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Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda
Az ülés vezetője: Torma Andrea polgármester
Jelen vannak:

Torma Andrea
Csizmár Gábor
Hákli Tibor
Henczné Hekli Bernadett

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző helyettes

Vendég: Adamov Anna
Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
Adamov Annától érkezett egy beadvány, és mivel itt van, ezért javaslom, hogy a napirendek előtt ezzel a témával
kezdjünk, ezt tárgyaljuk meg először, aztán megyünk tovább a napirendek szerint.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor alpolgármester.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról.
1.

Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Székhelyhasználat iránti kérelem
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

3.

Egyebek (szóbeli megbeszélés)
 Fakivágások a településen
 Tóparti sétány körüli közvilágítás korszerűsítése
 Tóparti Üdülőház épületében tűzjelző berendezés kiépítése
 Tóparti Üdülőház részére honlap készítése
 3 db híd felújításának tervezése

Torma Andrea polgármester
Ani, tiéd a szó, mondd el az észrevételeid, gondolataid, kérésed röviden!!
Adamov Anna vendég
Köszönöm! Hat éve csinálom ott fönt ezt a „rongyos dolgot”. Nagyon fontos, hogy ez egy természettudatos
tevékenység, ugyanis ezeket a ruhákat egyszer már legyártották, itt én a környezetet nem károsítom ezzel. Az a
problémám, hogy hat éven keresztül nagyon sok ruha jött össze, 80-100 mázsa is, amit onnan elhozni nem tudok,
viszont próbálkozok, hogy ott szebbé, igényesebbé tegyem belülről és kívülről is ezt a helyet. Rétságon is láttam és
több helyen is az ilyen tevékenységeket, ott sincs wc, sem mosdó, és tudják csinálni; egyébként pedig a szemben lévő
szomszédok beengednek, ha bármi ilyen jellegű szükségletem van. Hat éve csinálom itt, de előtte már otthon is
csináltam, és ebből öltözködik a családom, én ebben tudom őket segíteni. Annyi ruha gyűlt össze ennyi év alatt, hogy
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kénytelen vagyok ott maradni. Kéréssel fordulok hozzátok, legalább még egy évig hagyjátok, hogy ott én rendbe
rakjak mindent, mert ez nem megy egyik napról a másikra. Együtt találjunk ki valami megoldást.
Torma Andrea polgármester
Az egy év alatt mire gondolsz, hogy még egy évig ott tartanád a holmikat, és 1 év múlva ki lesz ürítve?
Adamov Anna vendég
Tárolnám, meg, ha akarjátok rendet csinálok ott kívül-belül.
Torma Andrea polgármester
Mit értesz a rend alatt?
Adamov Anna vendég
Lecsiszoltatom az épületet, átfestetem, megcsinálom a tetőt, a külalakját és a beltéri dolgokat is. Amikor felszerelték
ott a kamerát, kidöntötték a falat, egy gerendával van megerősítve, hogy ne dőljön ki teljesen. A csövet, amin jön be az
áram, azt is elhúzták, a vezeték lelóg, azt is meg kellene csinálni. Évek folyamán próbálkoztunk, a volt
polgármesterrel, mit lehetne ott kezdeni. Jött az ÉMÁSZ-tól egy szakember, mondta, hogy kiköti a vasrudat a
villanyoszlophoz meghúzni. Én ott kárt nem végeztem, az olyan volt amilyen, amikor én odamentem. Én eddig
nagyon odafigyeltem, hogy tűz ne üssön ki, mindig áramtalanítottam. Többször megkeresett a rendőrség is ez ügyben,
hogy akadályoztatom a munkájukat, nincs kamera. Elmondtam nekik, hogy ez egy elektromos berendezés és én azt
észleltem, hogy működés közben túlforrósodik, ezért áramtalanítok, ha nem vagyok ott. Ha a vasrúdba becsapna a
villám, kiszikráznának a konnektorok és leégne ott minden. A környezet dolgait is jeleztem, hogy be volt szakadva a
vízóra fedele, de ez tavaly megoldódott. A vízzel kapcsolatban is érdeklődtem a vízműnél, a vízóra szét van fagyva.
Hákli Tibor alpolgármester
Volt ott víz?
Adamov Anna vendég
Amikor régen boltként funkcionált és élelmiszert árultak.
Torma Andrea polgármester
Árulni is szeretnél a faházban, vagy csak raktározni a meglévő ruhákat?
Adamov Anna vendég
Raktározni, de szeretnék bérelni egy helyet, ahol el tudom adni a saját tulajdonú ruháimat garázsvásár címén. A
garázsvásárhoz nem kell semmiféle engedély, mert a saját tulajdonú ruháimat adom el.
Torma Andrea polgármester
A garázsvásárnál – úgy tudom - mennységi korlát van, és saját területen lehet folytatni. Detti, egy ilyen tevékenység
hogy működik, milyen szabályok vonatkoznak a garázsvásárra, tudsz erről valamit?
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
A garázsvásár fogalmának utána kell nézni pontosan, meg annak is, hogy mennyi ruhát lehet garázsvásár során árulni,
hol lehet tartani, hol lehet árulni, stb., mert erről a kereskedelmi jogszabály nem rendelkezik.
Torma Andrea polgármester
Ani, akkor úgy gondolod, egy évig, 2020-ban garázsvásárként kiárulnád a meglévő holmikat, és ez alatt az 1 év alatt
teljesen kiüríted a házat nullára?
Adamov Anna vendég
Ha úgy szeretnétek, igen, vagy rendbe rakom.
Torma Andrea polgármester
A rendrakás a kereskedelmi tevékenység folytatásához még kevés, ahhoz kell az engedély, ez volt az egyik fő
szempont a múltkori döntésnél.
Adamov Anna vendég
Tudom, azt kérnék.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Én azért akartam, hogy inkább személyesen beszéljünk erről, és ne a facebookon menjen erről a párbeszéd felfújt
lufiként, mert sokkal hatékonyabban meg tudjuk vitatni. Hat éve ott vagy, ha fizetsz is bérleti díjat, azt gondolom,
állagmegőrzést kell tartani, muszáj ráfordítani valamennyit a bérelt épületre.
Adamov Anna vendég
Ez egy hagyományos turkáló, ami nem igényel akkora ráfordítást.
Csizmár Gábor alpolgármester
Lefotóztam a házat, több helyen is lyukas az oldala. Mit fogsz kezdeni, ha az egerek beköltöznek a ruhák közé?
Adamov Anna vendég
A lyukak nem hat éve keletkeztek szerintem. Hány éve van már ott az a faház? 30-40 éve?
Csizmár Gábor alpolgármester
Amióta átvetted, azóta tovább romlott az állapota!
Adamov Anna vendég
Megpróbálom rendbe rakni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én támogatom, ha ebben az évben rendbe tudod tenni. Nem tudom, mi a feltétele a garázsvásárnak, de szörnyű
állapotok vannak ott!
Adamov Anna vendég
Valamit csinálnom kell a sok ruhával, ha nem tudok árulni, nem fog elfogyni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Azt gondolod, hogy a hat év alatt felgyülemlett ruhát egy év alatt el tudod adni?
Adamov Anna vendég
Akciósan igen. Meg szortírozni is fogok, de az is idő.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ami semmire se jó, nem lehetne géprongynak felhasználni, nem átvenni a szemetet, de a munkákhoz mindig kell, csak,
hogy koptasd a mennyiséget.
Adamov Anna vendég
A fiam már intézkedett a gyárban, ahol a géprongyot adják le, felvásárolnák, de nem tudom a mennyiséget, mennyi
fölött viszik el.
Hákli Tibor alpolgármester
Ani, én úgy látom, három probléma van ezzel az egésszel. Az egyik az épület, ami az önkormányzat tulajdona. Az
érintésvédelmi szakemberek, ha megnézik az épületet, lehet azt mondják, azonnal le kell vágni az áramot.
Adamov Anna vendég
Nekem áramra nincs szükségem, Tibi!
Hákli Tibor alpolgármester
Rondán néz ki az az épület. Ha kereskedelmi tevékenységet végzel, azt csak vállalkozói engedéllyel végezhetsz. Ha
garázsvásárként nem üzemeltethető, akkor csak vállalkozóként csinálhatod, amely után kb. havi 80.000 Ft közterhet
kell fizetni. Azt te ki tudod termelni?
Adamov Anna vendég
Ki, ha megengeditek, hogy áruljak. Én itt egyik napról a másikra le lettem állítva.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem egyik napról a másikra. Lejárt a bérleti szerződés, és a kereskedelmi tevékenységhez nincsenek meg a papírjaid,
nem rosszból és nem fenyegetésként, de ha kimegy az első fokú hatóság, büntetés lesz. Tudod ki az elsőfokú hatóság?
A bánki jegyző. De ha kimegy a másodfokú hatóság, vagy a NAV? Semmilyen engedélyed nincs.

3

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2020.(I.31.) jegyzőkönyv

Adamov Anna vendég
Azok jöhetnek, velük leleveleztem ezt a dolgot.
Hákli Tibor alpolgármester
Szerintem azokkal nem tudod ezt lelevelezni!
Torma Andrea polgármester
Az engedélyt nem a NAV adja ki, hanem a bánki jegyző! A raktározási tevékenység is engedélyköteles, arra is a
jegyző adja ki az engedélyt.
Adamov Anna vendég
Nézzük meg a garázsvásárt, és meg foglak keresni.
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Utána nézek, és jelentkezem.
Adamov Anna vendég
Köszönöm, hogy ezt így meg tudjuk beszélni!
Torma Andrea polgármester
Ez egy nehéz, összetett kérdés, ezt Neked is érezned kell, és ez nem rólad szól, pláne nem ellened, annak ellenére,
hogy minden leveledben és a facebookon is mindenhol azt írod, vagy azt sugallod, hogy ez a személyed ellen szól!
Elmondtuk neked a múltkor, ez onnan indult, hogy egy képviselő kérésére foglalkoztunk a bérbe adott ingatlanokkal.
Nemcsak ezzel, az összes kiadott bérleményünkkel. A Te a szerződésed pont lejárt, ezért tudott róla döntést hozni a
testület. Egy másik bérleti szerződésről is döntött a testület, illetve volt olyan, ahol nem járt le a szerződés, az
természetesen tovább él. Ez nem Adamov Anna bérleti szerződéséről szólt, és ne is gondold ez, pláne ne terjeszd ezt,
hogy ez személyes bosszú ellened!
Adamov Anna vendég
Nem rátok mondom, hanem azokra a külső emberekre, akik támadást indítottak ellenem.
Torma Andrea polgármester
Nem erről volt szó, fel sem merült senkiben, hogy valaki támadást indított ellened, legalábbis én ilyenről nem tudok!
Adamov Anna vendég
Nekem az Enikő olyanokat írt, - most is megvan, elolvashatjátok - hogy őt keresték meg panasszal az én turkálómmal
kapcsolatban emberek. Emiatt gondoltam a személyes bosszút, mert ő is képviselő.
Torma Andrea polgármester
Ezt nem tudom, de ha elolvasod a jegyzőkönyvet a testületi ülésről, láthatod, hogy a bérleti szerződések
felülvizsgálatáról van szó. A faház ügyében döntést hozott a testület, mert lejárt a szerződés. Ha Te úgy érzed, hogy az
önkormányzat ellened személyes bosszút indítana, és ez ellened irányul, akkor légy szíves számold össze, hogy az
elmúlt években az önkormányzattól mennyi támogatást kaptál, Te is, és a családod is!
Azt gondolom, ezt a kérdést átbeszéltük, a Detti utána fog járni a garázsvásárnak, és utána vissza fogunk térni erre,
megbeszéljük, hogyan tovább.
Adamov Anna vendég
Köszönöm szépen!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt.
Adamov Anna vendég távozott a képviselő-testület üléséről.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az elhangzottak
alapján egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező
Bánk belterület 300 helyrajzi számon található Faház bérletéről szóló 189/2019. (XII.14.) képviselő-testületi
határozatot hatályon kívül helyezze, és új döntést hozzon az ingatlan hasznosításával kapcsolatban, mely értelmében
Adamov Anna volt bérlő 2020. december 31-ig térítési díj nélkül használhatja és 2020. december 31-ig köteles a bérelt
faház épületet kiürített állapotban átadni az Önkormányzat részére, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
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1/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező
Bánk belterület 300 helyrajzi számon található Faház bérletéről szóló 189/2019.(XII.14.)
határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi döntést hozza:
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező Bánk belterület 300 helyrajzi számon található Faházat Adamov Anna
2653 Bánk, Kis utca 2. szám alatti lakos részére nem adja bérbe és az áramszolgáltatónál
kezdeményezi az ingatlanon lévő a villamosáram-szolgáltatás kikapcsolását.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Faházat egy év időtartamra 2020.
december 31-ig Adamov Anna részére – áramszolgáltatás biztosítása nélkül térítésmentesen használatba adja azzal a kikötéssel, hogy ezen időtartam alatt az ingatlant
köteles kiüríteni, és 2020. december 31-ig köteles az ingatlant kiürített állapotban az
önkormányzat részére átadni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan villamos áram ellátásának
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket az áramszolgáltatónál tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
A Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület mint pályázó támogatást nyert a TOP helyi identitás és kohézió
erősítésére kiírt pályázaton, melyben konzorciumi tagként Bánk is részt vett, ha jól emlékszem, tíz településsel együtt.
A pályázat támogatást nyert, ebből Bánk 12 millió Ft-ot kap rendezvényekre. Ebből 6 millió Ft-ot költünk el idén, és 6
millió Ft-ot pedig jövőre. Ebből olyan rendezvényt kell csinálni, ami eddig még nem volt, kifejezetten egy új típusú
rendezvényre lehet fordítani. Ebből a támogatásból valósulna meg június 27-én az úgynevezett Bánki Nyárnyitó
rendezvény, szinte egész napos ingyenes rendezvényekkel, gyerekprogramokkal, este nagykoncerttel, és a jövő évben
megint egy ilyen nyárnyitót szerveznénk a fennmaradó 6 millió Ft értékben.
A Tóparti Üdülőházba beszereztünk egy szoftvert, ami a január 1-től kötelező szálláshelyi adatszolgáltatást tudja
teljesíteni. Az Adamov Zsuzsa felmondott, az új dolgozó Szkuban Mária lesz, február 17-től tud jönni, ugyanazon a
béren, amin a Zsuzsa volt. A Tóparti Üdülőházban elkezdtük a két szoba és fürdőszoba felújítását, amiről már
beszéltünk. Felújításra került a két fürdőszoba, és a szobákban a linóleumot lecseréljük laminált parkettára. A
munkálatok remélhetőleg jövő hétvégére befejeződnek, ezzel valamennyi fürdőszoba felújításra került.
A közelmúltban a Duna TV forgatott Szenthe István Úrral a Szent Borbála kutatóaknáról egy kisfilmet.
A héten kaptunk egy megkeresését és lehetőséget a Hazahúzó turisztikai magazin részéről, hogy február 8-10 között
Bánkon és környékén forgatnának, ha szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. A műsor az ATV-n és a Hír TV-n szokott
menni, körülbelül 10 alkalommal kerülne vetítésre az ismétlésekkel együtt. 2 x 45 perces műsor készül Bánk és
környékéről, cserébe a három fős stábnak szállást, valamint reggeli és vacsora biztosítást kérnek. A Tóparti Üdülőház
ebben az időben foglalt. Felvettem a kapcsolatot a Tó Hotellal ez ügyben, amennyiben vállalják a szállás és étkezés
biztosítását, ezért cserébe a készülő filmben körülbelül 8 perc a hotel bemutatásáról szólna. Még nem kaptam rá
választ, de bízom benne, hogy élni fognak ezzel a lehetőséggel, mert ez nekünk is és nekik is egy jó reklám lehetőség.
A forgatás jövő hét szombaton lesz Bánkon, akkor lesz a farsangi rendezvényünk is, megpróbáljuk, hogy a rendezvény
is benne legyen egy kicsit. Bánkról szeretnénk, hogy benne legyen a strand és a tó, a Szent Borbála kutatóakna, a
tájház. A tájházban csinálnánk egy pogácsasütést, és délután a farsangi rendezvényen az is kínálat lenne. A környékről
Drégelypalánk, Drégelyvár, Nógrádi vár, Diósjenő szabadidő park, Szendehelyi Gyadai tanösvény, Felsőpetény
nemesanyag bánya, valamint Terényben lévő orsós magnó múzeumot gondoltuk a filmben megjeleníteni, ezek
turisztikailag vonzó programok, de az egyeztetések még folynak, a végső program még nem állt össze.
Csizmár Gábor alpolgármester
Prónay kilátó nem kerül bele, mert én a túrázási lehetőséget beleraknám.
Torma Andrea polgármester
Felírom, de mi csak javaslatokat adhatunk hozzá, a döntést a szerkesztőség hozza meg. Alapvetően ez nem túrázós
műsor, hanem turisztikai. Kérdés, észrevétel?
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
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Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálata, módosítása

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel, kérdés?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a
Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás előterjesztett módosítását, és a módosításról
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
2/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata alapján
módosított és előterjesztett közigazgatási szerződést elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az előterjesztett szervezeti és működési
szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.3.) önkormányzati RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirend

Székhelyhasználat iránti kérelem

Torma Andrea polgármester
Kaplonyi Misi elkezdte szervezni, hogy megalakuljon egy új Polgárőr Egyesület. Lehet, hogy erről Gabi többet tud
mondani, átadom a szót Gábornak!
Csizmár Gábor alpolgármester
Misiék megkeresték a régi Polgárőr Egyesület tagjait, meg van-e szüntetve vagy nincs az egyesület. A Misi volt bent
Nálad is, és kérdezte, mit javasolsz működjön tovább, vagy alakuljon egy új egyesület. Beszélt a Nógrád Megyei
Polgárőr Egyesület vezetőjével, aki azt javasolta, ha már elindították a megszüntetést, akkor inkább egy új egyesület
alakítását javasolja. Beszéltem a volt tagokkal, fogalma sincs senkinek, hogy jelenleg hol áll ez az ügy. Bementem
Balassagyarmatra a törvényszékhez, a hölgy előszedte az ezzel kapcsolatos iratokat és kiderült, hogy nincs
megszüntetve az Egyesület. Beadtak egy kérelmet, de hiánypótlásra szólították fel őket. A hiánypótlási határidő
február 9-én jár le, ha nem tesznek eleget a hiánypótlásnak, az azt eredményezi, mintha el sem indították volna a
megszüntető eljárás, tehát marad a régi polgárőrség. A beszélgetés kapcsán kiderült, nem érdemes elindítani a
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megszüntetést, mert legalább 4 év, mire ennek az eljárásnak vége, ezért egyértelmű, hogy inkább tovább kellene vinni
a régi egyesületet.
Torma Andrea polgármester
Beszéltél már erről a Misiékkel?
Csizmár Gábor alpolgármester
Nem, holnap akartam elmondani nekik, hogy ezen gondolkodjanak. Én csak bementem, hogy információt kérjek.
Szerintem a Misinek, aki aktív ebben a dologban, be kellene mennie ehhez a hölgyhöz és neki is elmondaná
részletesen a teendőket.
Torma Andrea polgármester
Akkor össze kell hívni a régi taggyűlést, és egy tisztmegújító gyűlést kell tartani. Azt tudjuk, hogy kik most a tagok?
Csizmár Gábor alpolgármester
Van egy taglistám.
Torma Andrea polgármester
Együtt meg kell beszélni, a régi és az új tagok is legyenek ott a taggyűlésen, fel kell venni egy jegyzőkönyvet a
tisztmegújításról, aki nem szeretne tovább tag lenni, az egy lemondó nyilatkozattal kiléphet a tagságból, az új tagokat
pedig egy belépési nyilatkozattal fel lehet venni. Meg kell választani az új vezető tisztségviselőket, és azt beadni a
bíróságra, átvezetni mindent a bíróságon, a banknál, és mehet tovább a meglévő egyesület.
A képviselő-testület az elhangzott új információk alapján egyhangúan úgy döntött, hogy az újonnan alakuló Polgárőr
Egyesület székhelyhasználat iránti kérelme ügyében nem hoz döntést.

2. Napirend

Egyebek

 Fakivágások a településen
Hákli Tibor alpolgármester
Korábban már beszéltünk az óvoda előtti és a temetőnél lévő fák kivágásáról. Ami közterületen van, az a Benczúr
Miklós utca 1-3. szám melletti „kiserdő”, az ott lévő akácfák közel vannak az úthoz, és már bontják fel az aszfaltot.
Továbbá van még egy fa a Kazinczy utca 25. szám előtt, ami benne van az útpadkában. Ezekre a fákra kellene kivágási
engedély kérni és javaslom kivágni.
Torma Andrea polgármester
A fakivágást pótlás nélkül javaslod? Erről kell hoznunk egy határozatot és utána elindítjuk az eljárást. A futballpályán
lévő fákkal mi a helyzet, Gabi?
Csizmár Gábor alpolgármester
A futballpályán, ami ketté volt törve fa, azt kivágtuk, a másik három, ami még ott van, azzal nincs probléma, én nem
vágnám ki. A Kempingnél a patakban is van egy szanaszét növő, gallyas, inkább bokor, mint fa. Szerintem azt is ki
kellene vágni.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy az elhangzott közterületi fakivágásokhoz hozzájáruljunk úgy, hogy a képviselő-testület eltekint a kivágásra
kerülő fák pótlásától, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a közterületi fakivágásról szóló javaslatot, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
3/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi közterületen álló fák
önkormányzat költségvetése terhére történő kivágását rendeli el:
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 Bánk, Kazinczy Ferenc utca 25. szám előtti közterületen álló 1 db szilvafa,
 Bánk, Benczúr Miklós utca 1-3. szám előtti közterületen álló 30 db akácfa,
 Bánk, Kis utca – Kazinczy Ferenc utca kereszteződésében lévő közterületen álló 4
db szilvafa.
A képviselő-testület a fák pótlásáról nem rendelkezik, mivel a képviselő-testület
megítélése szerint az érintett területeken a fák pótlása nem indokolt és nem szükséges,
tekintettel arra, hogy a kivágásra kerülő fák nem telepített fák, és a terület adottságai nem
teszik indokolttá a fák pótlását, új fák.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt fák kivágása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és gondoskodjon a fák önkormányzat
költségvetése terhére történő kivágásáról.
Határidő: Felelős: polgármester

 Tóparti sétány körüli közvilágítás korszerűsítése
Torma Andrea polgármester
Érkezett hozzánk egy megkeresés a közvilágítási lámpabúrák korszerűsítésére vonatkozóan. Ez alapján a Tóparti sétány
körüli közvilágítás korszerűsítése kértem árajánlatot, a cég ismertetőjét és a javasolt lámpabúra fotóját kiküldtem nektek emailben. A 25W-os ledes égőkre történő csere bruttó 2.238.600 Ft, a 15 W-os bruttó 2.595.372 Ft-ba kerül. Az árajánlat
39 db lámpára vonatkozik, de megszámoltuk, és 38 db lámpa szükséges a tó körül, tehát 1 db árával lenne olcsóbb.
Kaptunk minta-lámpát mindkettőből, beszéltem a Nagy Lacival, megpróbálja a hétvégén, vagy a jövő héten feltenni
mindkettőt a tó körüli sétányra, és utána meg tudjuk nézni, hogy milyen fényt ad, hogy néz ki. Megnézzük, vagy ne is
foglalkozzunk ezzel? Mondjatok erről véleményt!
Csizmár Gábor alpolgármester
Akarjuk mi most ezt?
Torma Andrea polgármester
Én azt mondom, ha az idei költségvetésbe nem is fér bele, de jövőre, vagy előbb-utóbb igen, foglalkoznunk kellene
ezzel is. Szerintem nagyon kellene a tó körüli sétányon egy kis szépítés, beleértve a kandelábereket, lámpabúrákat is.
Azt mondom, nézzük meg, hogy alakul az idei költségvetésünk, mert ez valóban nem sürgős, vannak fontosabb
dolgok, amiket meg kell csinálni, és ha azok meglesznek, akkor foglalkozzunk ezzel is, jövőre, vagy két év múlva.
Megnézzük a mintákat és meglátjuk a jövő évi költségvetésbe, hogy fér bele.
Csizmár Gábor alpolgármester
Azt mondom, nem biztos, hogy csak a tó körül kellene gondolkodni.
Torma Andrea polgármester
Igen, ez igaz, de esztétikai szempontjából az a preferált hely.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy a Tóparti sétány körüli közvilágítás korszerűsítését 2020. évben ne valósítsuk meg, viszont a későbbi években
kerüljön megvizsgálásra ennek lehetősége, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítéséről szóló témát, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
4/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Tóparti sétány
közvilágításának korszerűsítésére beérkezett árajánlatot.
A képviselő-testület a Tóparti sétány közvilágításának korszerűsítésére 2020. évben forrást
nem tud biztosítani, ezért a képviselő-testület úgy dönt, hogy a közvilágítás korszerűsítését
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2020. évben nem valósítja meg, a fejlesztés megvalósításának lehetőségét a következő
költségvetési évben megvizsgálja.
Határidő: Felelős: polgármester

 Tóparti Üdülőház épületében tűzjelző berendezés kiépítése
Torma Andrea polgármester
Ez egy óriási feladat, amit nem halogathatunk és nem hagyhatunk figyelmen kívül. Sajnos ezt már rég meg kellett volna
valósítani. Ebben felelősségünk van, nincs szükségünk arra, hogy bármi baj, esetleg sérülés is legyen, ezért úgy gondolom,
hogy a vagyonunk és a vendégek biztonsága érdekében ezt meg kell csinálni, ráadásul jogszabályi előírás is. Három cégtől
kértem ajánlatot, egyelőre én csak a tervezéssel foglalkoznék, és majd ha megvan a katasztrófavédelem által engedélyezett
terv, annak kivitelezésére kérnék újabb árajánlatokat, akkor biztos, hogy a beérkező ajánlatok ugyanarra a műszaki
tartalomra fognak vonatkozni, és egyértelműen összehasonlíthatóak. A tervezésre vonatkozó ajánlatok közül az NM-Com
Kft. 180.000 Ft+áfa összegű ajánlata a legkedvezőbb, a másik kettő ettől drágább. Kivitelezni csak engedélyezett terv
alapján lehet. Javaslom, hogy az NM-com Kft-t bízzuk meg az engedélyes terv elkészítésével. Javaslom, hogy bízzon meg
a testület, hogy az engedélyezett terv alapján megkérjem a kivitelezői ajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel
megkössem a szerződést. Kérdés, vélemény?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az NM-Com Kft. 180.000 Ft + áfa tervezési
árajánlatát a Bánk, Tópartis sétány 1. szám alatti (130 hrsz) Tóparti Üdülőház tűzjelző rendszerének kiviteli tervének
elkészítése és engedélyeztetése ügyében, és a lépviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az engedélyezett
tervek alapján a kivitelezésre megkért ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással szerződést kössön a
tűzjelző rendszer kiépítésének kivitelezésére, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a Tóparti Üdülőház épületében tűzjelző berendezés kiépítéséről szóló javaslatot, és 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
5/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az NM-Com Kft. által a
Bánk, Tópartis sétány 1. szám alatti (130 hrsz) Tóparti Üdülőház tűzjelző rendszerének
kiviteli tervének elkészítésére és engedélyeztetésére vonatkozó 180.000 Ft + áfa összegű
ajánlatát, mely alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés megkötésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzjelző rendszer
engedélyezése ügyében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az tűzjelző rendszer engedélyezett
terve alapján a tűzjelző rendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatokat szerezze be és a
beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a kivitelezési szerződést
megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Tóparti Üdülőház részére honlap készítése
Torma Andrea polgármester
Úgy gondolom, hogy a mai világban elengedhetetlen, hogy egy szálláshely saját honlappal rendelkezzen. Erre
vonatkozóan Pályka Renátó balassagyarmati weboldal készítőtől 147.000 Ft ajánlatot kaptunk, amely 6 hónap
garanciát tartalmaz. Mivel nem nagy összegről van szó, a beszerzési szabályzatunk nem írja elő több ajánlat bekérését,
ezért nem kértem máshonnan ajánlatot, de a mennyiben a testület úgy dönt, hogy szerezzünk be további ajánlatokat is,
9

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2020.(I.31.) jegyzőkönyv

természetesen kérünk. Megítélésem szerint ez egy reális piaci ár, ezért javaslom az árajánlat elfogadását. Kérdés,
vélemény?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy Bánk Község Önkormányzata a Tóparti Üdülőház részére honlapot készíttet, és a honlap elkészítésével 147.000
Ft díjon megbízza Pályka Renátó weboldalkészítőt, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a Tóparti Üdülőház részére történő honlap készítésére vonatkozó javaslatot, és 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
6/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Község Önkormányzata
tulajdonában és üzemeltetésében lévő Tóparti Üdülőház részére honlap készítését
határozta el.
A képviselő-testület a Tóparti Üdülőház weboldalának elkészítésére Pályka Renátó egyéni
vállalkozó ajánlatát elfogadja, és 147.000 Ft díjon megbízza a Tóparti Üdülőház
honlapjának elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tóparti Üdülőház honlapjának
elkészítésére vonatkozóan az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződést Pályka Renátó
egyéni vállalkozóval megkösse, a szükséges intézkedéseket megtegye és a
jognyilatkozatokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 3 db bánki híd felújításának tervezése
Torma Andrea polgármester
3 db hidunk felújításra szorul, amihez kiviteli terveket kell készíteni, hiszen fontos, hogy a híd statikailag biztonságos
legyen. A futballpályánál lévő omladozó híd kiviteli terve 280.000 Ft + áfa, a gyalogos híd, ami a Nagyparkoló és a
Tóparti sétány között van, 250.000 Ft + áfa, és a Tóthék melletti híd, amit mi szerviz hídnak neveztünk, 200.000 Ft +
áfa. Tehát ez csak a kiviteli tervek elkésztése. Erre is csak ez az egy ajánlatunk van, sajnos nagyon nehéz tervezőt
találni, pláne, aki rövid időn belül meg is csinálja, hiszen például a gyalogos híd sürgős, annak tavaszra készen kell
lennie. A Tóthék melletti hídra vonatkozóan a Gabi is és a Kubiék kérték, hogy legyen szélesebb, hogy szükség esetén
autóval vagy traktorral is be tudjanak menni a karbantartási munkákat elvégezni. Javaslom, hogy ha autó szélességűre
kiszélesítjük ezt a hidat, akkor fent a Petőfi útnál zárjuk le, és tényleg csak mi tudjunk bemenni a karbantartási,
takarítási feladatok ellátásához. Kérem a véleményeteket, mi legen, mert ez nagy összeg!
Hákli Tibor alpolgármester
A Tóthék melletti hidat nem kell terveztetni, csak széjjelebb kell húzni, és le kell burkolni, ha lehet, akkor nem
vaslemezzel. Ezen anno Kamaz teherautók jártak át megpakolva iszappal, ez a híd biztos elbírja a traktort is, erre
szerintem nem szükséges statikai terv.
Torma Andrea polgármester
Aszfalt burkolatról beszéltünk, aszfalt van a híd mindkét oldalán. Akkor azt nem kellene szerinted terveztetnünk, el
fogja bírni a teherautót is, azt mondod?
Hákli Tibor alpolgármester
Nem kellene, az biztos elbír egy teherautót is. A burkolatot azért kellene cserélni, mert kellemetlen a Tóthéknak is,
hogy ropog az a lemez, nyáron pedig úgy felforrósodik, hogy a kutya nem megy rajta át, mert égeti a talpát.
Torma Andrea polgármester
Akkor azt nem terveztetjük. Ha meglesznek a tervek, csak utána tudunk kivitelezésről beszélni, mert addig senki nem
ad árajánlatot, amig nem látja a terveket, és nem tudja, pontosan mit kell építeni. Ezen felül plusz kiadás lesz a korlát,
amit szintén meg kell csináltatni. Én valami szép kovácsoltvas korlátra gondoltam, ami összhangban lenne az
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utcatábláink oszlopával, valamint a régi bánki kerítés mintával. Úgy gondolom, hogy a minta kiválasztását a hivatal
dolgozóira bízhatjuk, velük közösen kiválasztjuk a legtöbbünknek tetsző korlát-mintát.
Hákli Tibor alpolgármester
A Lókos-patakra, ahol a fahíd tönkrement, ugyanilyen fesztávra egy vashidat kell tervezni.
Torma Andrea polgármester
Vas alap van mindenhol, és ennél kemény fa burkolatra gondoltunk.
Hákli Tibor alpolgármester
A futballpályánál lévő hidat megnéztük. Először a Szenthe Úr mondta, hogy az omlik befelé, ezért alánéztünk, és
tényleg minden pillér omlik. Annak az a legfőbb veszélye, ha nem lesznek megjavítva a pillérek, elmossa a partot a
víz, és nem lesz, ami megtartja a hídszerkezetet.
Torma Andrea polgármester
A tervező kinn volt a helyszínen, megnézett mindent, arra kaptuk a legdrágább árajánlatot, valószínű építész
szempontból az a legnagyobb munka.
Hákli Tibor alpolgármester
Ez egy fahíd volt valamikor, arra lettek téve „I” gerendák, az volt a vasalat és ki lett öntve betonnal.
Csizmár Gábor alpolgármester

Statikai tervet oda szerintem nem kell csináltatni, a teherbírása jó, statikailag masszív.
Hákli Tibor alpolgármester
A hidat a pillér tartja, ha beomlik a pillér a kőből, akkor a híd is beszakadhat, és még beljebb mossa ki a földet a víz.
Csizmár Gábor alpolgármester

Ez jelenleg visszajavítás, nem új építés.
Hákli Tibor alpolgármester
Javaslom beszéljünk egy kivitelezővel, vállalja-e a javítást terv nélkül.
Torma Andrea polgármester
Nekem azt mondták az annyira rossz állapotban van, hogy meg kell terveztetni, szinte egy új közúti hidat kell oda
építeni.
Hákli Tibor alpolgármester
Ha a mederhez közelebbi részbe teszünk egy betont bevasalva, az alátámasztási pontok is közelebb kerülnek, kisebb a
beszakadási veszély, nem mossa a partot a víz. Nem tudjuk pontosan mikor potyogtak ki a kövek, két éve van róla
tudomásunk, de folyamatosan egyre rosszabb az állapota. A gyalogos hídról kell a terv.
Csizmár Gábor alpolgármester
A gyalogos híd lenne a legfontosabb, mert azt folyamatosan keresik, azt minél előbb el kell indítani.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Szikora és Társa Mérnökiroda Építőipari és
Szolgáltató Bt.. 530.000 Ft + áfa tervezési árajánlatát a Bánk labdarugópályánál lévő közúti híd felújítása, valamint a
Bánk, nagyparkoló és Tóparti sétány között lévő kerékpáros-gyalogos híd tervezésére vonatkozóan, és megbízza a
polgármestert a tervek elkészíttetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta kiviteli tervek elkészíttetéséről szóló árajánlatot, és 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
7/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Szikora és Társa
Mérnökiroda Építőipari és Szolgáltató Bt. által benyújtott, a Bánk labdarugópályánál lévő
közúti híd, valamint a Bánk nagyparkoló és Tóparti sétány között lévő kerékpáros-
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gyalogos híd kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó 530.000 Ft + áfa összegű tervezési
ajánlatot, mely alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bánki labdarugópályánál lévő
közúti híd felújításának, valamint a Bánk nagyparkoló és Tóparti sétány között lévő
kerékpáros-gyalogos híd kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Közkutak használatának felülvizsgálata
Torma Andrea polgármester
Kaptunk a DMRV-től egy levelet, hogy a Bánkon működő közkutak ügyét felülvizsgálták, és a településen az alábbi
területeken található kifolyó: Hősök tere 5. üzemel, Juhász Gyula utca 2. üzemel, Petőfi út 36. üzemel, Petőfi út 96.
temető üzemel. A Juhász Gyula utca 73. előtti kút használaton kívül van, és Zöldfa utca 1. előtti közkút szintén
használaton kívül van, nem üzemelnek. Azt írják, a használaton kívüli, nem üzemelő kutakat az önkormányzat
engedélyével meg tudják szüntetni, valamint az üzemelő kutak esetében, ha valamelyikre nincs szükség, arról
tájékoztassuk őket és azt is megszüntetik.
Hákli Tibor alpolgármester
Én arra gondoltam, nem kellene-e visszaállíttatni valamelyiket fent az üdülő övezetben.
Csizmár Gábor alpolgármester
Igen!
Torma Andrea polgármester
Akkor a Juhász Gyula utca 73. szám előtti közkutat állíttassuk vissza, hogy üzemeljen, a Zöldfa utca 1. szám előtti kút
pedig kerüljön megszüntetésre?
Hákli Tibor alpolgármester
Igen!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy kezdeményezzük a Juhász Gyula utca 73. szám előtti használaton kívüli közkút üzembe helyezését, és a Zöldfa
utca 1. előtti használaton kívüli közkút megszüntetését, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta közkutak használatának felülvizsgálásáról szóló megkeresést, és 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
8/2020. (I.31.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község közigazgatási területén lévő
közkifolyók (közkutak) üzemeltetését felülvizsgálta.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bánk, Juhász Gyula utca 73. szám előtti
közterületen lévő üzemen/használaton kívüli közkutat üzembe helyezi, valamint
hozzájárul a Bánk, Zöldfa utca 1. szám előtti közterületen lévő üzemen/használaton kívüli
közkút megszüntetéséhez.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Bánk, Juhász Gyula utca 73. szám
előtti közterületen lévő közkifolyó üzembe helyezése, valamint a Bánk, Zöldfa utca 1.
szám előtti közterületen lévő üzemen/használaton kívüli közkút megszüntetése érdekében
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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 Műfüves pálya
Torma Andrea polgármester
Sokat beszélgettünk tegnap a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség vezetőjével műfüves pálya létesítése ügyében,
keresve a lehetősége, hogy önerő nélkül, vagy nagyon kevés önerővel műfüves foci pálya épülhessen Bánkon. Volt
egy lehetőség, hogy a BM lebonyolításában műfüves pálya építésére lehetett jelentkezni. Sajnos úgy néz ki, hogy ez a
BM-es lehetőség egy zárt körő lehetőség, csak némely, gazdaságilag elmaradott és felzárkóztatásra kijelölt települések
vehettek részt ezen a pályázaton. Viszont van más lehetőség is a labdarúgó szövetségen keresztül, de ezek a pályázatok
csak az év későbbi részében lesznek kiírva. Így derült fény egy másik pályázati lehetőségre, amiben műfüves ovi-sport
pályára lehet pályázni, 6x12 méteres, fedett, be van hálózva a pálya. Nekem nagyon tetszik ez a lehetőség, el is
képzeltem, hogy milyen ideális lenne az óvodába a domb tetején lévő sík terepen egy ilyen kis sportpálya a
gyerekeknek. Jelenleg ez egy kihasználatlan területe az óvodának. Ez nemcsak a fociról szól, többféle eszközt adnak,
ügyességi, mozgáskultúra fejlesztő feladatokat lehet csinálni ezekkel az eszközöket. A pályáztatást egy közhasznú
alapítvány végzi, TAO-s támogatásból. Megnéztem a pályázati felhívást, sajnos 4.5 millió Ft önerőt kell vállalni hozzá.
Gondolkodjunk ezen, szerintem nagyon jó lehetőség lenne az óvodánk fejlesztésére, biztos, hogy sok sportos szülő
örülne annak, ha a gyermeke már óvodában játékos formában megismerkedne a mozgással, szervezett formában,
szaktudással lehet fejleszteni a kisgyermekek mozgáskultúráját és mozgás-szeretetét.
Csizmár Gábor alpolgármester
A méretei alapján úgy tűnik, mint egy futballpálya, de ez inkább egy ovis fejlesztő, ügyességi játékokat,
sorversenyeket lehet tartani benne, amire a pedagógus kap egy oktatást.
Torma Andrea polgármester
Igazából ennek az a célja, hogy a gyerekekben kialakítása az egészséges mozgás iránti igényt és mozgásukban
fejlessze a kisgyermekeket.
Torma Andrea polgármester
A nagyobb, felnőtt pálya építésére a pályázati lehetőség várhatóan augusztusban nyílik meg.
Hákli Tibor alpolgármester
Hová lenne építve?
Torma Andrea polgármester
A teniszpálya mellé gondoltuk.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.
Csizmár Gábor
alpolgármester
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