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Készült: 2019. november 18-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda
Az ülés vezetője:
Jelen vannak:

Vendég:

Torma Andrea polgármester
Torma Andrea
Csizmár Gábor
Hákli Tibor
Hugyecz Enikő
Ivanics András
Henczné Hekli Bernadett

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző helyettes

Partos Gábor Antal bizottsági tag
Rákosi György
Simon János – 1. napirend tárgyalása során érkezett

Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket és vendégeinket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor alpolgármestert.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

A gyermekszületéshez kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati
rendelet

Torma Andrea polgármester

2.

A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Torma Andrea polgármester

3.

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása,
Települési óvodáztatási támogatás nyújtása

Torma Andrea polgármester

4.

Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása

Torma Andrea polgármester

5.

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása Torma Andrea polgármester

6.

A közterület-használati díjak felülvizsgálata, módosítása

Torma Andrea polgármester

7.

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

TormaAndrea polgármester

8.

Közétkeztetési vállalkozási szerződés,
közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata,
önkormányzati rendelet módosítása

Torma Andrea polgármester

9.

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása

Torma Andrea polgármester

10. A fennálló Társulások társulási tanács ülésein való képviseletre
történő delegálás
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11. A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

12. Tóparti Üdülőházban alkalmazott szállásdíj és bérleti díj felülvizsgálata,
módosítása

Torma Andrea polgármester

13. Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződés feltételeinek felülvizsgálata

Torma Andrea polgármester

14. 2020. évi belső ellenőrzési terv

Torma Andrea polgármester

15. Karácsonyi ajándékutalvány és szaloncukor a bánki idős lakosok részére

Torma Andrea polgármester

16. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Torma Andrea polgármester

17. Beépítési kötelezettség törlés iránti kérelme

TormaAndrea polgármester

18. Közterületen álló fa kivágása iránti kérelem

Torma Andrea polgármester

19. Petőfi úti járda és buszmegálló tervezési szerződés

Torma Andrea polgármester

20. Bánk Község Önkormányzatának kiadásban megjelenő helyi
lap indítása és rendszeres megjelentetése

Torma Andrea polgármester

21. 2020. évi bánki falinaptár készítése a bánki háztartások részére

Torma Andrea polgármester

22. Sebességmérő és -kijelző kihelyezése a Petőfi úton

Torma Andrea polgármester

23. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése

Torma Andrea polgármester

24. A Tó utca gépjármű forgalom elől elzárt területté történő minősítése

Torma Andrea polgármester

25. Turisztikai marketingstratégia megvalósítása – szerződéskötés
az EMKA Kft-vel (szóbeli előterjesztés)

Torma Andrea polgármester

26. Megkeresés kutyakiállítás szervezésére Bánkon (szóbeli előterjesztés)

Torma Andrea polgármester

27. Műjégpálya üzemeltetése Bánkon (szóbeli előterjesztés)

Torma Andrea polgármester

28. Tájékoztatás a bánki aktív turizmussal kapcsolatos elképzelésekről,
tervekről (szóbeli előterjesztés)

Torma Andrea polgármester

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az Európai Adadvédelmi Testület ajánlása, valamint a Ptk. személyiségi jogra
vonatkozó előírása alapján hang- és képfelvétel készítéséhez az érintett hozzájárulása szükséges, tehát a jelenlévők
tudta és hozzájárulása nélkül nem lehet hang- és képfelvételt készíteni az ülésről. Megkérek mindenkit, hogy ezt vegye
tudomásul. Tájékoztatom a testületet, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez felhasználásra kerülő munkaanyagként
hangfelvétel készül az ülésről.
Napirend előtt sor kerül a képviselő-testület által megválasztott nem képviselő bizottsági tag
3unk eskütételére.
Felkérem Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettest, hogy Partos Gábor Antal bizottsági tagból vegye ki az esküt!
Megkérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni!
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Kérem, hogy az „én” elhangzása után a saját neved legyél szíves mondani, az esküszöveg végén az „Isten engem úgy
segéljen” szöveg a saját meggyőződésed szerint mondható vagy elhagyható.
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes előolvassa az eskü szövegét, Partos Gábor Antal bizottsági tag leteszi az
esküt.
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„Én, Partos Gábor Antal, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tag tisztségemből eredő
feladataimat BÁNK fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt követően a bizottsági tag esküokmányt ír alá. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Torma Andrea polgármester
A határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót megkaptátok, ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása,
kérdése?
Az elmúlt eseményekről: a választást követően október 23-án sor került a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos
megemlékezésre, a műsorban részt vettek a bánki óvodások és iskolások, akiknek köszönjük a színvonalas műsorukat!
Az ünnepi műsort Toldi Tamás énekes zárta, aki színvonalas műsorával hozzájárult a nemzeti ünnepünkhöz méltó
megemlékezéséhez. Október 2-án kézműves foglalkozás volt a bánki és a szlovák nemzetiségi önkormányzat
szervezésében, ahol az azt követő héten megrendezésre kerülő Márton napi felvonuláshoz készítettek a jelen lévők
lámpásokat. Ezt követte a Márton napi felvonulás és rendezvény, úgy gondolom, egy jó hangulatú, jól sikerült
rendezvény volt, sokan voltunk, sokan hoztak süteményt, és teával vendégeltük meg a résztvevőket. Pénteken az az
időseket köszöntöttük, Gergely Róbert adott műsort. A sok pozitív visszajelzés alapján ez is jól sikerült eseményünk
volt, színvonalas műsorral és finom ebéddel tudtunk kedveskedni a megjelenteknek. A rendezvényt megelőzően az
étkezés kapcsán felkértem az Enikőt, hogy legyen a segítségünkre, és szervezze meg az ebédet, de sajnos azt mondta,
hogy ezt nem tudják elvállalni, nincs rá kapacitásuk egyik éttermükben sem, és visszaadta ennek megszervezését, és
külső vállalkozóval oldottuk meg. A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés?
Ivanics András képviselő
Kérdésem nincs, de annyi véleményem van, hogy sok minden történt a választások után. Nem nagyon jellemző
Bánkon, hogy dicsérik is az embereket az elvégzett munkájuk után. Én is meg szeretném köszönni a színvonalas
október 23-ai, valamint az idősek napja rendezvényt, és köszönet a képviselő-testületi tagoknak is, hogy az alakuló
ülés problémamentesen zajlott le! Az alpolgármesternek köszönöm, hogy minden szentek napja körül nagyon
odafigyelt a temető rendezettségére, és megkérlek, tolmácsold azoknak a dolgozóknak, akik segítettek neked ebben!

1. Napirend

A gyermekszületéshez kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet

Torma Andrea polgármester
A rendelet-tervezetben a gyermekszületés köszöntésének szabályozásánál, a 7. §-t szeretném módosítani: kivennénk a
„közterületen álló hársfa” szöveget, és helyette az önkormányzati hivatalnál szövegrész kerülne a rendeletben, mert
nem sikerült olyan csillagot találni, amit kültéri, akkumulátorral működik, fel tudjuk helyezni a fára, és olyan csillagot
tudtunk beszerezni, amit ki tudunk helyezni a hivatal elé, vagy a térre, vagy az épületre, ezért ezt a részt szeretném
módosítani. A képviselőknek van hozzászólása a napirendhez?
Hugyecz Enikő képviselő
Elég sok volt ez az anyag, az előterjesztések, ha van rá lehetőség, hogy előbb kapjuk meg, illetve akár e-mailben is, az
jó lenne.
Torma Andrea polgármester
E-mailben is csak akkor tudjuk kiküldeni, ha elkészültek az anyagok. Mondod, sok az anyag, ezt előkészíteni még
többszörösen annyi idő, mint elolvasni, nekünk is sok idő elkészíteni, de mindig a jogszabályban meghatározott 3
napon túl küldjük ki, amint tudjuk, mielőbb, éppen azért, hogy legyen időtök elolvasni. Amikor elkészülünk, azonnal
küldjük!
Ivanics András képviselő
Polgármester Asszonynak ez a választási nagygyűlésen tett ígéretek egyike volt, örülök neki, hogy ez már az első
testületi ülésen megvalósul! Nagyon kedves dolognak tartom a babatakarót!
Csizmár Gábor alpolgármester
Én is nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek! Javasolnék hozzá egy oklevelet, emléklapot, bánki címerrel,
bekeretezhető formában szép emléket jelenthet.
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Torma Andrea polgármester
Akkor javaslom, hogy az emléklap átadása a 7.§ (2) bekezdésébe kerüljön, a javaslatban szereplő rendelkezés
számozása pedig (1) bekezdés lesz.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület megtárgyalta a gyermekszületés támogatásáról szóló előterjesztést és rendelet tervezetet, majd
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a gyermekszületéshez kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztettek
szerint az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
a gyermekszületéshez kapcsolódó támogatásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirend

A közösségi együttéléshez kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet

Torma Andrea polgármester
Megfontolásra javaslom a rendelet 4. szakasz a) pontjában meghatározott időpontokat. A tervezetben 23 óra szerepel,
megfontolásra javaslom a 24 órát. És a 4.§ (3) bekezdésében van egy elírás, ezt kérem javítani: nem a (2) bekezdésben,
hanem az (1) bekezdésben rögzített időintervallumokra hivatkozik vissza ez a bekezdés, tehát a (2) számozást (1)-re
kérem javítani.
Hugyecz Enikő képviselő
Ez jó, meg az is, ha számosítjuk a büntetést, de erre lehetne valamilyen tájékoztatást adni, hogy tudjanak róla?
Torma Andrea polgármester
Természetesen az önkormányzat mindig tájékoztatja az érintetteket, ha elfogad bármilyen rendeletet. A honlapunkon
és a facebbook oldalon eddig is volt, és ezután is lesz tájékoztatás, minden közérdekű információt közzé teszünk, és ha
a testület megszavazza a helyi újságot a 20. napirendnél, akkor lehetőség lesz arra, hogy írásban, papír alapon is
megjelenjen.
Ivanics András képviselő
A rendezvényeink 23 óráig be szoktak fejeződni, nem látom értelmét 24 órára meghosszabbítani.
Torma Andrea polgármester
Nem a rendezvényekre gondoltam első sorban, hanem mondjuk, ha nyáron az udvarában sütögetnek, családi
összejövetelek vannak, ami a nyári időszaknak jellemzője programja, inkább ezért gondoltam.
Csizmár Gábor alpolgármester
Üdülő falu is vagyunk, kicsit kell egy kis rugalmasságot is adnunk.
Torma Andrea polgármester
A marketing stratégiánk is erre irányul, hogy csendes, nyugalmas, pihentető kikapcsolódást nyújtó turizmust
szeretnénk erősíteni.
Hákli Tibor alpolgármester
A december 31-e és január 1-jei pirotechnikai eszközök alkalmazása?
Torma Andrea polgármester
Azt felsőbb, központi jogszabály szabályozza és megengedett időszakban lehet használni.
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Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Igen, abban az időszakban a központi jogszabály alapján lehet használni a megengedett pirotechnikai eszközöket.
Csizmár Gábor alpolgármester
Nagyon átfogó és nagyon jó, csak a betartással lesznek gondok.
Simon János díszpolgár megérkezett az ülésre.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem kellene beletenni egy olyan pontot a rendeletbe, amit csak a polgármester engedélyezhet, mint vízi jármű
használata?
Torma Andrea polgármester
Azt nem ebbe a rendeletbe kell beletenni, hanem a Bánki-tó használatáról szóló rendeletbe. Ez a rendelet azokat a
magatartásokat tartalmazza, amit a közösségi együttélés szabályainak megsértéseként minősít a testület, és amit
bírsággal szankcionálunk. Tehát ezt ebbe a rendeletbe a mai ülésen nem lehet szabályozni. Ez a rendelet-tervezt arról
szól, mik azok a közösségi együttélést sértő magatartások, amihez szankciót kötünk.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha valaki ilyen szabálysértést lát, mi az eljárás menete, kinek kell szólnia?
Ivanics András képviselő
Saját magának kell felvállalni, ismeri a jogszabályt és feljelenti az elkövetőt.
Hugyecz Enikő képviselő
Rendőrségre kell bemenni és feljelenteni?
Torma Andrea polgármester
Akár oda is, vagy az önkormányzathoz is lehet. Az önkormányzat jár el ezekben a helyi ügyekben, de a hatóságok
egymás közt átadják azt az ügyet, ami nem rájuk tartozik. Az nem elég, hogy elmondja és bejelenti valaki, bizonyítékot
kell a hatóság elé tárni az eljárás lefolytatásához, tehát bizonyítani szükséges a cselekedetet.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület megtárgyalta a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet tervezetet és előterjesztést, majd
Torma Andrea polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Partos Gábor Antal bizottsági tag elköszönt, és elhagyta az ülést.

3. Napirend

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Települési óvodáztatási támogatás nyújtása

Torma Andrea polgármester
A rendelet tervezetben két betű-elírást kell javítani. 1.§-ban a végén: „.. 3/A.§-szal egészül ki.” és a 3/A.§ (3)
bekezdésében az „óvodáztatási” szóban hiányzik a „d” betű. Az előterjesztéshez van hozzászólás?
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Ivanics András képviselő
Szintén a választási ígéretek között volt és örülök neki, hogy az első testületi ülésen meg tudjuk ezt beszélni!
Hugyecz Enikő képviselő
Visszamenőleg is jár?
Torma Andrea polgármester
2019. évre vonatkozóan igen, amennyiben a testület a napirend második részében szereplő határozati javaslatot
elfogadja.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület megtárgyalta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést, majd Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a
helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek szerint, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Torma Andrea polgármester
A határozati javaslat arról szól, hogy az idei évben a 2019. évi támogatást december 31-ig lehet igényelni, és 5.000 Ft
támogatást tartalmaz. Van hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk települési óvodáztatási támogatásról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta a következő
határozatot:
124/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások juttatások előirányzat terhére
települési óvodáztatási támogatás kifizetését rendeli el a Bánk községben állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő óvodás
gyermeket nevelő, a gyermekkel azonos bánki lakóhellyel rendelkező szülő vagy
törvényes képviselő részére.
A települési óvodáztatási támogatás 2019. évi összege: óvodás gyermekenként 5.000 Ft.
A 2019. évi települési óvodáztatási támogatást 2019. december 31-tig lehet kérelmezni az
önkormányzati hivatalban.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskolakezdési támogatással
kapcsolatos hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester
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16/2019.(XI.18.) jegyzőkönyv

Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálása, módosítása

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat?
Ivanics András képviselő
Én támogatom a módosítási javaslatokat!
Hugyecz Enikő képviselő
Próbáltam utána nézni ezeknek a jogszabályoknak, de nem sikerült, ezért megkérdezem milyen hatásköröket ruházunk
át a polgármesterre, csak a közösségi házzal kapcsolatos hatásköröket, vagy valami mást is?
Torma Andrea polgármester
A közösségi házzal kapcsolatos hatáskör nincs átruházva, hanem az ingatlan közösségi ház megnevezéssel bekerül az
önkormányzat telephelyei közé.
Ivanics András képviselő
Igazából amit újként átruházunk a Polgármester Asszonyra, azok az önkormányzati települési rendezvényekkel
kapcsolatos döntések, és az iskolakezdési támogatás.
Hugyecz Enikő képviselő
A rendezvények, mint a Bánki Nyár rendezvénysorozat, ezzel kapcsolatban nem fogunk döntést hozni?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Hugyecz Enikő képviselő
Ezzel nem értek egyet! Vannak ötletek, lehetőségek, ezt nem szokták megbeszélni közösen?
Torma Andrea polgármester
Döntésről van szó. Én úgy gondolom, ez akkor tud jól működni, ha egy kézben összpontosul a rendezvényszervezés,
mert különben szétesik, szétcsúszik. Testületi szinten kevésbé rugalmas és lassabb a döntéshozás. Én azzal a
rendezvényszervező hölggyel szeretnék együtt dolgozni és a kezébe adni a rendezvények szervezését, akit már
megismertetek az elmúlt néhány rendezvényünk alkalmával. Ötleteket, javaslatokat természetesen lehet mondani, azt
semmi nem zárja ki, de a döntéshozó és a szerződést kötő én leszek. Szakember kezébe szeretném adni a
rendezvényeink szervezését, aki ebben járatos, és vele fogom összerakni valamennyi rendezvényünket.
Hugyecz Enikő képviselő
Lesz egy ember, aki ezzel fog foglalkozni?
Torma Andrea polgármester
Igen, aki én megbízok és az önkormányzatnak fog dolgozni az én megbízásomból.
Ivanics András képviselő
Konkrétan ez a hölgy már segített a nemzeti ünnep és az idősek napja rendezvények megrendezésénél, és én meg is
dicsértem, szuper volt!
Torma Andrea polgármester
Igen, Rusvay Katáról van szó. Az idei nyárra is kaptunk már javaslatokat, volt olyan, amit beépítettünk,és volt olyan,
amit különböző okok miatt nem tudtunk.
Hugyecz Enikő képviselő
A titkos szavazásos részt sem értem, miket kellene majd titkosan megszavazni?
Henczné Heklil Bernadett jegyző helyettes
Az alpolgármester megválasztását, amiről beszéltünk az alakuló ülésen, mivel a jogszabály előírja, hogy a testület
titkos szavazáson választja meg az alpolgármestert. Az szmsz-ben az van leírva, hogy konkrétan hogy történik a titkos
szavazás.
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Torma Andrea polgármester
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza, milyen esetekben, milyen témákban dönthet
úgy a testület, hogy titkos szavazást rendel el. A törvény ezt az egyet, az alpolgármester választást nevesíti, hogy ennél
titkos szavazást kell tartani, és ezen kívül mondd még olyan eseteket amikor a testület dönthet úgy, hogy titkos
szavazást rendel el. Ez a rendelkezés arról szól, hogy ha titkos szavazást tartunk, akkor az hogy zajlik, ezt az szmszben kell rögzíteni. A felülvizsgálatnál kiderült, nincs ilyen részletességgel szabályozva ennek menete, és az eddig
alkalmazott gyakorlat most beépítésre kerül az szmsz-be.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő
rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirend

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztett rendelet-tervezet két adómérték módosítását tartalmazza. Szálláshelyek tekintetében javaslom, hogy
az építményadó mértéke a szálláshelyen található szobák száma alapján, differenciáltan kerüljön megállapításra, a 20
szobaszám alatti szálláshelyek esetében maradjon a jelenlegi adómérték (550 Ft/m2), a 20 szobaszám felett pedig 750
Ft/m2 adómérték bevezetését javaslom. A másik módosítás az idegenforgalmi adótétel, ez nem a bánki lakosokat
terheli, de az önkormányzat számára fontos bevételt jelet, tekintve a hozzá kapcsolódó állami támogatást, ezért
javaslom a 380 Ft/ éjszakáról 420 Ft-ra történő emelését.
Hugyecz Enikő képviselő
Az építményadó mértéket gyakorlatilag 200 Ft-tal emelnénk négyzetméterenként. Ha szükségünk van erre a bevételre,
akkor meg lehetne úgy is oldani, hogy nem egy vállalkozót, hanem mindenkire szétosztjuk.
Torma Andrea polgármester
Úgy gondoltam, hogy ez az a kapacitás, aminél talán már el tud viselni egy vállalkozás nagyobb adóterhet is,
tekintettel arra, hogy a fajlagos költségek kevesebbek, a jövedelem termelő képesség pedig nagyobb. 1-2 szobás
szálláshelynél egy emelés nagy teher lenne, de úgy gondolom, hogy húsz szobánál már ez az emelés kigazdálkodható.
Hákli Tibor alpolgármester
Részemről idén az építmény adó növelését nem tartanám szükségesnek.
Hugyecz Enikő képviselő
Az idegenforgalmi adó 380 Ft-ról 420 Ft-ra emelése nem sok ahhoz képest, ahogy fejlődik a település, milyen
szolgáltatásokat nyújt?
Torma Andrea polgármester
Az adóbevétel nem szolgáltatási díj, hanem adó. A szolgáltatásnál van az, hogy kapok valamilyen ellátást és adok érte
díjat, megfizetem az árát. Az adó azért van, hogy a közös kiadásokat finanszírozzuk belőle, olyan dolgokat, ami nem
piacképes, de szükséges közösségi kiadás. Az adó nem arról szól, hogy szolgáltatok, adok valamit és annak ára van.
Erről a vállalkozások szólnak. Az adó arról szól, hogy a közös kiadásokhoz hozzájárul, aki az adót fizeti.
Hugyecz Enikő képviselő
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Úgy tudom, hogy az idegenforgalmi bevétel csak az idegenforgalomra költhető. Kaphatunk erről valamit, hogy mire
van elköltve?
Torma Andrea polgármester
A költségvetés tárgyalásakor a költségvetési előterjesztés tartalmazza ezt a tájékoztatást.
Ivanics András képviselő
Én nem hinném, hogy a 40 Ft-tal megemelt idegenforgalmi adó miatt nem jönnének többen ide Bánkra! Nem a
vállalkozó fizeti, hanem az ide látogatók.
Torma Andrea polgármester
Az önkormányzatnak ez a 40 Ft évi 2 millió Ft bevételt jelent. És hangozzon el, hogy az idegenforgalmi adó
tekintetében a felső határ 532 Ft/éjszaka.
Ivanics András képviselő
Építményadóval kapcsolatban támogatom az alpolgármester véleményét, idén nem javaslom az emelést!
Hákli Tibor alpolgármester
Minden idegenforgalomból élő településen be van vezetve ez az adó, a mértéken lehet vitatkozni. Három évvel ezelőtt
volt utoljára idegenforgalmi adó emelés.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mindig kell egy kicsit emelni, ha fejlődni akarunk. Nem hinném, hogy 40 Ft problémát jelenthet! Egyik nyaralásunk
alkalmával elmondta a szállásadó, hogy ott bármikor kimennek az önkormányzattól ellenőrizni, nagyon szigorúan
veszik.
Torma Andrea polgármester
Mi egyelőre még feltételezzük a szállásadók becsületességét, hogy minden szállásadó becsületesen beszedi és befizeti
az idegenforgalmi adót, de szorgalmazni fogom, hogy ezt majd vegyük szigorúbban!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezetben szereplő
első szakasz ne legyen része a rendeletnek, tehát az építményadó módosítását nem érinti majd a rendelet, az
idegenforgalmi adó mértékét pedig 40 Ft-tal emeljük, így a rendeletben az idegenforgalmi adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 420 Ft, tehát aki az erről szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Napirend

A közterület-használati díjak felülvizsgálata, módosítása

Torma Andrea polgármester
Munkarendünk szerint ez minden évben a novemberi ülés tárgyalandó témája. Úgy gondolom, a közterület-használati
díjak megfelelőek, nem szükséges az emelés. Nem javaslom a díjak emelését, de várom a képviselők hozzászólásait!
Ivanics András képviselő
Egyetértek a Polgármester Asszonnyal!
Csizmár Gábor alpolgármester
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Az önálló hirdetőberendezések, táblák díja 1800 Ft/m2/hó+ áfa. Nem kellene ennek a díját lejjebb vinni, mivel nem
látok vendéglátó helyeket, akik intenzíven reklámoznák magukat.
Torma Andrea polgármester
Tájékoztató, közérdekű táblát az önkormányzat feltehet, de ezek reklám célú hirdetőberendezések. Egyáltalán
megfontolandó, akarjuk-e, hogy tele legyünk reklámtáblákkal, vagy ha van, akkor az legyen minőségi és fizessék meg
a díját.
Csizmár Gábor alpolgármester
Egészséges minimális reklám, én hiányolom a településről!
Torma Andrea polgármester
Szerinted ezen az összegen múlik?
Csizmár Gábor alpolgármester
Nem biztos, hogy ezen múlik, de én ennyiért biztos nem raknék ki.
Torma Andrea polgármester
Nem tudok olyan esettel, hogy valaki idejött, hogy szeretne egy ilyen hirdető berendezést szeretne megjelentetni
reklám céljából, és megtudta az árát, és akkor azt mondta, ennyiért nem teszi ki. Mi az az összeg szerinted, ami
megfelelő lenne? Mondj egy javaslatot!
Csizmár Gábor alpolgármester
Nincs javaslatom, csak gondoltam, megbeszélhetnénk! A víziszinpadi rész is szerintem egy nagyon jó reklám felületi
rész.
Torma Andrea polgármester
Én azt nem szeretném tele táblázni! Maradjon meg a természet látványa, de ez az én véleményem!
Csizmár Gábor alpolgármester
Lehet 800-1.000 Ft-ot kifizetnék én is, de én ezt csökkenteném!
Hugyecz Enikő képviselő
Év közben nem lehet módosítani?
Torma Andrea polgármester
Főszabály szerint nem, de csökkenteni lehet.
Hugyecz Enikő képviselő
Erre jó lenne az új strandbejárat, információs központ, ide össze lehetne majd ezeket szedni, ingyenes hirdetési
lehetőség lehetne.
Torma Andrea polgármester
A strand új bejáratánál lesz egy turisztikai terminál, és információs pont. A reklám célú hirdetés egy jövedelem
termelő funkció, eldöntendő a fizetendő díj mértéke.
Hugyecz Enikő képviselő
A futballpálya bérleti díja hová tartozik?
Torma Andrea polgármester
A futballpálya felett nem az önkormányzat rendelkezik, használatba van adva a Sportegyesületnek. A rendelkezési
jogosultság a Sportegyesületé.
Hugyecz Enikő képviselő
A másik a nagyparkoló, hallottam már róla, hogy ott szeretnének rendezvényeket, találkozókat rendezni. Arra nem
kellene esetleg valamilyen összeget meghatározni vagy van rá?
Torma Andrea polgármester
A közterületek igénybe vételére van díjunk, pont ez a rendelet határozza meg, az egyéb területeink pedig bérbeadás
útján hasznosíthatok.
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Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
A közterület használati díj táblázatban van egy úgynevezett egyéb igénybevétel, ami pont erre szolgál, ami nem
tartozik egyik tevékenységi körben sem, annak díja egyedileg kerül meghatározásra.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
közterület-használati díjak felülvizsgálata alapján a közterületi használati díjak nem kerülnek módosításra, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:
125/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterület használati díjak
felülvizsgálatát elvégezte, és úgy dönt, hogy a hatályos közterület használati díjakat
továbbra is fenntartja, és a közterületek használati díjait nem módosítja.
Felelős: Határidő: azonnal

7. Napirend

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése

Torma Andrea polgármester
Van, aki támogatja, van, akinek nehéz lesz, hogy ezt elfogadja, ennek ellenére azt javaslom, szüntessük meg a kerti
égetést, egyrészt azért, mert rendkívül káros hatásai vannak az emberi egészségre, a falu füstben áll, amikor égetési
nap van, ugyanakkor minden zöld hulladékot elvisz a szolgáltató a zöld zsákban, ezért úgy gondolom, nem indokolt a
kerti tüzelés további fenntartása. Úgy gondolom, hogy ezzel sokat tehetünk az egészségünkért és a környezetünkért.
Képviselők részéről hozzászólás?
Ivanics András képviselő
Én mindenképp támogatom, igény van erre!
Hákli Tibor alpolgármester
Még ha égetnék a kerti hulladékot, de nem égetnek, csak füstölnek.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzat
képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2009.(XI.4.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül
helyezze, és elfogadja az erről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XI.20.) önkormányzati RENDELETE
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

8. Napirend

16/2019.(XI.18.) jegyzőkönyv

Közétkeztetési vállalkozási szerződés
közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati
rendelet módosítása

Torma Andrea polgármester
Elsőként a közétkeztetési szerződést tárgyaljuk meg, az ezzel kapcsolatosan beérkezett árajánlatot, illetve ármódosítási
javaslatot. Láthatjátok az árajánlat milyen tételnél és mekkora emelést irányoz elő. Ehhez kapcsolódóan kérem a
képviselői hozzászólásokat!
Ivanics András képviselő
Ezek a tételek bizonyítják azt, amit mindenki a saját zsebén érez. Úgy gondolom, ez mind kezelhető, a legnagyobb
tétel is 30 Ft-os emelést jelent, ezért én támogatom a szerződés elfogadását!
Hugyecz Enikő képviselő
Úgy hallottam, hogy nem jó az étel.
Csizmár Gábor alpolgármester
Régebben voltak panaszok, de amióta másik konyháról hozzák, mindenki meg van elégedve, finom az ebéd, ezt az
óvodából a gyerekeim révén is tudom, és a nagymamám is onnan kap ebédet, ő is elégedett, teljesen rendben van!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Vác és Vidéke
Vendéglátó Kft közétkeztetési árajánlatát, és a szolgáltatást továbbra is a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. végezze, és
erre vonatkozóan a szolgáltatóval megkössük az előterjesztett szerződést tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta a közétkeztetési szolgáltatásról szóló előterjesztést és ajánlatot, és 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:
126/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk Község
Önkormányzata a 2020. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális
rászorulók étkeztetése) vonatkozóan 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig a Vác és
Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (2163
Vácrátót, Dózsa György út 32., Adószám: 23819706-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09154226) vállalkozóval szerződést köt az előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek
és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester

Torma Andrea polgármester
Az önkormányzati díjtételeket tartalmazó rendelet tervezethez kapcsolódóan van hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta, és meghozta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (XI.19.) önkormányzati RENDELETE
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az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirend

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztésben láthatjátok, milyen pontokat érint a módosítás, egységes szerkezetbe foglalva terjesztettük a
testület elé, hogy átláthatóbb és követhetőbb legyen. Ezzel kapcsolatban hozzászólás?
Hugyecz Enikő képviselő
Én úgy értelmezem az előterjesztést, hogy a jegyző feletti dolgokat a polgármester gyakorolja.
Torma Andrea polgármester
A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat mindig a polgármester gyakorolja. Eddig a borsosberényi polgármester
gyakorolta. A mostani módosítás arról szól, hogy a három polgármester úgy állapodott meg, hogy ezt a feladatot
átruházzák rám, én fogom gyakorolni a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat. Ennek hátterében az áll, hogy a
jegyzői múltamból kifolyólag szakmailag én látom át leginkább a jegyzői és a hivatali feladatokat.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás előterjesztettek szerinti
módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:
127/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés, 85.§ (3c)
bekezdés alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013.
január 1-jétől létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
önálló költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2019. december 1-jei hatályba
lépéssel történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
megállapodást az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. december 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig
Felelős: polgármester

10. Napirend

A fennálló Társulások társulási tanács ülésein való képviseletre történő delegálás

Torma Andrea polgármester
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ülései
kapcsán került napirendre ez a kérdés, mert szerdán társulási ülés lesz, és a törvény előírja, hogy a képviselő-testület
által kijelölt személy képviseli az önkormányzatot a társulási tanács ülésein. A gyakorlat az, hogy az önkormányzatot a
polgármester képviseli. A másik ilyen társulásunk az a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás,
ahol ugyan még nem kérték a delegálást, de úgy gondolom, hozzuk meg ezt a döntést is. A hulladékgazdálkodási
társulási tanács ülése szerdán lesz, amikor fontos napirendek lesznek tárgyalva, és ahhoz már kell, hogy testületi
döntés legyen az önkormányzat által delegált személyről. Az előterjesztéshez képviselői hozzászólás?
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Hugyecz Enikő képviselő
Gábor, Neked nem környezetvédelmi diplomád van?
Csizmár Gábor alpolgármester
Környezetmérnökként diplomáztam, de ha Andi nem javasolt engem, és Ő akar járni az ülésekre, örömmel fogadom!
Torma Andrea polgármester
Te vállalnád?
Csizmár Gábor alpolgármester
Mennyi időd van Neked erre vagy mennyi nincs, Te döntsd el!
Torma Andrea polgármester
Én úgy gondolom, minden településről a polgármester van ott, tisztségem és kötelességem, hogy én képviseljem a
településünket. Azt el tudom fogadni, hogy akadályoztatásom esetére nem az általános helyettes, hanem a Gábor, mint
alpolgármester legyen megbízva, ha a testület így gondolja, de én a többi polgármesterrel együtt szeretném képviselni
a települést, nem kívánom ebből kihúzni magam.
Ivanics András képviselő
Nem lehet a két alpolgármestert megjelölni?
Csizmár Gábor alpolgármester
Én nem le akarom magamról dobni a munkát, de mindenhol a polgármester képviseli a települést. Az nem kizárt
szerintem, hogy ezen az üléseken más is jelen legyen, ha mondjuk Andi elmegy és én elkísérem, talán nem akadályozó
tényező. Nem szavazhatok, nem szólhatok bele, de miért ne lehetnék ott?
Hugyecz Enikő képviselő
A polgármester helyettesítésére alkalmasabb személy lennél.
Ivanics András képviselő
Annak idején határozat nélkül mehetett az alpolgármester és határozattal képviselő, ha lehet két embert kijelölni, akkor
jelöljük meg a két alpolgármestert.
Torma Andrea polgármester
Az üléseken nem napi operatív dolgokról, szakmai kérdésekről dönt a társulási tanács, hanem általában irányítói,
tulajdonosi döntésekről van szó, szabályzatok elfogadása, elnök, elnökhelyettes megválasztása, éves beszámoló
tárgyalása. Javaslom, hogy amennyiben akadályoztatva vagyok, a helyettesítésemre nevezzük meg a két
alpolgármestert.
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 Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás valamennyi társulási tanács ülésén az Önkormányzatot a polgármester teljes jogkörrel képviselje, és
akadályoztatása esetén a két alpolgármester, Csizmár Gábor és Hákli Tibor alpolgármester helyettesítse, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába történő delegálásról szóló előterjesztést és határozati
javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
128/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésein való részvételre, Bánk
Község Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat mindenkori polgármesterét,
jelenleg Torma Andrea polgármestert delegálja.
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A képviselő-testület a Polgármester akadályoztatása esetére, a Polgármester
helyettesítésére Hákli Tibor alpolgármestert és Csizmár Gábor alpolgármestert delegálja
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésein való részvételre és Bánk
Község Önkormányzatának képviseletére
Határidő: folyamatos, más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester
Torma Andrea polgármester
Javaslom, hogy akkor a másik társulás tekintetében is ilyen tartalmú döntést hozzunk, tehát akadályoztatásom esetén a
helyettesítésemre a két alpolgármestert delegálja a testület.
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás valamennyi társulási tanács ülésén az
Önkormányzatot a polgármester teljes jogkörrel képviselje, és akadályoztatása esetén a két alpolgármester, Csizmár
Gábor és Hákli Tibor alpolgármester helyettesítse, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási tanács
ülésére történő delegálásról szóló előterjesztést és határozati javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
129/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási ülésein való
részvételre, Bánk Község Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat mindenkori
polgármesterét, jelenleg Torma Andrea polgármestert delegálja.
A képviselő-testület a Polgármester akadályoztatása esetére, a Polgármester
helyettesítésére Csizmár Gábor alpolgármestert és Hákli Tibor alpolgármestert delegálja a
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási ülésein való
részvételre és Bánk Község Önkormányzatának képviseletére
Határidő: folyamatos, más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester

11. Napirend

A Bánki Szlovák Nemzetiségi önkormányzattal fennálló együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Torma Andrea polgármester
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal van egy együttműködési megállapodásunk, ami az SZMSZ mellékletét
képezi. Az előterjesztő a jegyző helyettes. Szeretnéd az előterjesztést kiegészíteni?
Henczné Helki Bernadett jegyző helyettes
Az együttműködési megállapodás jelenleg is hatályos, nem történt sem jogszabály módosítás vagy egyéb olyan dolog,
ami indokolná a módosítást. Január 31-ig ismételten felül kell vizsgálni, így lehetőség lesz ezt még egyszer tárgyalni.
Torma Andrea polgármester
Hozzászólás a képviselők részéről?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát, majd Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki
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elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati
javaslatot, azzal a tartalommal, hogy a felülvizsgálat szerint a megállapodás nem kerül módosításra, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
130/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal fennálló, hatályos együttműködési megállapodás felülvizsgálatát
elvégezte, és a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy az együttműködési
megállapodás tartalma helytálló, módosításra nem szorul, ezért a fennálló hatályos
megállapodást módosítás nélkül továbbra is hatályban marad.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

12. Napirend

Tóparti Üdülőházban alkalmazott szállásdíj és bérleti díj felülvizsgálata,
módosítása

Torma Andrea polgármester
Számba vettük a lehetséges díjemeléseket, béremeléseket, rezsiköltség emelkedést, jutalékokat, amit fizetünk a
szállásközvetítők felé. Előterjesztettünk egy javaslatot. A képviselőknek van hozzászólása, más javaslata?
Csizmár Gábor alpolgármester
Tavaly emeltünk, az akkori vezető jelezte, hogy emelni kellene, mivel sokan jelezték neki, hogy nagyon korrekt áron
volt, és szerinte beleférne az emelés. Eltelt egy év, akkor sem volt olyan magas az emelés, és hozzá kell tenni,
mennyire jó környezetben van, és azon leszünk, hogy minél színvonalasabban fejlesztjük ezek után is.
Hugyecz Enikő képviselő
Úgy hallottam, hogy elég rossz állapotban van.
Torma Andrea polgármester
Azt is figyelembe kell venni, hogy több funkciója is van az épületnek. Nem csak szállás adás, hanem kiszolgálja a
rendezvényeinket is. Minden évben fejlesztünk, a költségvetéshez mérten visszaforgatunk valamennyit az épületre. A
jövő évi költségvetésbe ismét tervezünk egy fürdőszoba felújítást, úgy tudom, még egy fürdőszoba nincs felújítva.
Ivanics András képviselő
Még 2.
Torma Andrea polgármester
Azon még el lehetne gondolkodni, hogy 3 éves korig adunk-e ingyenes szálláslehetőséget.
Csizmár Gábor alpolgármester
3 éves korig vagy szülők között alszanak a gyerekek vagy hoznak magukkal saját ágyat.
Torma Andrea polgármester
Te, hogy látod Tibi? Sokat voltál ott a nyáron.
Hákli Tibor alpolgármester
Szerintem a javasolt árak jók! A 14-18 éves korig a fiatalok részére a 4.000 Ft/fő díjat ha megszorozzuk néggyel,
akkor az már 16.000 Ft és akkor már drágább, mint ha felnőttnek adnánk ki. Lehet, ezt le kellene venni 3.500 Ft-ra
csoportos kedvezményként, és akkor 3 éves korig ne kelljen szállásdíjat fizetni a gyerekek után, vagy 6 éves korig.
Ivanics András képviselő
Támogatom, amit az alpolgármester mondott, de szerintem csak 3 éves korig ne kelljen szállásdíjat fizetni.
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További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a
Tóparti Üdülőház szállásdíjairól szóló határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal, miszerint 0-tól 3 éves korig
ingyenes, 14-18 éves közötti fiatalok részére 3.500 Ft/éjszaka legyen a szállásdíj, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
131/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében lévő Tóparti Üdülőház (Bánk, Tóparti sétány 1.) 2020. január 1-jétől
érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:
1 szoba díja 1 éjszakára (áfával):
➢ 1 fő felnőtt részére: 6.500 Ft/éjszaka;
➢ 2 fő felnőtt részére: 9.500 Ft/éjszaka;
➢ 3 fő felnőtt részére: 13.000 Ft/éjszaka;
➢ 4 fő felnőtt részére: 15.000 Ft/éjszaka.
Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával):
- 0-3 éves korig ingyenes
- 3-14 éves korig 3.000 Ft/fő,
- 14-18 év közötti fiatal részére 3.500 Ft/fő.
A képviselő-testület felhatalmazza a Tóparti Üdülőház vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek
alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét
egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti:
• kis testű állat: 2.000 Ft/éjszaka;
• közepes-, és nagy testű állat: 2.500 Ft/éjszaka.
Határidő: 2020. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester

Torma Andrea polgármester
A terem bérleti díjjal kapcsolatban hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Tóparti
Üdülőház nagytermének bérleti díjáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
132/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében lévő Tóparti Üdülőház (Bánk, Tóparti sétány 1.) külön terme bérleti díját
napi 10.000 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 12.700 Ft összegben határozza meg.
Határidő: azonnal, folyamatos más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester

13. Napirend

Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződésének felülvizsgálata
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Torma Andrea polgármester

A bérleti díj 2018-2019. évben évi 60.000 Ft + áfa volt, a 2020-as év bérleti díjának meghatározásáról szól az
előterjesztés, illetve a bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanuk hagyva elfogadhatók -e?
Ivanics András képviselő

65.000 Ft + áfát javaslok a 2020. évi bérleti díj összegének.
Hugyecz Enikő képviselő
Egyetértek, aktuális lehet az 5.000 Ft emelés.
Hákli Tibor alpolgármester
Egyetértek vele!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Tóparti Üdülőház büfé bérleti díja 2020. évben 65.000 Ft+ áfa, és a bérleti szerződést továbbra is a Pizzaro Bt-vel
kötjük meg az előterjesztett bérleti szerződés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződés felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és
szerződés tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
133/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Tóparti Üdülőházban
lévő Büfé bérbeadásáról szóló bérleti szerződést. A képviselő-testület 2020. évre bérbe
adja a Tóparti Üdülőházban (Bánk, Tóparti sétány 1.) lévő büfé üzlethelyiséget a Pizzaro
Bt. (2653 Bánk, Kazinczy utca 59.) bérlő részére az alábbi feltételekkel:
Bérleti díj összege 2020. évre: 65.000 Ft + áfa
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tóparti Üdülőházban lévő
büfé bérleti szerződését a 2020. évre meghatározott bérleti díj összeggel, egyéb tekintetben
a 2019. évi bérleti feltételeknek megfelelően, az előterjesztett bérleti szerződés tervezetet
az önkormányzat, mint bérbeadó részéről aláírja.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester

14. Napirend

2020. évi belső ellenőrzési terv

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
2020. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztettek szerint elfogadjuk, és aki elfogadja az erről szóló határozati
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
134/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – térítési díjak szabályszerűségi vizsgálata
és gyakorlati rendjének ellenőrzése – jóváhagyja.
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Határidő: 2020. év
Felelős: jegyző

15. Napirend

Karácsonyi ajándékutalvány és szaloncukor a bánki idős lakosok részére

Torma Andrea polgármester
Évről évre minden év karácsonya előtt önkormányzatunk az állandó lakóhellyel rendelkező idős bánki lakosoknak
egyszeri támogatást nyújt. Az előterjesztésben egy hiba van: az önkormányzati nyugdíjasaink száma eggyel több, tehát
10 fő, és a 65-79 év közöttiek létszáma eggyel kevesebb, tehát 132 fő. Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a karácsonyi ajándékutalványokról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta az idős bánki lakosok részére nyújtandó karácsonyi ajándékutalványokról szóló
előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
135/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánkon állandó lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő,
➢
➢
➢
➢

85. életévüket 2019. évben vagy korábban betöltött személyek részére
80-84 év közötti személyek részére
6.000 Ft,
65-79 év közötti személyek részére
5.000 Ft,
10 fő önkormányzati nyugdíjas részére
6.000 Ft

7.000 Ft,

értékű karácsonyi vásárlási ajándékutalványt nyújt és személyenként 0,4 kg szaloncukorral
ajándékozza meg. A vásárlási utalvány a Bánkon működő három élelmiszerüzletben
váltható be.
A karácsonyi vásárlási utalvánnyal kapcsolatos kiadások a természetbeni ellátások
előirányzat terhére kerülnek kifizetésre.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vásárlási utalványok és a
szaloncukor érintettekhez történő eljuttatásáról.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: polgármester

16. Napirend

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztett munkatervet kiegészíteném annyival, hogy a februári ülésre tegyünk be még egy napirendet:
tájékoztatás a Bánki Nyár rendezvényeivel kapcsolatban. Hozzászólás, más javaslat?
Csizmár Gábor alpolgármester
A Sportegyesület 2019. évi önkormányzati támogatással való elszámolása és beszámolója áprilisba van tervezve, de mi
már februárban elkezdjük a felkészülést, a támogatást viszont csak akkor tudom igényelni, ha leadom az előző évi
beszámolót, ezért szeretném átrakatni mondjuk februárra.
Torma Andrea polgármester
További hozzászólás a munkatervhez?
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, az elhangzott két módosítással, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta 2020. évi munkatervről szóló javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
136/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2020. évi
munkatervet a javaslat szerint, a következő módosításokkal elfogadja:
• a februári ülés az alábbi két napirenddel egészül ki:
o 3. napirend: Tájékoztatás a Bánki Nyár tervezett rendezvényeiről
o 4. napirend: Beszámoló a Bánk Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről
és elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással
• az áprilisi ülés tervezett napirendjei közül törlésre kerül a „Beszámoló a Bánk
Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről és elszámolás a 2019. évi
önkormányzati támogatással” napirend, és ezáltal a többi napirend számozása
értelemszerűen változik.
Határidő: 2020. év folyamán
Felelős: polgármester

17. Napirend

Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztésben olvastátok a kérelmet. Hozzászólás, vélemény?
Ivanics András képviselő
Támogatom az 1. változatot.
Csizmár Gábor alpolgármester
Semmi akadálya szerintem sem.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Bánk 661/9 helyrajzi számú építési telek beépítési kötelezettségének törléséhez hozzájáruljunk a szomszédos 661/10h
helyrajzi számú ingatlannal történő összevonás érdekében, és aki az erről szóló 1 változatként megjelölt határozati
javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta az építési telkek beépítési kötelezettségének törléséről szóló kérelmet, és 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatokat:
137/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánk, Orgona utca 661/9 helyrajzi
számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában fennálló beépítési kötelezettség
törléséhez – a szomszédos 661/10 helyrajzi számú ingatlannal történő összevonás
érdekében - hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Közterületi fakivágás iránti kérelem

Torma Andrea polgármester
Napsugár utca 12. szám alatti üdülőtulajdonostól fakivágására vonatkozó kérelem érkezett a testülethez. Jegyzői
hatáskörbe tartozik ennek az engedélyezése, de az engedélyezési eljáráshoz szükséges az érintett területtel rendelkezni
jogosult hozzájárulása. Kértem a Tibort nézze meg a helyszínt és a kivágni szándékozott fát.
Hákli Tibor alpolgármester
Az ingatlan előtt van három nyírfa, és a középsőről lenne szó, kettő fa valóban összeolvadt, összenőtt. Én javaslom,
járuljunk hozzá.
Torma Andrea polgármester
Véleményed szerint nem szükséges, hogy a fa pótlását előírjuk?
Hákli Tibor alpolgármester
Nem.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
közterületi fakivágás iránti kérelemhez hozzájáruljunk, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, úgy, hogy a
képviselő-testület eltekint a kivágásra kerülő fa pótlásától, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a közterületi fakivágásról szóló kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatokat:
138/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk, Napsugár utca 12. számú
ingatlan tulajdonosának kérelmére az ingatlan előtti közterületen álló 1 darab nyírfa
kérelmező általi, a kérelmező saját költségére és felelősségére történő kivágásához
hozzájárul.
A képviselő-testület a kivágásra kerülő fa pótlásától eltekint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

19. Napirend

Petőfi úti járda és buszmegálló tervezési szerződése

Torma Andrea polgármester
Egy súlyos megoldandó feladat, ami előttünk áll. Nagyon szeretném, ha ez megvalósulhatna a következő öt évben.
Első lépésben engedélyezett építési tervvel kell rendelkeznünk. Évek óta tervezzük a járda építést, volt is már építési
tervünk, engedélyünk, de lejárt. Az új engedélyhez új eljárást kell indítanunk és lefolytatnunk, erre vonatkozóan
kaptunk árajánlatot attól a cégtől, aki már az eredeti terveket elkészítette, ezért csak ennyibe kerül a tervek felfrissítése,
naprakésszé tétele. Arról is volt már szó, hogy a falu közepén legyen egy buszmegálló Rétság irányában, ennek az
engedélyes tervét is elkészíttetnénk. Ez a két terv elkészítése kerülne 220.000 Ft + áfa összegbe.
Rákosi György elköszönt és elhagyta az ülést.
Hákli Tibor alpolgármester
Én úgy emlékszem, a buszmegállóhoz is volt engedélyeztetett terv.
Torma Andrea polgármester
Nem, egyeztetések voltak, készültek tervek, de nincs engedélyezett tervünk.
Csizmár Gábor alpolgármester
A falu közepén lévő buszmegállóra vonatkozik csak a tervezés, igaz?
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Torma Andrea polgármester
A buszmegállóra és a járda első szakaszára.
Csizmár Gábor alpolgármester
A falu végén Rétság felé az utolsó buszmegállóhoz nincs fedett építmény. Nem kellene azt is megterveztetni?
Torma Andrea polgármester
A buszváró építées nem építési engedély köteles, de ahhoz, hogy felépíthessünk oda egy fedett építményt, szükséges
lenne a járda terve, ami pontosan meghatározza a buszváró helyét, és akkor már oda kellene építeni, ahova a járda
megépítése esetén is a buszváró helye lesz majd.
Hugyecz Enikő képviselő
Végig lesz járda, nem csak a buszmegállóig?
Torma Andrea polgármester
Nem csak a buszmegállóig, hanem a Benczúr utcáig készül a terv.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 220.000
Ft + áfa tervezési árajánlatát járda és a buszmegálló építésének engedélyeztetése ügyében, és aki elfogadja az erről
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a tervezési ajánlatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatokat:
139/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Salgóterv Mérnöki és
Környezetvédelmi Kft. által a Bánk 2115. számú út (Petőfi út) 2+116 – 2+490 szelvények
közötti szakasz melletti járdaépítés engedélyezési tervének és a Bánk 2115. számú út
2+700 szelvényben buszmegálló öböl és leszállóperon építésének engedélyezési tervének
korszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó 220.000 Ft + áfa összegű tervezési ajánlatát,
mely alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda és a buszmegálló
építésének engedélyezése ügyében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat
megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20. Napirend

Bánk Község Önkormányzatának kiadásában megjelenő helyi lap indítása és
rendszeres megjelentetése

Torma Andrea polgármester
A hivatalos tájékoztatásokon túl minden más érdekes, bánkiakat érdeklő, vagy közérdeklődésnek számot tartó témáról
írhatnánk. 750 db-ban megjelenő példányszám esetén minden bánki és üdülő házba eljutna az újság. Decemberben
jelenne meg az első szám, amelyben nagy hangsúlyt kapnának a most elfogadott rendeletek és rendezvényekről való
tájékoztatás. A téli időszakban 250 db példányszám megjelenését javaslom, így minden bánki házba tudnánk juttatni
egy példányt. Hozzászólás?
Hugyecz Enikő képviselő
Jó gondolat a tájékoztatás, de alapvetően már van Bánkon egy megjelenő újság, a kék forrás, van nyomdájuk,
újságírójuk, együttműködéssel ez kisebb összeg lenne, ha velük fognánk össze, ezt az összeget inkább a honlap
fejlesztésére lehetne fordítani, vagy mondjuk nincsen képeslapunk, amit sokszor keresnek.
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Ivanics András képviselő
Én azt szeretném kérni, ha megjelenik a bánki újság, ne legyen kék színű! Összefogni velük, én ezt már többször
kifejtettem, számomra és nagyon sok ember számára, akivel beszélgettem, nem volt hiteles a másik újság. Ott
tollbamondás történt, és azt írták le, amit a főnökség akart! Így összefogni velük, akár megosztani a költségeket nem
szeretnék. Én nem látom ebben azt a szándékot, amiért érdemes lenne összefogni. Nem lenne hiteles az újságjukban
megjelenő tájékoztatás. Az eddig megjelent írások alapján újra elmondom, tollbamondás történt.
Torma Andrea polgármester
Úgy gondolom, a legtöbb településen van az önkormányzatnak saját kiadványa, ezt igénylik a bánkiak is, többen
mondták, indítson az önkormányzat saját lapot. Kisebb települések is képesek ezt összeállítani és fedezni, úgy
gondolom, a bánki önkormányzat is képes erre, és ez a működőképességet nem veszélyeztetné. Mi rendelkezünk
azokkal az információkkal, amiket a lakosságnak szeretnénk átadni. Hiteles, közéleti, közösségi, közinformációkat
tartalmazó újságot szeretnénk, és egy ilyennek az önkormányzat kezében a helye, nem pedig más valakivel
együttműködve. Akkor tudjuk az irányítást a mi kezünkben tartani, tehát hogy mi hogy jelenlen meg, ha a mi
kiadványunk. Én szeretnénk egy minősíégi, színvonalas, hiteles bánki közösségi magazint, ahol a szerkesztés és hogy
mi jelenik meg, a mi kezünkben van.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mivel önkormányzati témákhoz kapcsolódik ez főként, ezért nem hiszem, hogy a kék forrást teleraknák a testületi
ülések anyagával. A kézzel fogható papír az idősek részére hasznosabb, mivel nincs facebook és internet elérhetőségük
Én már régebben is javasoltam, próbáljunk mi is kiadni valamilyen kiadványt, akár hirdetési lehetőséggel is és
visszaforgatható lenne annak a díja. Meg kell próbálni, és az sem biztos, hogy minden házhoz be kel dobni, lehet, hogy
elég vendéglátó helyekre, posta, bolt stb. szétszórni, nem muszáj ilyen nagy darabszámmal elsőre próbálkozni.
Torma Andrea polgármester
A téli időszakban mindenképp a kisseb darabszámról beszélünk, de jó lenne most eldönteni, mert akkor arra haladunk
tovább, és a mostani döntés alapján dolgozunk tovább. A nyári időszakban lehet 500 db, 250 db-ot minden bánki
háztartásba eljuttatunk, a másik 250 példányt pedig a közintézményeknél és üzletekbe kerül elhelyezésre, és akit
érdekel, visz magának. Tolmácson és Borsosberényben is van ilyen helyi lap, fel tudják vállalni a költségeit, az
emberek várják és szeretik, nem csak az idősek, hanem a fiatalok is végig lapozzák, elolvassák. Sok bánki fényképet is
szeretnék megjelentetni benne, például a rendezvényeinkről, vagy régi bánki és mai bánki képeket is. Úgy gondolom,
erre szükség van a településen.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én mindenképp támogatom!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az
önkormányzati kiadású helyi lap megjelentetéséről szóló határozati javaslatot, úgy, hogy az őszi és téli időszakban
250 db, a tavaszi és a nyári időszakban 500 db példányszámban kerül kiadásra, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
140/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete önkormányzati kiadású helyi újság
rendszeres megjelentetését határozza el a következők szerint:
A helyi újság javasolt címe: bánkiak EGYMÁS KÖZT.
Terjedelem. 16 oldal. Nyomtatás: 200 g ofszet (matt) papír, 4 + 4 szín, irkafűzve.
Megjelentetésre kerülő példányszám: őszi, téli időszakban 250 db, tavaszi, nyári
időszakban 500 db.
Megjelenés: negyedévente, első alkalommal 2019. decemberében.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bánkiak Egymás Közt című
önkormányzati kiadású helyi újság
főszerkesztői feladataival, és megbízza a
polgármestert az önkormányzati kiadású helyi újsággal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
gyakorlására. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az újság rendszeres
megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, az újság szerkesztőségi
tagjait kijelölje, a szerkesztőség munkáját irányítsa.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

21. Napirend

2020. évi bánki falinaptár készítése a bánki háztartások részére

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztés arról szól, hogy a bánki háztartások számára ajándékozzunk egy bánki tájképeket tartalmazó 2020. évi
falinaptárt.
Hákli Tibor alpolgármester
Nekem olyan felvetésem lenne, ha úgy döntünk, hogy legyen ez a falinaptár, van nekünk egy Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatunk, fel kellene venni velük a kapcsolatot, Ők nem szállnának-e bele ebbe, az is lehet, hogy a napok
szlovákul is meg vannak nevezve, vagy a fényképeknél szlovák felirat is van.
Csizmár Gábor alpolgármester
Az sem lenne egy rossz gondolat, amikor az időseknek visszük a karácsonyi ajándékutalványokat, Ők megkapják
ingyen a falinaptárt, a többiek pedig mondjuk egy jelképes (mondjuk 1.000 Ft) áron megvásárolhatnák.
Torma Andrea polgármester
Akkor nagyon jól ki kell találni a darabszámot, amit megvesznek, hogy ne maradjon rajtunk, mert annak akkor semmi
értelme, hogy itt marad, az meg nem lenne tisztességes, hogy a maradékot utána ingyen szétosztjuk, miközben más
megvette.
Hákli Tibor alpolgármester
Ha a költséget megfelezzük a szlovák önkormányzattal, akkor ez beleférhet.
Torma Andrea polgármester
Ez jó ötlet! Megbeszélem a Manyival!
Ivanics András képviselő
Azt is lehet, hogy csak az időseknek adjunk?
Torma Andrea polgármester
Eldöntendő! Én szeretnék minden házba adni, hiszen az idősek mást is kapnak, a nem idősek viszont nem kapnak
semmit, így viszont mindenki kapna ajándékot az önkormányzattól.
Ivanics András képviselő
Véleményem szerint csináltassunk 250 db-ot.
Torma Andrea polgármester
Legyen úgy, hogy legyártatunk 300 db-ot, minden háztartásba adunk és a maradékot pedig áruljuk? A határozati
javaslatot kiegészítem azzal a mondattal, hogy lehetőség szerint a Bánki Szlovák Önkormányzattal történő költség
megosztással készüljön el a falinaptár.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja bánki
falinaptár készítéséről és ajándékozásáról szóló határozati javaslatot, 250 db + 50 db naptár elkészítésével, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
141/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a bánki lakokos részére 2020. évi,
bánki képekkel illusztrált falinaptárt készíttet 250 példányszámban a bánki háztartások
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részére történő ajándékozás céljából, valamint további 50 példányt bekerülési költségen
történő értékesítésre.
A képviselő-testület a falinaptár készítésének kiadásait lehetőség szerint a Bánki Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen biztosítja. A képviselő-testület a falinaptár
készítésének Bánk Község Önkormányzatára eső összegét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében saját forrásból biztosítja.
Bánk Község Önkormányzata az év végi ünnepekhez kapcsolódóan minden bánki
háztartás részére 1 db 2020. évi bánki falinaptárt ajándékoz.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 2020. évi bánki falinaptár
elkészíttetésével és a bánki háztartások részére történő eljuttatásával.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: polgármester
Simon János elköszönt és elhagyta az ülést.

22. Napirend

Sebességmérő és -kijelző kihelyezése a Petőfi úton

Torma Andrea polgármester
Lakossági felvetés is volt erre vonatkozóan, és lehet ez egy próbálkozás atkintetben, hogy hátha egy kicsit
csökkenhetne ezzel a főúton közlekedők sebessége, és ezáltal a balesetveszély. Képviselői vélemények?
Csizmár Gábor alpolgármester
Erről már beszéltünk régebben is, a lakosság követeli valamilyen szinten, muszáj ebben lépnünk valamit!
Torma Andrea polgármester
Erre vonatkozóan három ajánlat érkezett, ezek közük az Elektron Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Eldöntendő, hogy
helyileg hol legyen, Rétság felől vagy Romhány felől bejövő forgalmat nézze, árammal működő vagy napelemes
berendezés legyen?
Hákli Tibor alpolgármeter
Rétság felől szoktak gyorsan jönni az autók, kb. az Ivanicsék elé kellene elhelyezni a berendezést.
Hugyecz Enikő képviselő
Ez a berendezés 1 millió Ft körüli mutatvány, nem lehetne inkább a zebrát erőltetni?
Csizmár Gábor alpolgármester
A zebra meg 10 millió Ft, ha nincs járda!
Hákli Tibor alpolgármeter
Hova akarnánk tenni zebrát? Azért, hogy egyik ház elől átmenjenek a másik oldalra, azért nem tesznek zebrát,
útkereszteződésben szoktak, hogy a gyalogos forgalom az egyik járdától el tudjon jutni a másik járdára. Nekünk nincs
járdánk.
A biztonságos üzemeltetéshez jobb, ha fix áramról megy, viszont azon a részen nehéz megoldani az áramot, mert a
közvilágítás is a másik oldalon van. Légkábelen átvezetni, nem lenne egyszerű és drága is lenne.
Csizmár Gábor alpolgármester
Zebra csak akkor lehet, ha megvan a járda, csak úgy, hogy berakunk az árok szélére egy zebrát, semmi értelme.
Szerintem a kisebb teljesítményű napelem is elég, nem csak akkor töltődik fel, ha süt a nap.
Torma Andrea polgármester
Nyilván előre azt nem lehet tudni, hogy ez a sebességmérő berendezés mennyit használ, de a statisztikák szerint 10-20
%-os sebességcsökkentést lehet ezzel elérni. Az Elektron Kft. ajánlatát fogadjuk el, mert az a legalacsonyabb ár. Azt,
hogy melyik típusú eszközt választjuk, arra felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy kérjem ki szakemberek
véleményét, és az alapján válasszam ki, hogy melyik eszköz legyen?
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a
sebességmérő és -kijelző kihelyezéséről szóló határozati javaslatot, azzal, hogy az Elektron Kft. ajánlatát fogadjuk el,
és a testület felhatalmazza a polgármestert a berendezés kiválasztásával, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
142/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Petőfi úti közlekedés
balesetveszélyességének csökkentése érdekében a Petőfi útra történő ledes megvilágítású
sebességjelző és -korlátozó tábla kihelyezését rendeli el.
A képviselő-testület a berendezésre érkezett ajánlatok alapján az Elektron Kft. ajánlatát
fogadja el. A képviselő-testület a beszerzésre és kihelyezésre kerülő berendezés
meghatározáséra felhatalmazza és megbízza a polgármestert.
A képviselő-testület a sebességjelző- és korlátozó tábla beszerzési és kihelyezési költségét
az önkormányzat költségvetéséből saját forrásból biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e határozatban megjelölt
sebességjelző és -korlátozó tábla beszerzése és kihelyezése érdekében a szükséges
intézkedések megtegye.
Határidő: 2020. 04.30.
Felelős: polgármester

23. Napirend

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólások a képviselők részéről?
Hákli Tibor alpolgármester
Megszámoltuk, a Petőfi útra 12 db, a tó körül 15 db kell, ha minden második oszlopra szereljük fel.
Torma Andrea polgármester
Eldöntendő, hogy az új parkoló lámpaoszlopaira tegyünk -e? Szerintem nagyon szép lenne!
Hákli Tibor alpolgármester
A kandeláber szerelőket megkérdeztem, Ők nem javasolják, mert meg kellene fúrni az oszlopokat.
Torma Andrea polgármester
Ugyanez van a tó körül is, ott is meg kell fúrni a lámpabúrákat a dísz rákötéséhez.
Hákli Tibor alpolgármester
Azok beton oszlopok. Én nem javaslom a parkolóba.
Torma Andrea polgármester
Holnap kijön egy vállalkozó, aki ezt csinálja és elmondja fúrják-e vagy nem.
Csizmár Gábor alpolgármester
Beleférne még az erre szánt összegbe a gyerekeknek a mikuláshozó lovaskocsira egy 6 méteres világító, minimális
összegű fényfüzér?
Torma Andrea polgármester
Szerintem igen.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről szóló határozati javaslatot elfogadja a testület azzal a módosítással, hogy a
hivatal előtti központi parkoló közvilágítási kandeláberekre nem kerül díszvilágítás, és beszerzésre kerül egy 6 méteres
akkumulátorról működő fényfűzér, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatokat:
143/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testület Bánk község év végi ünnepi
díszvilágítását a következők szerint bővíti:
- a Petőfi út felső szakaszán további 12 db 0,90 méter átmérőjű hópihe motívum,
- a Tóparti sétányon 0,60 méter átmérőjű 15 db hópihe motívum,
- a hivatal melletti fenyőfára további 1 db fényfüzér,
- 1 db 6 méteres akkumulátorról működő fényfüzér,
A képviselő-testület az e határozatban meghatározott elemek beszerzési és kihelyezési
költségét az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére saját forrásból biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a díszkivilágítás bővítése érdekében a
meghatározott fény-motívumok beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges intézkedések
megtegye.
Határidő: 2019.12.01.
Felelős: polgármester

24. Napirend

A Tó utca gépjármű forgalom elől elzárt területté történő minősítése

Torma Andrea polgármester
Újabb lakossági kezdeményezés a Tó utca gépjármű forgalom előli elzárása. A postától a Tó utca végéig gépjármű
forgalom elől elzárt terület lenne, kiegészítő táblával, miszerint kivétel a célforgalom, ami azt jelentené, hogy az ott
lakók természetesen be tudnak hajtani gépjárművel, valamint a kerékpárosok is, mert a kerékpár nem tartozik ebbe a
tilalmi kategóriába. A kihelyezett táblák költsége 80-90.000 Ft lenne.
Csizmár Gábor alpolgármester
A helyi lakosoknak biztos nem lesz rosszabb, a tóparti sétány meghosszabbításának számít.
Hugyecz Enikő képviselő
A patak felöli részre lehetne sövényt ültetni, hogy ne essenek bele a patakba az emberek.
Torma Andrea polgármester
Ezt több oldalról lehet megközelíteni, ha oda sövényt ültetünk, elzárjuk a patak látványát, ami szerintem hangulatos, az
emberek szeretik a vizet, a vízfolyást látni. Ezen kívül jelentős költség is lenne. Szerencsére nem szoktak emberek
beesni a patakba.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk 148/3 helyrajzi számú Tó utca megnevezésű közutat
gépjárműforgalom elől elzárt területté minősíti, az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatokat:
144/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk 148/3 helyrajzi számú Tó
utca megnevezésű közutat gépjármű forgalom elől elzárt területté minősíti. A közútra
történő behajtás tilalma alól kivételt képez a célforgalom.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Tó utca gépjármű forgalom előli
elzárását jelző közlekedési tábla és a kivéve célforgalom feliratú kiegészítő tábla
kihelyezése ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye, a szükséges közlekedési
táblákat és a táblák kihelyezéséhez szükséges kiegészítő eszközöket beszerezze, és
gondoskodjon a táblák kihelyezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

25. Napirend

Turisztikai marketingstratégia megvalósítása – szerződéskötés az EMKA Kft-vel

Torma Andrea polgármester
Elkészült a település marketingstratégiája, ennek a része az a marketing akcióterv, ami tartalmazza, milyen lépéseket
kellene megtennünk a turizmus fejlesztése érdekében. Megkérdeztem az EMKA Kft. szakemberét, aki kidolgozta ezt a
tervet, hogy vállalná-e ezeknek a feladatoknak az elvégzését. A Krisztina azt mondta Ő most csak egy fél évet tud
bevállalni, hogy ezekben a feladatokban lép, ami addig aktuális. Így a nyárra már megvalósulhatnak, elindulhatnak
azok a fontos lépések, amik itt vannak a tervben. Utána el tudjuk dönteni hogyan tovább. Ezt az elindult
munkafolyamatot életben kell tartani, akkor van értelme, ha foglalkozunk vele, ha megvalósítjuk Az EMKA Kft. havi
200.000 Ft-ért vállalná el ezt a megvalósítási szakaszt, mint mondtam egyelőre december 1-től fél évre. Nekem az a
javaslatom, kössünk velük szerződést, induljon el a megvalósítás, ezek nagyon jó dolgok, amik a marketing
akciótervben ki lettek dolgozva. Fontos, hogy a turizmusunk kézben legyen tartva, szakmailag megfontoltan,
céltudatosan legyen kezelve, és ezen a téren is tudatosan elinduljunk a kijelölt úton, és tudatosan építsük fel a lassú
utazás irányát, amit meghatároztunk. A 200.000 Ft tűnhet soknak is, de ha úgy tekintjük, hogy egy munkaerő ennél
sokkal többe kerülne, és nagyon nehéz lenne településmarketinges szakembert találnunk Bánkra, és ha hozzá tesszük,
hogy a Krisztináék dolgozták ki az akciótervet, tehát tőle jobban senki nem látja át Bánk turizmusát, akkor azt
mondom, hogy ez az összeg nem sok. A hivatalunk pedig erre sem kapacitásban, sem szakmailag nincs felkészülve, a
hivatal ezt sem elvállalni, sem megvalósítani nem tudja. Ennek a tervnek a része a honlap frissítése is, aminek tervezett
ütemezése 2020. január, február. Fel kell frissítenünk, legyen egy új honlapunk, ami mind a turisztikai szempontokat,
mind az önkormányzatra vonatkozó előírásokat és lakossági elvárásokat figyelembe veszi. A marketingstratégia
megvalósítása mindig is szívügyem volt, tudatos marketinggel kell felépítenünk és végeznünk a turisztikai
feladatainkat is. Van egy nagyon jól elkészített szakmai anyagunk, ennek a megvalósítása szükséges, különben nem ér
semmit, ha egy 50-60 oldalas dokumentum a fiókba kerül.
Csizmár Gábor alpolgármester
A Hölgy személyében egy jó szakembert ismerhettünk meg!
Ivanics András képviselő
Szakmailag nagyon képben van!
Hugyecz Enikő képviselő
Lehet, hogy vállalja továbbra is ha szeretnénk?
Torma Andrea polgármester
Remélem, igen, de egyenlőre azt mondta, fél évre tudja vállalni, nyáron nem lesz itthon, ezért nem akar olyat vállalni,
amit nem tudna teljesíteni, de a fél év alatt minden addigi lépést megcsinál, aztán mi is eldöntjük, hogyan tovább.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata a marketingstratégia és marketing akcióterv megvalósítására szerződést kössön az
EMKA Kft-vel 200.000 + áfa díj ellenében, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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145/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország SKHU 1601/1.1/212 azonosító számú projekt keretében az EMKA Kft.
által kidolgozott településmarketing stratégia és akcióterv megvalósításával kapcsolatos
feladatok elvégzésére szerződést köt a Szervezeti Kultúra - EMKA Tanácsadó Kft-vel. A
feladatok ellátásának díja havi nettó 200.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a marketingstratégia
megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése tárgyú megbízási szerződést a
Szervezeti Kultúra - EMKA Tanácsadó Kft-vel az önkormányzat nevében megkösse.
Határidő: 2019. 11.30.
Felelős: polgármester

26. Napirend

Megkeresés kutyakiállítás szervezésére Bánkon

Torma Andrea polgármester
2021. évre vonatkozik ez a megkeresés, a nemzeti kutyakiállítás szervezői Bánkot nézték ki a verseny helyszínének.
Természetesen ennek előnyei és nehézségei is vannak. 2-3 ezer ember jönne ide, aki esetleg soha nem hallott volna
Bánkról egyébként. Ebben kellene döntést hozni, elinduljunk-e ebben az irányban vagy ne? Várom a hozzászólásokat!
Hugyecz Enikő képviselő
Hová raknánk 2.000 kutyát, meg 300 autót, hol szállna meg ennyi ember?
Torma Andrea polgármester
Ezek azok a részletkérdések, amiket a ki kell majd dolgozni, ha úgy gondoljuk, hogy támogatjuk ennek megrendezését.
Még nem tudják a szervezők sem, hogy 1 vagy 2 napos lesz a rendezvény, másfél év áll a rendelkezésükre a
szervezésre.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ők szétnéztek a környéken, látták a lehetőségeket, és az írták, megvannak a lehetőségek ahhoz, hogy le tudják
bonyolítani a versenyt. Én örülök ennek, nem szabad elhatárolódnunk ettől!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület hozzájárul a 2021. évben Bánkon megrendezni szándékozó nemzeti kutyakiállítás megvalósításához
és ennek érdekében együttműködik a szervezőkkel, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatokat:
146/2019. (XI.18.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja és hozzájárul, hogy a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének keretein belül 2021-ben Bánkon nemzeti
kutyakiállítás valósuljon meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kutyakiállítással kapcsolatos
egyeztetésekre és az önkormányzat részéről a szervezőkkel történő kapcsolattartásra.
Határidő: 2019. 11.30.
Felelős: polgármester

27. Napirend

Műjégpálya üzemeltetése Bánkon

Torma Andrea polgármester
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Hugyecz Enikő képviselő az előterjesztő, átadom a szót!
Hugyecz Enikő képviselő
Szeretném a testület elé terjeszteni ötletemet. Januárban, illetve igény szerint üzemeltessünk műjégpályát Bánkon.
Előzetes kutatásaim alapján a legkifizetőbbnek a Summerice négy évszakos műkorcsolya pálya bizonyult. Ez egy új
rendszer, műanyag paneleket illesztenek össze, amin siklani lehet, nem függ az időjárástól, hőmérséklettől. Ehhez a
cég adja az anyagot, 60 db korcsolyát, korcsolya élező berendezést, és minden olyan eszközt, tudást, ami nekünk
szükséges ahhoz, hogy üzemeltessük. Árajánlatot január hónapra kértem, m2 árra van levetítve, 3.500 Ft/m2 árral kell
számolni. Mondjuk nézzünk egy 10x20 méteres pályát, ez durván 700.000 Ft, amihez hozzá kell számolni az egyszeri
szállítás és szerelési költséget, ami 165.000 Ft + áfa, ami januárra levetítve bruttó 1 millió Ft a pálya és annak bérlése.
Ehhez hozzá kell számolni az üzemeltetési költséget. Én szeretném, ha az önkormányzat üzemeltetné, mondjuk 2 fő
négy órában számolva durván 300.000 Ft. Belépő díj ellenében üzemeltetnénk, ami csökkentené a pálya költségeit.
Gyerekeknek mondjuk 14 éves korig ingyen adnánk, csak a szülőnek kelljen fizetni, és itt felvetném, hogy a
bánkiaknak kedvezményes lenne a belépődíj. Január, február hónapra kértem árajánlatot, ha szeretnénk, hogy
februárban is működjön, akkor az már csak 500.000 Ft-ra jönne ki, mert akkor már olcsóbb lenne. Helyileg én úgy
gondoltam, látványos lenne a falu központjában, az új parkolóban. Nagyon fontos, hogy a pálya a mi felelősségünk,
hogy tudnánk biztonságosan őrizni. Felmerült a kalandpark lehetősége, felvettem a kapcsolatot az üzemeltetővel,
nekünk adnák, ha mi szeretnénk ezt a korcsolyapályát, minden olyan dologgal, ami ehhez szükséges. A mi feladatunk
lenne az üzemeltetés és a pálya biztonságban lenne. Többekkel beszéltem, örülnének neki, ilyen még nem volt Bánkon.
Meg lehetne vállalkozókat szólítani, szponzorokat, támogatókat keresni ehhez, összerakni ezt az összeget, mert nem
olcsó.
Torma Andrea polgármester
Kiszámoltad, ha nem is nyereségre, csak hogy nullára jöjjünk ki, mekkora látogatottságra lenne szükség?
Hugyecz Enikő képviselő
Legalább napi 50 ember. Hétköznap biztos nem jönnének ennyien, de szerintem hétvégén sokkal többen.
Torma Andrea polgármester
Milyen belépő árral kalkuláltad ezt?
Hugyecz Enikő képviselő
500 Ft, de nem gondolnám első körben, hogy ezt nullára ki lehetne hozni, nem is feltételezem!
Torma Andrea polgármester
Január végéig az új parkolót biztos nem lehet igénybe venni, mert munkaterület.
Ivanics András képviselő
Ha nem a parkoló, akkor hová? Nem gondolnám, hogy a kalandparkba kellene felépíteni, mivel nem a mi területünk.
Ez további komplikációkat okozhat.
Hugyecz Enikő képviselő
A rongálás lehetősége miatt nem szeretném olyan helyre tenni, ami nem belátható. Eszembe jutott a teniszpálya is, de
az is nagyon kiesik, se mosdó, semmi lehetőséget nem tudnánk biztosítani, ami szükséges, tehát ez nem járható út.
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Esetleg a strand területén?
Ivanics András képviselő
Elakadtunk a legfontosabbnál, hol lenne a helye.
Torma Andrea polgármester
A lenti nagyparkoló?
Hákli Tibor alpolgármester
Ott sötét van.
Csizmár Gábor alpolgármester
Nem tudom, milyen lenne a gyakorlatban ez az egész, el kellene menni megnézni, ahol ilyet üzemeltetnek, hogy hogy
működik ez az egész.
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Torma Andrea polgármester
Meddig kell megrendelni?
Hugyecz Enikő képviselő
Ha januárban szeretnénk, addig még van rá egy hónap, meg lehetne addig nézni valóban, hogy működik a
gyakorlatban. Szerettem volna tudni, hogy dönt a testület, támogatja-e? Nem szeretnék rossz dologba belevágni, el
kellene menni megnézni, de tudni kell, hogy dönt a testület, egyáltalán akarja-e?
Csizmár Gábor alpolgármester
Rengeteg még a kérdőjel!
Hugyecz Enikő képviselő
Belőhetjük még a februárt is, akkor csak 500.000 Ft lenne.
Ivanics András képviselő
A szándékot becsüljük, érezzétek ezt! Ha mi abban gondolkodunk, hogy 500.000 Ft-ot hozzáteszünk ehhez a
projekthez, akkor valahogy keressük meg a hiányzó pénzforrást. Nem tudom, hogy, de ennyit szánjunk rá, mint
önkormányzat, mert ha jó, próbáljuk meg! Beszéljünk erről még!
Torma Andrea polgármester
Az megállapítható, hogy alapvetően nem veti el a testület a gondolatot, javaslatot, de járjuk még körbe, és a decemberi
testületi ülésen foglalkozunk ezzel, visszatérünk rá. Javaslom, hogy ebben most ne hozzunk döntést, körbejárjátok,
megnézitek, jó minőségű-e vagy nem, mindenki gondolkodik a helyszínen, és egyáltalán, hogy bevállaljunk-e egy
ilyen pálya üzemeltetést, mekkora összeget tudnánk erre fordítani, és a decemberi testületi ülésen döntünk erről.
A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy a műanyag korcsolyapálya üzemeltetésének témáját a következő
ülésre halasztja, és a téma alaposabb és további körbejárását követően további információk birtokában kíván döntést
hozni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mivel már nagyon késő van, még a zárt ülés is hátra van, javaslom, hogy a 28. napirendként szereplő szóbeli
előterjesztést, amiről én szerettem volna beszélni, szintén tegyük át a következő testületi ülésre!
A képviselő-testület egyhangúan úgy dönt, hogy Csizmár Gábor alpolgármester, mint a 28. napirend előterjesztője
javaslatára a 28. napirend tárgyalását a következő ülésre halasztja.

A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.
Csizmár Gábor
alpolgármester
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