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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 19. 

napján 19 óra 30 perckor 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 megjelent: 6 fő. 
 
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 átruházásával kapcsolatos döntés határideje miatt volt szükség. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek” napirendi ponttal 
kiegészíteni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettsége átruházása                         Marcsik Zoltánné                                     
                                                                                                                             Király Ágnes                                                           
                                                                                                                              polgármester   
                                                                                                                                                   
                                                                                                  
2./ Pályázat – Bursa Hungarica                                                                        Marcsik Zoltánné                                                        
                                                                                                                              Király Ágnes   
                                                                                                                              polgármester     
  
 
3./ Pályázat – 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 elmondja, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról – a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült beszámoló. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között átruházott hatáskörben nem született 
polgármesteri döntés. 
 
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 
Zrt. Előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az önkormányzatok a tulajdonosi tőkeemelést nem tudják 
vállalni, ezért az integrációt kell, hogy válasszák, a jogszabály alapján átadhatják a kötelező 
önkormányzati feladatot és az ehhez kapcsolódó vagyont átadhatják az Állam részére. 
Elmondja, hogy az ingyenes vagyonátadáshoz minősített többség szükséges a szavazásnál. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Előterjesztésnek megfelelő határozatot hozza meg a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő kérdezi, hogy a Víziközmű Társulatra, a folyamatban lévő 
szennyvíz projektre is vonatkozik az átadás? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy az átadás csak az 
ivóvíz víziközmű-rendszerre vonatkozik. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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85/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
1. Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 

azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra 
történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

2.   Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

a) a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  
b) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-

fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéséről  

       szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak fő szövegtartalmával 
egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a je-
len határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláír-
ja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

       Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy minden szükséges jognyilatkozatot és jogcselekményt - ideértve kü-
lönösen, de nem kizárólagosan a tőkeemeléshez szükséges, azt támogató 
döntések meghozatalát - megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb 2022. 
december 31. napjáig Magyar Állam a fenti 2. pontban hivatkozott vízi-
közmű-rendszer üzemeltetésére jogosult víziközmű-szolgáltató társaság-
ban a törzstőke/alaptőke új vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásá-
val történő felemelésével 5 %-os mértékű szavazatelsőbbségi jogokat biz-
tosító részesedést szerezhessen.  

3. Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében 
a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megje-
lölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető va-
gyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: Azonnal és folyamatos. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d : Pályázat- Bursa Hungarica 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
Általános Szerződési Feltételeket és a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot, melyek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az érintett diákok az „A” 
és „B” típusú pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben, 2022. november 3. napjáig nyújthat-
ják be. Az Önkormányzat a pályázók részére támogatást, és több pályázó esetén támogatási 
sorrendet állapít meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általa már aláírt Nyilatkozat-
nak megfelelően, hozzák meg a határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Papp Attila Elemér képviselő támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

86/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
1. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 

megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 
fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok ki-
írása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegé-
nek továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben fog-
laltaknak megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a pályázati kiírás fel-
tételeinek. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
 

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Titkos értelmű rózsa-Út 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Som-
lai Nikolett Rózsa németbányai lakos kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Kérdezi, hogyan fog a gyakorlatban megvalósulni, 
ha a kérelem elfogadásra kerül. Benyújtják a közterület foglalási kérelmet, amitől az önkor-
mányzat eltekint? Lesz-e bármiféle megállapodás? Hol lesz rögzítve, hogy a kérelmező fogja 
ezeket a megállóhelyeket karbantartani? A kérelemben megjelölt helyszínekkel kapcsolatosan 
elmondja, hogy az 5. pont „Az Erdők Kápolnájánál” helyszín magánterületen van, minden-
képpen egyeztetni kell a tulajdonossal. Az összes helyszínnel kapcsolatosan majd pontosítást 
szeretne Nikolettől kérni, hogy hol szeretné elhelyezni ezeket a kis házacskákat. A 3. pontnál 
a falu közepén lévő keresztnél úgy gondolták, hogy a harangláb melletti keresztről lehet szó, 
ami ott van Kiss Albertné háza mellett, a kérelem alapján nem tudták eldönteni, hogy esetleg 
az Összefogás emlékműről van-e szó.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a kérelmezőnek be kell nyújtania a közte-
rület helyfoglalási engedély kérelmét, melyet az önkormányzat a közterület használatáról szó-
ló rendelete alapján, a polgármester elbírál. A kérelemben leírt kötelezettség vállalásokat rög-
zíteni kell megállapodásban, mert csak így lehet a megvalósulását számon kérni.  
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az Összefogás emlékműhöz 
semmiképp nem szeretnék megengedni a faépítményt. A kérelmet támogatja. Javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
  
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a kérelmező elképzeléseivel 
egyet tudnak érteni, támogatják a kérelmet, de a kihelyezési pontokat még pontosítani kell.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlai Nikolett Rózsa 
Németbánya, Gesztenyés u. 14. szám alatti lakos Kérelmének megfelelően 
hozzájárul ahhoz, hogy Németbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületeken a „Titkos értelmű rózsa-Út” elcsendesülő helyei felállításra 
kerüljenek. A kis kápolnaszerű építmények elhelyezésének helyszíneit az 
önkormányzattal és a tulajdonossal egyeztetni kell. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

b) Meseút 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Altor-
jai Lívia németbányai lakos kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Véleménye szerint a kihelyezési helyszínek pontosítása itt is 
szükséges. A 6 pontnál ugyanaz a helyzet áll fenn, mint az előző kérelemnél: magán kézben 
van az a területrész. Annyi kérése lenne az Önkormányzatnak, hogy ne egy domináns helyen 
legyenek elhelyezve ezek a kis házikók, ne ezek határozzák meg a településkép arculatát, ha-
nem valami rejtett, diszkrét helyen legyenek elhelyezve. 1. kihelyezési pont helyszíne helyett 
a Fő téren, a kemence melletti közterületet javasolja. Az eljárás hasonló lenne, mint az előző 
kérelemnél. Jelen esetben nem szeretnének a közterület helyfoglalási díjától eltekinteni, mert 
– a kérelemből ez nem derült ki - ez nem ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás lenne.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 



7 
 

 

Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a kérelem megvalósulását. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 szavazat ellenében meghozta következő határozatát: 
 

88/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Altorjai Lívia 8581 
Németbánya, Kossuth L. u. 18. szám alatti lakos Kérelmének megfelelően 
hozzájárul ahhoz, hogy Németbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületeken a „Meseút” meseházai felállításra kerüljenek. A kis meseház 
építmények elhelyezésének helyszíneit az önkormányzattal és a tulajdonossal 
egyeztetni kell. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
c) Tervezési szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya, Gesztenyés utca (hrsz 024/8) felújítása pályázatának benyújtásához útépítési 
engedélyezési terve elkészítésére volt szükség. A képviselő-testület felhatalmazása alapján 
tervezési szerződés kötött a Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft-vel. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Tervezési szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy a pályázat csak a Gesztenyés utcára 
vonatkozik? A Tiszafa utcára nem? A Boróka utcára is ráférne a felújítás. A Boróka utca 
felújítására miért nem nyújtották be a pályázatot? Legalább annyit meg kellene oldani, hogy a 
murvát ne vigye el a víz. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a lezúduló 
csapadékvíz elsősorban a Gesztenyés utcát rongálja meg rendszeresen, nagy mértékben. Az 
előzetes felmérés alapján a Gesztenyés utcának jó alapja van, mivel ez valamikor hadiút volt. 
A Boróka utcának csak 6 cm-es alapja van, jóval nagyobb költséggel lehetne felújítani, mint a 
Gesztenyés utcát. Másrészt a Boróka utca csak egy ingatlant érint, s ezért prioritásban hátrébb 
helyezkedik el a Gesztenyés utcánál. Az önkormányzat anyagi lehetősége mindkét utca egy 
évben történő felújítását nem teszi lehetővé. Türelmet kér Müller Pétertől. 
 
Hozzászólások: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő javasolja, hogy kérjen az önkormányzat szakvéleményt arra, 
hogy a murvás Boróka utca felújítására van-e időtálló megoldás, melyet kisebb projekttel meg 
lehetne valósítani. 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Demény Zoltán 
ügyvezető által képviselt Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft-vel (8200 
Veszprém, Boksa tér 1/B., adószám: 23291911-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-
513828) a Németbánya, Gesztenyés utca útépítési engedélyezési terve elkészítésére 
kötött, 2022. május 25. napján kelt, 1.240.000,-Ft + ÁFA összegű Tervezési 
szerződést jóváhagyja. 
A Tervezési szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

d) Szövőszék értékesítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
önkormányzat által alapított „Csend Völgye” Németbánya Nonprofit Kft. tulajdonában van 
egy 100 cm-es, Hobbi 4 típusú, nyüstös szövőszék, melyet senki nem használ, csak a 
raktárban porosodik. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a Kft. 
ügyvezetőjét a szövőszék értékesítésének lebonyolításával. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2022.(IX.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Havai 
Lászlót, a  „Csend Völgye” Németbánya Nonprofit Kft. (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 14215403-1-19, cégjegyzék szám: 19 09 510135) ügyvezetőjét, hogy 
a Kft. tulajdonában álló, 100 cm-es, Hobbi 4 típusú, nyüstös szövőszék 
értékesítésével kapcsolatos adásvételi ügymenetet bonyolítsa le. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                   Kelemen László jegyző 
 



9 
 

 

 
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 20 óra 22 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 

                          polgármester                                                             jegyző 


