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Németbánya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 25. 

napján 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Közmeghallgatás. 
 
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 résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző  
      -     Koller Péter rendőr tzls. körzeti megbízott-helyettes 
      
 
A lakosság részéről megjelent: 6 fő. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti 
Koller Péter rendőr tzls. körzeti megbízott-helyettest 
Ezt követően a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy négy 
képviselő-testületi tag van jelen a közmeghallgatáson. Papp Attila Elemér képviselő 
előzetesen jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi   önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester felkéri Koller Péter rendőr tzls. körzeti 
megbízott-helyettest, hogy Németbánya község 2022. évi bűnügyi helyzetéről tartsa meg a 
tájékoztatóját. 
 
Koller Péter rendőr tzls. körzeti megbízott-helyettest tájékoztatójában elmondja, hogy 
Németbánya község bűnügyi szempontból kevésbé fertőzött területe Pápa környékének. Az 
idei évben mindössze két bűntett valósult meg, egyik könnyű testi sértéssel elkövetett 
kapcsolati erőszak formájában. Az elkövető rendszeresen bántalmazta, lelki terror alatt 
tartotta, és többször halálosan megfenyegette élettársát, aki legutóbb nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Továbbá a sértett pénzét elvette, azt magánál 
tartotta, azzal gazdálkodott, ezzel a sértettet teljesen kiszolgáltatott helyzetbe sodorta, 
viselkedésével pszichésen megnyomorította. 
A másik bűncselekményt is ugyanez a személy követte el, állatkínzás formájában. Úgy 
megverte a kutyáját, hogy maradandó sérüléseket szenvedett, hosszú orvosi ellátásra szorult. 
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A toborzásról elmondja, hogy a migráció jelen van a mindennapjainkban, a rendőrök ezt heti 
szinten látják, érzik. Nagy szükség lenne határvadászokra, 18-55 éves korig lehet jelentkezni. 
Ha valakinek van a családjában, aki érdeklődne a határvadász, illetve rendőri munka iránt, az 
keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy akár az ő telefonszámát is megadhatják 
neki, és bővebb felvilágosítást tudnak adni.  
A bűnmegelőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a bűnözés sajnos áttevődött az un. kíber tér-
be, internetes bűnözés, ami jellemző. Két csoportot lehet megkülönböztetni, az egyik a hivata-
los szolgáltatók, szervek nevében, e-mailben, vagy telefonon bombázzák a polgárokat, hogy 
ilyen hátralékuk van, ilyen bankszámlaszám egyeztetésre van szükség. E-mailen is jöhet 
olyan üzenet, ami hasonlít esetleg a banki e-mail címre, ami tartalmaz egy linket, ami elvisz 
egyből egy olyan oldalra, ahol a bankszámla adatokat kérdezik. Mielőtt megnyitják ezeket, 
gondolják végig, egyáltalán kapcsolatban vannak-e azzal a szolgáltatóval. Másik az unokázós 
csalás. Most rendőrség, tűzoltóság, mentő nevében próbálnak pénzt kicsikarni. Azt tudni kell, 
hogy sem a rendőrség, sem a mentő, tűzoltó nem fog pénzt kérni. Ha baj van, akkor általában 
a rendőrség fog kimenni egyenruhában és kiértesíti a családot. Gondolják végig itt is, és kér-
dezzenek vissza határozottan, mert egy kis odafigyeléssel el lehet ezt kerülni.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester – mivel hozzászólás nem volt – megköszöni 
a körzeti megbízott-helyettes úrnak a tájékoztatóját, aki ezt követően, 18 óra 13 perckor el-
hagyta a termet. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Németbánya Község 
Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztését. Elmondja, hogy az 
önkormányzat házipénztár egyenlege 2022.november 17-én: 238.000,-Ft. A bankszámlák 
egyenlege összesen 2022. november 17-én 15.840.158,-Ft. A teljes pénzkészlet: 16.078.158,- 
Ft.                                                          
Az önkormányzatnak nincsenek lejárt határidejű kötelezettségei, minden kifizetés határidőre 
megtörténik. Elmondhatják, hogy Németbánya Község Önkormányzat működése stabil.  
Az államtól az önkormányzat szociális feladatok ellátására 2.556.000,-Ft-ot kap egész évben, 
melyből a tanévkezdési, szülési, rendkívüli, temetési, lakhatási támogatásokat tudják 
finanszírozni.   
Közművelődési normatívára járó állami támogatás 2022. évben 2.270.000,-Ft. Ebből 
kötelezően 25 %-ot (567.500,-Ft-ot) fejlesztésre, tárgyi eszköz beruházásra kell fordítani. 
Eddig egy bluetooth hangszóró lett belőle vásárolva 64.999,-Ft értékben, valamint digitális 
vezeték nélküli mikrofonrendszer, aktív hangfalakkal, bruttó 374.000,-Ft értékben. A 
támogatás többi részét a könyvtáros bérére, a rendezvények finanszírozására kell fordítani. 
 
Falugondnoki tevékenységre kapott állami támogatás 2022-ben 5.142.300,-Ft. Ebből kell 
finanszírozni a falugondnok bérét, munkaruháját, valamint a falugondnoki gépkocsi 
üzemeltetését, fenntartását. A fennmaradó összegből a tavalyi évben elkezdett, falubusz 
esőbeállójának munkafolyamatait folytatnák tovább, ami a sportpályán kerülne elhelyezésre. 
Jelen pillanatban tervezési munkálatok folynak. Faanyagot a tavalyi évben megvásárolták és 
az idei évben szeretnék ennek az esőbeállónak a felállítását kivitelezni.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület a mai ülésén a közművelődési 
normatíva eszközbeszerzésre fordítható része terhére lángossütő vásárlását határozta el. 
 
Az önkormányzat több pályázatot is nyert. A Magyar Falu Program keretében a 
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása elne- 
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vezésű pályázaton nyert az önkormányzat 3.146.218,-Ft-ot. A közművelődési munkatárs bére 
így egy évre finanszírozásra került. Az eszközbeszerzés alatt 50 db szék került megvételre. 
Hűtőszekrényt és egy laptopot vásároltak.  
 
A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft-től 3.000.000,-Ft támogatásra lett az önkormányzat 
jogosult, a településtervek elvégzésére. Ennek az elkészítése még mindig folyamatban van. A 
tervezés befejezésének határideje idei év december 31.   
 
2022 szeptemberében a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásához 125 730,-Ft (5 m3 keménylombos fa) támogatást kapott az 
önkormányzat.  
 
Ami – véleménye szerint - a legfontosabb a falu életében, az a szennyvíz projekt. Most abba a 
fázisba értek, hogy megvan a jogerős vízjogi engedélyük. A közbeszerzés lefolytatására 
megvan a nyertes pályázó, így az idei évben, vagy jövő év elején a közbeszerzés kiírásra 
kerülhet.  
 
Idei évben a temető kerítését hozatták rendbe. Nagy gondot jelentett a vadak bejutása a 
temetőbe. Ennek megakadályozására hátul „U” alakban felújították a kerítést. Az első részre 
sajnos az önkormányzatnak most nincs anyagi fedezete, hogy ennek a résznek a cseréjét is 
végrehajthassák. 
 
Fő téren a villamos hálózatot bővítették és kivitték a csatlakozási pontokat a színpad mellé. 
Villanyórájukat végre lehozták a padlásról és levitették a Fapuma büfé mellé.  
 
A faépítmények karbantartásáról gondoskodtak. A játszóteret sikerült olyan állapotba hozni, 
hogy a gyermekek számára használható lett. Ezúton szeretné köszönetét kifejezni Schmidt 
Attila alpolgármester úrnak, akinek nagy szerepe volt a munka elvégzésében. Müller 
Péternek, Berhidai Péternek, Kulinyi Mártonnak és Marcsik Zoltánnak. Köszöni szépen, hogy 
akkor is mindig számíthatott az említett személyek munkájára. 
 
Következő rendezvény sorozatuk az adventi vasárnapok lesznek, amit minden héten 
különböző szervezet és magánszemély fog megtartani. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fogja kezdeni az ünnepkört. Őt követi a Kostajger Mihály Egyesület, aztán Pozsgai László 
Ófalunkért Alapítványa fogja a következő vasárnapon a műsort szolgáltatni Forralt borral és 
süteményekkel kedveskednek a résztvevőknek. Az utolsó szombat a helyi önkormányzaté. 
Akkor lesz az „Adventi forgatag”-uk, amit gyertyafényes forgatagnak terveznek. Az lenne a 
lakosok felé a kérés, hogy mindenki gyertyával a kezében érkezzen. Viszonylag korán fog 
kezdődni, mivel így vállalták a rendezvényen fellépők a szereplést. December 17-i 
rendezvény fellépője Vadkerti Imre, aki 13 órakor kezdi meg a műsort. Fellépő ismételten a 
Kostajger Mihály Egyesület pályázata révén jöhet el Németbányára. Még egyszer szeretném 
megköszönni az Egyesületnek, mivel minden rendezvényen jelen vannak, anyagilag 
támogatják az önkormányzatot.  
 
Jövő évről elmondhatja, a jubileumok éve lesz. Kezdődik a kitelepítési évfordulóról történő 
megemlékezéssel, kápolna építésének, illetve falu születésének 250. évfordulóját fogják ün-
nepelni még a jövő évben. Pályázatot szeretne az önkormányzat és a Kostajger Mihály Egye-
sület is erre benyújtani. Ezen kívül nem adják fel a játszótér felújításának tervét, ismételten 
beadják rá a pályázatot, valamint a Faluház energetikai fejlesztésére is. A Gesztenyés, vala-
mint Boróka utca útfelújítása továbbra is napirenden van. Gesztenyés utcára beadták a szilárd  
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útburkolat ellátására a pályázatukat, aminek elbírálásáról még nem kaptak választ. Ha nem 
nyer a pályázatuk, akkor még ebben az évben a Gesztenyés és Boróka utcát végig kell mur-
vázni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy közérdekű hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos a játszótér pályázattal kapcsolatban elmondja, ha beadásra 
kerül jövő évben, akkor szeretné, hogy az új tulajdonossal vegyék fel a kapcsolatot. Az erdé-
szettel fórumot kellene a vadakkal kapcsolatban szervezni. Itt a vezető azt mondta, hogy már 
nem etetik a vadakat, mert már nem divat. Néhány hete hallotta a médiában, hogy Soproni 
térségben kezdték el a vadak etetését. Ezzel kapcsolatosan nagy kérdőjel van a lakosság részé-
ről. 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy már felvették a 
kapcsolatot az új tulajdonossal. Ügyvédeken keresztül történik a párbeszéd. A vadak etetésé-
vel kapcsolatos kérdésre választ nem tud adni. Annyit tudott tenni, hogy az erdészettel össze-
hívta a fórumot. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter németbányai lakos kéri, hogy még egy másik fórumot hívjanak össze kell, ha 
lakók véleménye továbbra is ez. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elhiszi, hogy így gondolják a lakók, de sze-
retné itt látni ezeket a lakókat a fórumon, akik kiállnak a véleményük mellett. Ha jelzik neki 
ezek a lakók, akkor össze fogja hívni újból a fórumot, ahogyan ezt tette előtte is.  
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos a szennyvíz beruházással kapcsolatban kérdezi, hogy 
megvan a cég, aki a kivitelezést fogja csinálni? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy az van meg, aki a 
közbeszerzést ki fogja írni. Közbeszerzés kiírása legkorábban decemberben fog megvalósulni, 
vagy a jövő év elején.  
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy bele fog-e férni a pályázati összegbe? 
 
Válasz: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy ezt sajnos senki 
nem tudja megmondani. Annyit tud mondani, hogy arra van lehetőség, hogy egyszeri 30 mil-
liós támogatást kérjen az önkormányzat az Államtól. Ez egy lehetőség, amivel, ha kell, élni 
fog az önkormányzat. Arra, hogy ezt a támogatást meg is kapják garancia nincs. Az önkor-
mányzat célja is az, hogy a projekt adta kereteken belül minden megvalósuljon. Nagyon szé- 



 

 

6  
 
pen köszöni mindenkinek a fegyelmezett magatartását a befizetésekkel kapcsolatosan, ame-
lyeknél - teljesen jogos indokok miatt - csak két személy kért halasztást, ezeknek a kérések-
nek teret adtak. Rajtuk kívül mindenki más befizette a rá eső részt.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni mindenkinek a közmeghallgatáson való megjelenést és aktív részvételt, s a közmeghall- 
gatást 18 óra 43 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
            Marcsik Zoltánné Király Ágnes  Kelemen László 
                         polgármester jegyző  


