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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 25. napján 17 óra 40 
perckor 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. november 25. 

napján 17 óra 40 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 képviselő és Ubrankovics József Pál képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről megjelent:  4 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 „Vegyes ügyek” napirendi ponttal 
kiegészíteni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1./ Németbánya község szennyvízberuházása közbeszerzési eljárása             Marcsik Zoltánné 
     lebonyolítása                                                                                                   Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 
 
2./ Hótolás és sózás Németbánya község útjain                                               Marcsik Zoltánné 
       Király Ágnes 
                                                                                                                               polgármester 
 
3./ 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 elmondja, hogy lejárt idejű határozatok a két 
testületi ülés között eltelt rövid idő miatt nem voltak, így azokról 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 : Németbánya község szennyvízberuházása közbeszerzési eljárása le- 
           bonyolítása 
     Előadó:           Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházás 
közbeszerzési eljárás köteles, ezért ki kell választani az eljárást lebonyolító céget. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beérkezett 3 db Árajánlatot, melyek másolatait, a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a legkedvezőbb Árajánlatot, az Aureum Malum Kft. Árajánlatát fogadják el, őket bízzák 
meg az eljárás lebonyolításával. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 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 a következő határozatát: 
 

114/2022.(XI.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya szennyvíz-
beruházása közbeszerzési eljárása lebonyolítására az Aureum Malum Kft (9155 
Lébény, Fő út 65., adószám: 25422438-2-08) bruttó 3.048.000,-Ft összegű, 2022. 
november 24. 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, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. decembert 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d: Hótolás és sózás Németbánya község útjain                       
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Straub Dávid ügyvezető 
által képviselt Stravis Kft. Németbánya község közútjainak 2022/2023 téli időszakára vonat-
kozó, hó eltakarítása és sózása ügyében adott Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért az Árajánlat elfogadásával. 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: 
 

115/2022.(XI.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Straub Dávid ügyve-
zető által képviselt STRAVIS Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40., adószám: 
23787016-2-19) Németbánya község közútjainak 2022/2023. évi téli időszakára 
vonatkozó, gépi hó eltakarítása és sózása 25.000,-Ft/óra + ÁFA összegű, 2022. 
november 10. 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, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. december 10. 
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)  Közművelődési normatíva felhasználása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a költségvetésben meghatá-
rozott, közművelődési normatívára szánt összegből fennmaradt pénzből az önkormányzat egy 
BGT-3L háromégős asztali lángossütő készüléket kíván megvásárolni, melyet majd a közös-
ségi rendezvényeken kívánnak hasznosítani. Ezt követően ismerteti a lángossütő internetről 
letöltött Árajánlatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az Árajánlatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Ubrankovics József Pál képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával, szerinte is 
emelné a közösségi rendezvények színvonalát a lángossütő megvásárlása. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a lángossütő megvásárlására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

116/2022.(XI.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BGT-3L PB-gáz üzemű 
háromégős asztali lángossütő készülék Árajánlatát elfogadja, és elhatározza a meg-
vásárlását. 
Felhatalmazza a polgármestert a megvásárolni kívánt eszköz beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. december 10. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Közművelődési munkatárs alkalmazása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy Schmidt Attiláné közműve-
lődési munkatárs határozott idejű szerződése 2022. november 30. napján lejár, ezért kéri a 
képviselő-testületet, hozzanak döntést tovább foglalkoztatásáról. Javasolja, hogy az új szerző-
dést 2022. december 1. napjától, határozott időtartamra, 2023. április 30. napjáig - a jelenleg 
érvényben lévő feltételekkel - kössék meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester jelzi érintettségét, mert ő a közművelődési munkatárs férje. 
 
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. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó 
döntésből zárják ki Schmidt Attila alpolgármester urat a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya a Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési 
munkatárs tovább foglalkoztatására vonatkozó döntésnél Schmidt Attila al-
polgármester urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a szerződés meghosszabbítását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

117/2022.(XI.25.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schmidt Attiláné 8581 
Németbánya, Kossuth u. 1. sz. alatti lakos, közművelődési munkatárs határozott idejű 
- 2022. december 1. napjától 2023. április 30. napjáig - tovább foglalkoztatásához, a 
jelenleg érvényben lévő feltételek mellett hozzájárul.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. november 30. 
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 17 óra 56 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                          polgármester                                                             jegyző 


