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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 19. napján 16 óra 30 
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. december 19. 

napján 16 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, Papp Attila Elemér képviselő és Ubrankovics József Pál képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Terelmes-Papp Judit jegyző h. 
 

A lakosság részéről megjelent:  1 fő 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak dr. Bognár Katalin 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./ Németbánya 139 hrsz. (Sportpálya) területen felépítendő esőbeálló         Marcsik Zoltánné 
     tervezési programjának elfogadása                                                                 Király Ágnes 
                                                                                                                              polgármester 
 
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete                                     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: 
 

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. 
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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 
jelentést a 101, 102, 103, 104, 105 és 106/2022.(XI.14.) és 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 és 117/2022.(XI.25.) számú lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 9 fő részére 
rendkívüli 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 : Németbánya 139 hrsz. Sportpálya területen felépítendő esőbeálló 

tervezési programjának elfogadása 
     Előadó:           Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Tervezési program 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Csiszár Terézia építész 
tervező által megküldött, – a Németbánya 139 hrsz. (Sportpálya) alatti területen felépítendő 
esőbeálló építésének engedélyezési tervéhez készített - tervezési programot, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony előterjesztésével. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Tervezési programot fogadják el. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

118/2022. (XII.19) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya 139 
helyrajzi számú Sportpálya területen esőbeálló épület felépítését határozza el. 
A képviselő-testület Csiszár Terézia építész tervező egyéni vállalkozó (8200 
Veszprém, Baláca Sor 5/A.) – a Németbánya 139 helyrajzi számú Sportpálya 
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területen felépítendő esőbeálló épület Veszprémben, 2022. november hónapban 
kelt Tervezési programját elfogadja. 
A Tervezési program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. január 3. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                     Terelmes-Papp Judit jegyző h.  
 

b) Esőbeálló építés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy az esőbeálló építmény fa-
szerkezetének leszállítására, összeszerelésére és az építmény alapozására vonatkozó Árajánla-
tok megérkeztek, melyeket részletesen ismertet. Az Árajánlatok másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő jelzi érintettségét, mivel az egyik árajánlat az Ubranko-
vics Gerenda- és Készházgyártó Kft. részéről érkezett, melynek ő az ügyvezetője. 
 
Terelmes-Papp Judit jegyző helyettes 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: 
 
Papp Attila Elemér képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből 
zárják ki Ubrankovics József Pál képviselő urat a szavazásból.  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai 
Sportpálya területen felépítendő esőbeálló építésére vonatkozó Árajánlatok 
elfogadásáról szóló döntésnél Ubrankovics József Pál képviselő urat kizárja 
a szavazásból. 

 
Hozzászólások: 
 
Papp Attila Elemér javasolja, hogy a legkedvezőbb Árajánlatot, az Ubrankovics Gerenda- és  
Készházgyártó Kft. Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
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Schmidt Attila alpolgármester támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát. Javasolja, 
hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a Szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

119/2022. (XII.19) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ubrankovics József 
Pál ügyvezető által képviselt Ubrankovics Gerenda- és Készházgyártó Kft. (9423 
Ágfalva – Liget 800/40 hrsz., adószám: 11404484-2-08) a Németbánya 139 
helyrajzi számú Sportpálya területen felépítendő esőbeálló épületre vonatkozó, 
bruttó 1.800.000,-Ft összegű, 2022. december 9. 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: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Terelmes-Papp Judit jegyző h.  
 

2./ N a p i r e n d: Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete                       
   Előadó:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Egyházi Andrea, a 
Pápai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója Előterjesztését, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a jelenlegi, kötelező felvételt biztosító felvételi körzettel értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

120/2022.(XII.19.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024. tanévre, 
Németbánya település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, 
a kötelező felvételt biztosító 200811 – Paul Angermann Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd (8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58.) és a 
203496 – Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
(8446 Kislőd, Hősök tere 9.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. január 4. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Terelmes-Papp Judit jegyző h. 
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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 16 óra 52 perckor bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Terelmes-Papp Judit 
                          polgármester                                                             jegyző h. 


