árpád út 3., adószám:56834134-1-28) kötendő, 
Németbányai Víziközmű Társulat alapításával, elszámolásával és jogi tevékenység 
végzésével kapcsolatos Megbízási szerződés módosítás-tervezetét elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés módosítás aláírására. 
A Megbízási szerződés módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-   

csolódó támogatására                                                          
   

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Magyar Államkincs-
tár előterjesztését és a pályázati kiírást, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a MÁK közlése szerint Németbánya max. 6 
m3 tűzifát igényelhet. Önrész: 7.620,-Ft. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesü-
lőktől ellenszolgáltatást nem kérhet, s rendeletet kell alkotnia, mely alapján kiosztásra kerül a 
szociális tűzifa. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tüzelőanyag igény-
lését foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Kérdezi, hogy 
mi alapján határozták meg, hogy Németbánya csak max. 6 m3 tűzifát igényelhet? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az igényelhető tüzelőanyag mennyiségét  
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az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszáma, az aktív korúak ellátásában  
részesülők száma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma és a 80 év 
felettiek száma alapján határozták meg. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

69/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meg-
hirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására”, 6 erdei m3 maximálisan igényelhető keménylombos tű-
zifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 7.620,-Ft ön-
részt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Szennyvízcsatorna rákötési igényről lemondás 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Németbánya 132/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület ingatlanra bejelentett 
szennyvízcsatorna rákötési igényükről mondjanak le, s a szennyvízcsatorna rákötési igényhez 
kapcsolódó Együttműködési megállapodást bontsák fel. Indoklásul elmondja, hogy egyrészt 
az ingatlant az önkormányzat elcserélte, nem tervezik annak beépítését. Másrészt lehetőséget 
kívánnak nyújtani a Németbányán letelepedő családnak, akik rá szeretnének kötni a szenny-
vízcsatornára.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő bejelenti érintettségét, mivel a Németbánya 132/2 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület ingatlan az ő tulajdonát képezi. 
 
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. 
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Papp Attila Elemér képviselő javasolja, hogy a döntésnél zárják ki a szavazásból Ubranko-
vics 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 „Szennyvízcsatorna 
igényről lemondás” napirendi pont keretében meghozandó döntésnél Ubrankovics 
József Pál képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

70/2022.(VIII.8.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbánya 132/2 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület ingatlanra bejelentett szennyvízcsatorna rákötési igényé-
ről lemond, s a szennyvízcsatorna rákötési igényhez kapcsolódó Együttműködési 
megállapodást felbontja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. augusztus 23. 
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  59 perckor bezár-
ja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


