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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 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. november 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 és Dr. Bognár Katalin képviselő.  
 
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 Ubrankovics József Pál és Papp 
Attila Elemér képviselők hiányoznak, akik előzetesen jelezték, hogy családi elfoglaltságuk 
miatt nem tudnak jelen lenni a mai ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség-       Marcsik Zoltánné 
     nyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása                                      Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 
 
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási             Marcsik Zoltánné 
     Megállapodása módosítása Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 
 
3./ Ingatlan állami tulajdonba adása     Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes 
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                            Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                            Király Ágnes 
                                                                                                                             polgármester
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 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 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, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                            Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 91, 92, 93, 94, 95 és 96/2022.(X.14.) és 97, 98, 99 és 
100/2022.(X.24.) 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: 4 fő részére 
tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 3 fő részére családi 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 települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség- 
           nyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó:           Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a települési 
támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati 
rendeletet módosító 8/2022.(XI.28.) rendelet-tervezetet és előterjesztését, melyek másolatait, 
a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-
testületnek a rendelet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. 
(XI.28.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, 
szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 

              A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Napirend: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megál- 
                        lapodása módosítása 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulás elnöke által megküldött előterjesztést, a Társulási meg-
állapodás módosítását és Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a módosításra Csehbánya, Far-
kasgyepű és Városlőd Község Önkormányzata társuláshoz való csatlakozása miatt kerül sor. 
Javasolja, hogy Társulási Megállapodásának 24. Módosítását, valamint azt Egységes szerke-
zetben hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

101/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) Társulási Megállapo-
dásának 24. Módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben - az Előterjesztés 1. és 
2. melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
Az Előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a ha-
tározat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapo-
dás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját hatáskör-
ben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 

                   Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                   Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Ingatlan állami tulajdonba adása 
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Magyar Közút Nonpro- 
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fit Zrt. tájékoztatóját, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja, hogy telekalakításhoz és a kialakítandó 38/1 hrsz-ú ingatlan Ma-
gyar Állam részére történő ingyenes állami tulajdonba adásához a képviselő-testület járuljon 
hozzá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő a telekalakítást és a kialakítandó ingatlan Magyar Állam ré-
szére történő ingyenes állami tulajdonba adását támogatja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

102/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbánya 038 hrsz-ú, 
„Kivett Bitva-patak” megnevezésű, 3.903 m2 területű önkormányzati ingatlana 
E1/2022. számú záradékkal ellátott, 111-3-41/2022. munkaszámú Változási vázrajz 
szerinti telekalakításhoz és a kialakítandó 38/1 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére 
történő ingyenes állami tulajdonba adásához hozzájárul.   
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. november 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) Németbánya sportpálya esőbeálló épület tervezése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Csiszár Terézia építés-
tervező, egyéni vállalkozó Németbánya, Sportpálya esőbeálló épület tervezésére vonatkozó 
Árajánlatát, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását. Felhatalmazza a 
polgármestert a Szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

103/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csiszár Terézia építész terve- 
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ző egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Baláca Sor 5/A.) – Németbánya, Sportpálya 
esőbeálló épület tervezésére vonatkozó – bruttó 70.000,-Ft összegű, 2022. november 
14. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 

            Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. november 29. 

                     Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                     Kelemen László jegyző  

 
b) Faluház igénybevétele 
ba) Adventi ünnepségre 
baa) Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Draskovics Balázs, a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérelmét, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat rendezi a 2022. évi, németbányai advent első napja ünnepségét. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy németbányai Faluházat térítésmentesen biztosítsák az 
ünnepségre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

104/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

            Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Draskovics Balázs elnök 
által képviselt Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (8581 Németbánya, 
Fő tér 3.) – részére, a 2022. november 27-i németbányai adventi ünnepségre, a 
németbányai Faluházat térítésmentesen biztosítja. 

       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
       Határidő: 2022. november 21. 

            Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                                 Kelemen László jegyző  

 
bab) Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti  a Németbányai 
Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület elnöke kérelmét, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az egyesület rendezi 
a 2022. évi, németbányai advent második napja ünnepségét. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy németbányai Faluházat térítésmentesen biztosítsák az ünnepségre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a Faluház térítésmentesen biztosítását az 
ünnepségre. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németbányai Kostajger 
Mihály Közhasznú Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 3.) részére, a 2022. 
december 4-i németbányai adventi ünnepségre, a németbányai Faluházat 
térítésmentesen biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. november 29. 

        Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                      Kelemen László jegyző  

 
bb) Kitelepítési megemlékezésre 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Draskovics Balázs, a 
Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérelmét, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat rendezi a 2023. január 7-i, németek kitelepítési évfordulójáról való 
megemlékezést. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy németbányai Faluházat 
térítésmentesen biztosítsák a megemlékezésre. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2022.(XI.14.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Draskovics Balázs elnök 
által képviselt Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (8581 Németbánya, 
Fő tér 3.) részére, a 2023. január 7-i, a németbányai német lakosság kitelepítési 
évfordulójáról való megemlékezéssel kapcsolatos filmvetítésre, a németbányai 
Faluházat térítésmentesen biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. november 29. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
c) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet mó-

dosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló 7/2022.(X.28.) önkormányzati rendeletet módosító 
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9/2022.(XI.15.) önkormányzati rendelet-tervezetet és annak előterjesztését, melyek 
másolatait, a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
képviselő-testületnek a rendelet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI.15.) 
számú önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabá-
lyairól szóló 7/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
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 34 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


