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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 5. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli 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. szeptember 5. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 

alpolgármester, 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 minden képviselő jelen van. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a víziközmű-szolgáltatás ellátási 
kötelezettsége átruházása tájékoztatójának megismerése miatt volt szükség. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettsége átruházása                         Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                                                                            
                                                                                                                             polgármester   
                                                                                                                                                                                                                                                                
2./ Belső ellenőrzési jelentés                                                                           Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                              Király Ágnes       
                                                                                                                              polgármester 

 
3./ Törvényességi felhívás                                                                                Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                              Király Ágnes       

                                                                                                                          polgármester   
 

4./ Önkormányzati út létrehozása                                                                     Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                              Király Ágnes                             

                                                                                                                         polgármester     
                                                                                                                                                                   

5./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                        

                                                                                                                              polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 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, 5 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 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 és 70/2022. (VIII.8.) számú lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben született döntések: 1 fő részére lakhatási települési 
támogatás megállapítása, 1 fő kérelme elutasítása (jövedelemhatár átlépése miatt); 1 fő 
részére méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása, 2 fő kérelme 
elutasítása (jövedelemhatár átlépése miatt). 
 
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 : Víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettsége átruházása 
     Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését és a szándéknyilatkozatot, melynek másolatát a 
képviselő-testületi tagok előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy testületi 
döntés kell majd hozni, a szándéknyilatkozatnak megfelelően. 2022. szeptember 6-án a 
BAKONYKARSZT szakmai konzultációt tart az ajkai Polgármesteri Hivatalban, melyen a 
jegyző úrral vesznek részt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy önkormányzatok 
víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettsége és az ehhez kapcsolódó vagyon átruházásáról 
szóló Előterjesztést vegyék tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

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) 
Igazgatóság elnöke, Baumgartner Lajos az önkormányzatok víziközmű-szolgáltatás 
ellátási kötelezettsége és az ehhez kapcsolódó vagyon átruházásáról szóló 
Előterjesztését tudomásul veszi.  
 

 
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzése 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Bocskay és Társa Bt. Németbánya Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve 
2. pontja alapján készített Belső ellenőrzési jelentését, melynek másolatát a képviselő-testületi 
tagok előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Bel-
ső ellenőrzési jelentést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a hiányzó szabályzatok elkészítését 
megrendeli a hivatal, s elvégzik a felülvizsgálatokat. 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a jelentés elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
71/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Németbánya Község Önkormány-
zata 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló, 2022. július 25. napján kelt Belső ellenőr-
zési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d :  Törvényességi felhívás 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Főispánja Németbánya Község Önkormányzatának 
Részletes Rendezési Tervével és Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos törvényességi 
felhívást, melynek másolatát a képviselő-testületi tagok előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  A HÉSZ elkészítésére pályázati támogatást nyert az önkormányzat, az év 
végére el fog készülni, s a mulasztási törvénysértés is megszűnik. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy értsen egyet az 5/2007.(II.21.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 
törvényességi felhívással. 
 
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, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
72/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főispánja (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) Németbánya Község 
Részletes Rendezési Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.21.) 
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal 
egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

               Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Önkormányzati út létrehozása 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
önkormányzat a 33/2022. (IV.25.) határozatával döntött, hogy a tulajdonában álló 139 hrsz-ú, 
sporttelep megnevezésű ingatlanból kb. 270 m2 területet elidegenít a Bakony-Bitva Kft-nek. A 
telekrendezést követően a Kft. építkezni kíván az ingatlanán, de ehhez csak akkor kaphatja 
meg az engedélyt, ha az ingatlana közterülettel érintkezik. Ezért szükség van egy 
önkormányzati út kialakítására, melynek költsége 40 – 60 % arányban oszlana meg az 
önkormányzat és a Kft. között. Ezt követően részletesen ismerteti Berkiné Módos Krisztina 
földmérő telekalakítással kapcsolatos Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testületi 
tagok előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzati út kialakítását határozzák el, az Árajánlatot fogadják el, s hatalmazzák fel a 
háromoldalú megállapodás aláírására és a munka megrendelésére. 
 
Hozzászólások: 
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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. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester javasolja, hogy a döntésnél zárják ki a sza-
vazásból Schmidt Attila alpolgármester urat. 
  
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati út 
létrehozása” napirendi pont keretében meghozandó döntésnél Schmidt Attila al-
polgármester urat kizárja a szavazásból. 

 
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 következő határozatát: 

 
73/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati út 
kialakítását határozza el, Berkiné Módos Krisztina földmérő (8598 Pápa-Tapolcafő, 
Kővirág u.16.) Németbánya 38/1, 49/1, 139, 140 és 141 hrsz-ú földrészletek 
telekalakításával kapcsolatos, 140.000,-Ft összegű, 2022. augusztus 5. napján kelt 
Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására és a munka 
megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
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) Szakértői díjkorrekció 
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Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Bujdosó Judit önkor-
mányzati főépítész előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testületi tagok előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a főépítész megbízási 
díjának 2022. szeptember 1. napjától 35.000,-Ft/hó összegre történő módosítását fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a megbízási díjemelési javaslattal. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a módosító Megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
74/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bujdosó Judit 
önkormányzati főépítész (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1., adószám: 66200060-1-
39) Németbánya Község Önkormányzata főépítészi feladatainak ellátására kötött, a 
2022. április 7. napján kelt Megbízási szerződése megbízási díjának 2022. 
szeptember 1. napjától 35.000,-Ft/hó összegre történő módosítását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosító Megbízási szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
b) Megbízási szerződés módosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Dr. Szaller 
Alexandrával kötött az önkormányzat szerződést 2021. október 15. napján a Németbányai 
Víziközmű Társulat alapításával, elszámolásával kapcsolatos jogi tevékenységre, melyet az 
előző testületi ülésen módosított a képviselő-testület. Az ügyvédnő jelezte, hogy a módosító 
szerződésben az ügyvédi munkadíj elírásra került, 450 e. Ft helyett  350 e. Ft szerepel, ezért a 
módosító Megbízási szerződés kijavításra került, azt aláírta. Ezt követően részletesen 
ismerteti a kijavított módosító Megbízási szerződést, melynek másolatát a képviselő-testületi 
tagok előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
kijavított módosító Megbízási szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a kijavított módosító Megbízási szerződés 
jóváhagyását. 
 
Schmidt Attila alpolgármester szintén támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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75/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Szaller 
Alexandra (9021 Győr, Árpád út 3., adószám: 56834134-1-28) ügyvéddel, a 
Németbányai Víziközmű Társulat alapításával, elszámolásával kapcsolatos jogi 
tevékenységre kötött Megbízási szerződése 2022. augusztus 23. napján kelt, 
kijavított módosító Megbízási szerződését jóváhagyja. 
A kijavított módosító Megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
c) Körzeti megbízott személyének változása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Rendőrkapitányság 
Pápa Közrendvédelmi Osztálya körzeti megbízott személyi változásával kapcsolatos 
előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testületi tagok előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bakonyjákó székhelyű, Pápa VI. körzet 
megbízotti beosztás Bognár László r. ftzls. úrral, a Közrendvédelmi Osztály, Járőr és 
Őrszolgálati Alosztály járőrparancsnokával való betöltését fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
76/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyjákó 
székhelyű, Pápa VI. körzet megbízotti beosztás Bognár László r. ftzls. úrral, a 
Közrendvédelmi Osztály, Járőr és Őrszolgálati Alosztály járőrparancsnokával való 
betöltését elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
d) Támogatás módosítása   
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Csend 
Völgye Németbánya Nonprofit Kft. részére, a könyvelési díj kifizetésére a képviselő-testület a 
16/2022. (II.14.) határozatával 60 e. Ft támogatást állapított meg. A könyvelési díj összege 
azonban 90 e. Ft lett, ezért javasolja a határozat ennek megfelelő módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Papp Attila Elemér képviselő egyetért a határozat módosításával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
77/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2022.(II.14.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„16/2022.(II.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Havai László ügyvezető 
által képviselt Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 14215403-1-19) részére, könyvelési díj kifizetésére 90.000,- Ft 
támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
e) Medicopter Alapítvány támogatás kérelme elbírálása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Medicopter Alapítvány támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 30 e. Ft-tal támogassák az 
Alapítványt. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a támogatási javaslattal. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
78/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám: 18175581-1-42, bankszámlaszám: 
11705008-20477873) részére, vérmelegítő szerelék beszerzésére – költségvetése 
terhére - 30.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
f) Támogatás kérelem     
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti 
Takácsné Tompos Rita Apostol Pál, Németbánya, Bakonyjákó és Farkasgyepű községek 
református lelkésze nyugdíjas búcsúztatásával kapcsolatos kérelmét, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 
költségvetésük terhére, 30.000,-Ft támogatást állapítsanak meg a búcsúztatóra. 
 
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, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Apostol Pál, 
Németbánya, Bakonyjákó és Farkasgyepű községek református lelkésze nyugdíjas 
búcsúztatására – költségvetése terhére - 30.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. szeptember 12. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Vállalkozói szerződés módosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Olasz 
Gerdával kötött az önkormányzat szerződést 2022. március 28. napján a Németbányai 
Víziközmű Társulat könyvelői feladatának elvégzésére. A könyvelő kérte, hogy a KATA 
adózás változása miatt módosítsák a vele kötött szerződést, ütemezzék át a számlázást és a 
kifizetést. Elmondja, hogy a könyvelővel - a kérésének megfelelően elkészült - szerződés 
módosítást aláírta. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződés módosítását, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Ja-
vasolja, hogy a Vállalkozói szerződés módosítását hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a módosító szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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80/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Olasz Gerda (8500 
Pápa, Sásréti u. 7., adószám: 57645267-1-39) vállalkozóval, a Németbányai 
Víziközmű Társulat könyvelői faladatával tevékenységre kötött Vállalkozói 
szerződése 2022. augusztus 30. napján kelt módosítását jóváhagyja. 
A Vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
h) Bérleti szerződés módosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Száva és 
Társa Bt-vel a németbányai Fapuma Büfé üzemeltetésére kötött az önkormányzat szerződést 
2022. április 28. napján. A Bt. kérte, hogy a 2022. július 31-én leolvasott mérőállás szerint, 
részszámla ellenében fizethesse ki a büfé áramszámláját. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Bt. kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Bt. kérelméhez. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Módosító Bérleti Szerződés 
aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Száva Zoltán 
ügyvezető által képviselt Száva és Társa Bt-vel (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 
2/A., adószám: 22275859-1-19) kötött, 2022. április 28. napján kelt, az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Németbánya, Fő téren álló büfé egység Ingatlan 
Bérleti Szerződése áramdíja számlázása módosításához – 2022. július 31-i 
mérőállás szerinti részszámla kibocsátása – hozzájárul. 
Felhatalmazza a polgármestert a Módosító Bérleti Szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
i) Idősek napja 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Idősek 
napját 2022. október 1. napján szeretnék megrendezni. Javasolja, hogy az időpontot foglalják 
határozatba. Kéri a felhatalmazást a rendezvény megszervezésére. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére, s az ehhez kapcsolódó szerző-
dések aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a németbányai Idősek 
napját 2022. október 1. napján tartja meg, a németbányai Faluházban. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére, s az ehhez kapcso-
lódó szerződések aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Márton napi rendezvény megszervezése 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Márton 
napi rendezvény 2022. november 12. napján lesz a németbányai Faluházban. A rendezvény 
megtartását és megszervezését, és a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesülettel 
történő Együttműködési megállapodás létrehozását javasolja határozatba foglalni. Az 
Egyesület támogatja és segíti az önkormányzatot a rendezvény megszervezésében. Kéri a 
felhatalmazást a rendezvény megszervezésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére, az 
ehhez kapcsolódó szerződések és az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

83/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbányán a Márton 
napi rendezvényt 2022. november 12. napján tartja a Faluházban. 
A képviselő-testület a rendezvény megszervezésére a Németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesülettel Együttműködési megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére, az ehhez kapcsolódó 
szerződések és az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
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Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
k) Bakonyi adventi forgatag 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya „Bakonyi adventi forgatag”-ot 2022. december 17-én rendezik meg. A tavalyi 
rendezvényük nagyon sikeres volt, várják az emberek az eseményt. A rendezvény megtartását 
és megszervezését, és a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesülettel történő 
Együttműködési megállapodást javasolja határozatba foglalni. Az Egyesület támogatja és 
segíti az önkormányzatot a rendezvény megszervezésében. Kéri a felhatalmazást a 
rendezvény megszervezésére és az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a rendezvény megszervezésére, az 
ehhez kapcsolódó szerződések és az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

84/2022.(IX.5.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai „Bakonyi 
adventi forgatag” rendezvényét 2022. december 17. napján tartja meg. 
A képviselő-testület a rendezvény megszervezésére a Németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesülettel Együttműködési megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére, az ehhez kapcsolódó 
szerződések és az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
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 18 óra 47 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


