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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 14. napján 18 órakor 
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. október 14. 

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

alpolgármester, Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Papp Attila Elemér képviselő 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai 
ülésen.  
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-    Marcsik Zoltánné                                                        
      zati rendelet                                                                                                    Király Ágnes                                       
                                                                                                                              polgármester   
                                                                                                                                                                                            
2./ Általános iskolák felvételi körzethatára                                                     Marcsik Zoltánné                                       
                                                                                                                              Király Ágnes   
                                                                                                                              polgármester     
  
3./ Németbánya község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati             Marcsik Zoltánné                                                         
      Szabályzata                                                                                                    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  



3 
 

 

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 ismerteti a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel 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 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 és 84/2022.(IX.5.) és 85, 86, 
87, 88, 89 és 90/2022.(IX.19.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 15 fő részére 
tanévkezdési települési támogatás megállapítása. 
 
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 szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet 
     Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Támogatói okirat, a 
rendelet előterjesztése és a rendelet-tervezet másolatait, melyeket a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet 
elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin 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: 
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7/2022.(X.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Általános iskolák felvételi körzethatára 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Egyházi Andrea, a Pá-
pai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója előterjesztését, melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a jelenlegi általános 
iskolai kötelező felvételt biztosító felvételi körzettel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester véleménye szerint a városlődi és a kislődi iskola megfelelő, 
jó a jelenlegi felvételi körzet. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya település 
teljes közigazgatási területére, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó, jelenlegi felvételi 
körzettel, a kötelező felvételt biztosító 200811 – Paul Angermann Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 
58.) és 203496 – Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8446 Kislőd, Hősök tere 9.) oktatási-nevelési intézményekkel egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 15. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Németbánya község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati 

Szabályzata 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Németbánya község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati Szabályzata tervezetét, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy a Használati Szabályzat első oldalán Németbánya Község Önkormányzata kép-
viselő-testületének képviseletében még Blaskovics Zoltán polgármester úr szerepelt, az új 
szabályzatban név nélkül szerepel a polgármester. A bérleti díj az „Előtér mosdókkal” eddig 
1.500,-Ft/megkezdett óra volt, ez 2.000,-Ft/megkezdett óra lenne, a 4 óra időtartam 5.000,-
Ft/alkalomról 6.000,-Ft/alkalomra, „Egész napra az előtér mosdókkal” 9.000,-Ft díjról 
15.000,-Ft-ra emelkedne. A „Nagyterem mosdókkal” 2.500,-Ft/megkezdett óra díj 4.000,-Ft-
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ra emelkedne A 4 óra időtartam díja ugyanígy a „Nagyterem mosdókkal” 8.000,-
Ft/alkalomról 15.000,-Ft/alkalomra emelkedne és az egész napos igénybevétel - ami 8 órát 
jelent – 14.000,-Ft/alkalmas díja 30.000,-Ft/alkalomra emelkedne. Itt szeretné kiemelni, hogy 
a téli időszakban minden esetben fűtési plusz költség kerül elszámolásra, s a polgármester ha-
táskörébe tartozna ennek a költségnek a megállapítása.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a régi szabályzatban rögzí-
tett díjak óta 11 év telt el, ezért teljesen jogosnak tartja ezeknek a díjaknak az emelését. Java-
solja a Használati Szabályzat elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

92/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya község 
Faluház és Polgármesteri Hivatal 2022. október 14. napján kelt Használati 
Szabályzatát elfogadja. 

                 Felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására. 
                 A Használati Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Szabályzat módosításáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Szerződés jóváhagyása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya Idősek Napján a Grillus Bt. énekese lépett fel. A Bt-vel előzetesen megkötötte a 
Szerződést, melynek javasolja a jóváhagyását. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Szerződést, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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93/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szász Gábor által 
képviselt Grillus Bt-vel (2310 Szigetszentmiklós, Tordai u.17/B., adószám: 
28342713-1-13, cégjegyzékszám: 13-06-072368) a Németbánya Idősek Napján 
történő előadás megtartására kötött, 2022. szeptember 26. napján kelt, bruttó 
120.000,-Ft összegű Szerződést jóváhagyja. 
A Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

b) Tervezési szerződés jóváhagyása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
Németbánya szennyvíz pályázattal kapcsolatban korábban felhatalmazást kapott a képviselő-
testülettől az ügyek intézésére. A pályázat benyújtásához szükséges engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítésére Tervezési szerződést kötött a Penta-Kör Kft-vel. Ezt követően részletesen 
ismerteti a 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 következő határozatát: 
 

94/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dobos Szabolcs által 
képviselt Penta-Kör Kft-vel (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15., adószám: 
25091030-2-08) kötött, Németbánya község szennyvíz projektjével kapcsolatos, 
2021. január 11. napján kelt, 6.300.000,-Ft + 27 % ÁFA összegű Tervezési 
Szerződést jóváhagyja. 
A Tervezési Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
c) Szövőkeret és szövőállvány értékesítése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
sikeres volt a Csend-Völgye Nonprofit kft. által kiadott hirdetésük, a szövőszék eladásra 
került, a szállítása és az ellenérték kifizetése is megtörtént. Előterjesztésében elmondja, hogy 
az önkormányzat „Csend Völgye” Nonprofit Kft-je tulajdonában van még egy 60 cm-es 
szövőkeret és egy szövőállvány, melyek szintén használaton kívül vannak, értékesíteni 
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javasolja őket. Javasolja az ügyvezető felhatalmazását az értékesítéssel kapcsolatban. Az 
ajánlott induló vételi ár véleménye szerint a szövőkeret esetében bruttó 50.000,-Ft, az állvány 
esetében pedig bruttó 25.000,-Ft. 
 
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 következő határozatát: 
 

95/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Havai Lász- 
lót, a  „Csend Völgye” Nonprofit Kft. (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 
14215403-1-19, cégjegyzék szám: 19 09 510135)  ügyvezetőjét, hogy a Kft. 
tulajdonában álló, 1 db 60 cm-es szövőkeret és 1 db szövőállvány értékesítésével 
kapcsolatos, adásvételi ügymenetet bonyolítsa le. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
d) Fogorvosi Feladat-átvállalási Szerződés  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. 
Glied-Berke Barbara fogszakorvos előterjesztését és a Feladat-átvállalási Szerződést, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szerződést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a Szerződés elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a Szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2022.(X.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Glied-Berke Barbara 
fogszakorvos által képviselt GB Dental Kft-vel (Székhelye: 8500 Pápa, 
Zimmermann u. 8., cégjegyzékszáma: 19-09-520233, adószáma: 26609324-1-19) 
kötendő, 2022. október 17. napján kelt Feladat-átvállalási Szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Feladat-átvállalási Szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
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              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 35 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


