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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13. napján 18 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 2023. február 13. napján 

18 óra 30 perckor megtartott rendkívüli 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 és Ubrankovics József Pál képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Terelmes-Papp Judit jegyző 
- Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi főea. 

 
A lakosság részéről 5 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Papp Attila Elemér képviselő úr 
hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai 
testületi ülésen. 
 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:    
                                                                                                                                                                                                                       
1. Németbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése                  Marcsik Zoltánné 
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester     
 
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-          Marcsik Zoltánné 

lasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet                           Király Ágnes                                             
                                                                                                                              polgármester 
 
3. Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttmű-       Marcsik Zoltánné                                                             
     ködési Megállapodás felülvizsgálata                                                              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 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 elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok 
a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt nem voltak, így azokról nem készült 
beszámoló. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések született: 1 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 Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése 

Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat 
költségvetés-tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Önkormányzat 2023. évi költségvetés-tervezetét, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Felkéri Ékes-
né Gáspár Dóra pénzügyi főelőadót, hogy részletesen ismertesse a költségvetést. 
 
Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi főelőadó a napirendi pontokhoz kiküldött írásos előterjesztés 
alapján a táblázatban szereplő számszaki adatokat a bevételi és kiadási oldal mentén ismerteti. 
Ezt követően kéri a képviselők véleményét.  
 
Hozzászólások: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a költségve-
tésről szóló rendeletet fogadják el. 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a költségvetésről szóló rendelet elfogadásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

2/2023.(II.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete 2023. évi költségvetéséről 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2 . /  N a p i r e n d :  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-  
lasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet 

     E lő a d ó :          Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Törvényességi felhívás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Főispánja Németbánya Község Önkormányzatának a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (IX.28.) rendeletével kapcsolatos törvényességi 
felhívását, melynek másolatát a képviselő-testületi tagok előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A felhívásban szereplő, nem megfelelő szabályozásokat a jegyző asszony 
kijavította, ennek megfelelően majd az önkormányzat el is fogja fogadni az új rendeletét. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet az említett önkormányzati rendelettel 
kapcsolatos törvényességi felhívással. 
 
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, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

11/2023. (II.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főispánja (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) Németbánya Köz-
ség Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (IX.28.) rendelet-
ével kapcsolatos törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős:  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                             Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
b) Rendelet elfogadása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
rendeletet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a rendelet elfogadásával. 
 



5 
 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

3/2023.(II.24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeir ől 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3 . /  N a p i r e n d : Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együtt-

működési Megállapodás felülvizsgálata 
     E lő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
          (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti-
ségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. (179.) törvény 80. § (2) bekezdés szerint Németbá-
nya Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év 
január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént. A személyi változások a 
megállapodáson átvezetésre kerültek. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított együtt-
működési megállapodást, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosított megállapodást hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

12/2023. (II.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2023. január 30. napján kelt módosított 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
A módosított Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                              Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Honlap karbantartási szerződés 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piller 
Zsolt Németbánya község honalapja karbantartásával kapcsolatos, 2023. évi Vállalkozási 
szerződés-tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a díj a tavalyihoz képest bruttó 2000,- Ft-tal emelkedne 
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havonta, így bruttó 7000,- Ft/hó lenne az elvégzett munka ellenértéke. Javasolja, hogy az 
általa aláírt vállalkozási szerződést a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József  Pál képviselő egyetért a vállalkozási szerződés jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

13/2023. (II.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod, 
Kossuth u. 30. szám alatti lakos egyéni vállalkozó) az önkormányzat honlapjának 
karbantartásával kapcsolatos, 2023. évi, bruttó 7.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási 
szerződését jóváhagyja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                    Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
b) Németbányai Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Draskovics Balázs elnök által képviselt Németbányai Polgárőr Egyesület támogatás iránti 
kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja, hogy támogassa a Képviselő-testület a Németbányai Polgárőr Egyesületet, 
annak megszűnésével kapcsolatos díjak kifizetésével. 
 
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 a következő határozatát: 
 

14/2023. (II.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Draskovics Balázs 
elnök által képviselt Németbányai Polgárőr Egyesület (8581 Németbánya, Fő tér 
3., adószám: 19381174-1-19) részére, az Egyesület megszűnésével kapcsolatos 
költségek kifizetésére 60.000,- Ft összegű támogatást állapít meg. 
A forrás felhasználásának célja: A Németbányai Polgárőr Egyesület működésével 
kapcsolatos költségek kifizetésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2023. december 31. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
 
c) Vállalkozói szerződés könyvviteli szolgáltatások ellátására 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
Olasz Gerda által képviselt G-TAX Office Könyvelő Kft. és Németbánya Község 
Önkormányzata által létrejött vállalkozói szerződés tervezetét, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a szerződés-tervezetet hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester asszony javaslatával és a szerződés 
jóváhagyásával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

15/2023. (II.13.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olasz Gerda, mint 
megbízott által képviselt G-TAX Office Könyvelő Kft. (8500 Pápa, Sásréti u. 7., 
adószám: 32077968-1-19) és Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester által 
képviselt Németbánya Község Önkormányzata (8581 Németbánya, Fő tér 3., adó-
szám: 15426527-2-19) , mint megrendelő között létrejött, a Németbányai Vízi-
közmű Társulat (8581 Németbánya, Fő tér 3., adószám: 27518218-1-19) könyvvi-
teli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatos Vállalkozási 
szerződését jóváhagyja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozói szerződés 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

                   Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Cyeb 
Energiamegoldások Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 1.) a környezettudatosság 
fejlesztése és az energiahatékonyság biztosítása érdekében az érdekelt lakossági felhasználók 
körében programot indított „Lakossági Led Program” néven, melyben a hagyományos 
fényforrások félvezetős fényforrásokra való cseréjét biztosítják. A program ingyenes, mely 
kifejezetten a lakosságnak szól és előzetes regisztrációhoz kötött.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy a Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú 
Egyesület is segítséget nyújt a led-csere programmal kapcsolatban, ha igény van rá, segítik az 
idősebbeknek az internetes regisztrációt.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a falu-
busz javításával kapcsolatban 280.000,- Ft összegű költség merült fel, melyet az Önkormány-
zat finanszírozott. 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkö-
szöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 19 óra 
46 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes             Terelmes-Papp Judit 
                          polgármester                                                             jegyző 


