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Vendég: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető – 1-3. napirend tárgyalása során
Sulyan Mária
Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket és a vendégeket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ivanics András képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
A tárgyalásra kerülő napirendek közé két napirendet pontot javaslok még felvenni, illetve a 7. napirendet javaslom
kiegészíteni a Bánk Sportegyesület 2019. évről szóló beszámolójával és a 2019. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolással, ennek anyagát az ülés elején megkapták a képviselők. Ezen kívül kaptatok anyagot a 8.
napirendhez, a Bánki Nyár programtervét. 9. napirendként javaslom megtárgyalásra a Petőfi út 27. szám alatti ingatlan
szomszédos ingatlannal való közös határának a kerítését, valamint a könyvtárra vonatkozó feladat-ellátási
megállapodás módosítását, amihez szintén most kaptatok anyagot.
Hugyecz Enikő képviselő
Részemről lenne majd pár kérdés, amit az „egyebek” napirendnél szeretnék feltenni.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról.
1.

Bánk Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Torma Andrea polgármester

2.

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Torma Andrea polgármester

3.

Ovi-Sport Program -pályázati lehetőség

Torma Andrea polgármester

4.

Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása

TormaAndrea polgármester

5.

2020. évi közbeszerzési terv

Torma Andrea polgármester

6.

Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése

Torma Andrea polgármester

7.

Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme, beszámoló a Bánk Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről,
és elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással
Torma Andrea polgármester
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8.

Bánki Nyár 2020. programterv (szóbeli megbeszélés)

Torma Andrea polgármester

9.

Petőfi út 27. ingatlan kerítése a szomszédos ingatlan felöli hatáon

Torma Andrea polgármester

10. Könyvtárra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítása

Torma Andrea polgármester

11. Egyebek

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
A határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót két dologgal egészíteném ki, az 5/2020.(I.31.) határozatnál a tűzjelző
rendszer kiviteli tervének engedélyezése és tervkészítés, itt a szerződéskötés folyamatban van, valamint a Tóparti
Üdülőház honlapjának elkészítésére vonatkozó szerződéskötésére a jövő héten kerül sor. Az elmúlt eseményekről
tájékoztatásként szeretnék még elmondani, hogy az óvodában volt egy katasztrófavédelmi ellenőrzés, mindent rendben
találtak, két apróbb hiányosság van, amit 6 hónapon belül ki kell javítanunk, erre megkérem Csizmár Gábor
alpolgármestert, hogy ezt intézze! A Tóparti Üdülőházban felújításra került két fürdőszoba és szoba. Február 8-10
között Bánkon és környékén forgatott a Hazahúzó című turisztikai magazin, 2x45 perces műsor készül Bánkról és
környékéről, a forgatás lezajlott, a műsor valamikor márciusban kerül vetítésre. Az önkormányzat által meghirdetésre
került egy ingyenes elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos képzés, hirdessétek Ti is, akiről úgy gondoljátok, hogy
érintett lehet, javasoljátok neki, hogy jelentkezzen. A képzés Bánkon lesz a nagyteremben, 15 fő jelentkezése esetén
kerül megtartásra. Beszéltünk a múltkor a tópart körüli ledes lámpákról, kaptunk két mintát, ami felszerelésre került,
de időközben elromlott a világítás a tó körül, így egyelőre nem lehet megnézni, de a közeljövőben figyeljétek Ti is,
amint megjavításra kerül a közvilágítás, nézzétek meg a két minta lámpát.
Van-e kérdés?
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

1. Napirend

Bánk Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Torma Andrea polgármester
Megkaptátok az előterjesztést, de ahhoz képest is már történtek változások, illetve vannak módosítási javaslataink.
Elmondanám a módosítási javaslatokat. A Tóparti Üdülőházban a fürdőszoba és a szoba felújítása a kiküldött
költségvetésben a karbantartási kiadások között szerepel, amit inkább felújításként javaslunk szerepeltetni a
költségvetésben. A hidak és az átfolyók kiadását plusz 4 millió Ft + áfa összeggel javaslom emelni, mert a
költségvetési terv elkészítése után kaptuk meg az árajánlatot. Mindenképp szeretném, ha a tervezett két tó körüli híd
felújítása megvalósulna, mert nagyon fontos, ezért javaslom, hogy az ehhez szükséges előirányzat kerüljön
betervezésre a költségvetésbe. Az egyik híd, ami a nagyparkolót és a sétányt köti össze a Lókos-patak felett. Erre most
készülnek a kivitelezési tervek, és amíg nincs terv, nem tudunk kivitelezési árajánlatot kérni, de nagyságrendileg 4
millió Ft körüli összeg várható. Egységes kovácsolt vas korlátot szeretnék a hidakra, ennek az ára erre hídra 840 ezer
Ft. Ez már önmagában elviszi azt az összeget, amit jelenleg a költségvetési terv tartalmaz. Ezen kívül szeretném, ha
még idén átalakításra kerülne a Tóthék melletti híd, amit úgy alakítanánk át, hogy szerviz útként is használható legyen,
a főút felöli bejáratot pedig lezárnánk, és csak mi tudnánk gépjárművel bemenni. A lemezek helyett aszfalt burkolatot
kapna a híd, és kiszélesítenénk a gépjármű behajtáshoz. Ennek munkadíja 1.300 ezer Ft + áfa, és ennek a kovácsolt vas
korlátja 630 ezer Ft. Évek óta probléma a régi tűzoltó szertárral szemben a csapásról esőzések idején lezúduló víz, sár,
balesetveszélyes is és szörnyű látvány is. Erre azt a megoldást javasolták a szakemberek, hogy a burkolt árkot
átépítjük, az út aljában egy vasbeton medence készülne, amire rámegy egy nagy teherbírású rács, ez elnyeli a lezúduló
iszapot, és amikor megtelik a medence, munkagéppel ki tudjuk üríteni és elszállítani. Ennek az ára 885 ezer Ft + áfa.
Mindezek ismeretében javaslok nagyobb összeget tervezni a hidak és utak felújítására. A következő módosítási
javaslat a könyvtár tevékenységre vonatkozik, van egy feladat-ellátási megállapodásunk, a BVKF Bánki
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-vel, éves szinten egy meghatározott összeget adunk nekik, hogy a könyvtári
tevékenységet ellássák. A hatályos megállapodás szerint az államtól a kulturális feladatok ellátására kapott összeg 65
%-át adjuk át a könyvtár működtetésére, a 10. napirendben tárgyalásra kerülő megállapodás módosítás szerint a 30 %át adnák át, a többi összeg maradna nálunk a kulturális feladatainkra. Ez azt jelenti, hogy a működési célú támogatás
államháztartáson kívülre sor 630 ezer Ft-tal kevesebb, tehát ennyivel kevesebbet adunk át. Az óvodánál egy kis
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átcsoportosítást javaslok: szlovák nemzetiségi feladatokra kapunk állami támogatást, és szeretném, ha ezt valóban a
szlovák nemzetiségi hagyományok ápolására fordítanánk, hogy a gyerekek kapjanak némi szlovák ismeretet,
találkozzanak a szlovák nyelvvel, mondókák, játékok, dalok formájában. Javaslatom, hogy erre a feladatra bízzunk
meg egy külső személyt, nevezetesen Laukó Évi nénire gondoltam, aki heti két alkalommal egy-egy fél órát
foglalkozna szlovákul a gyerekekkel, dalolna, mondókázna gyerekekkel, ha ezzel egyetértetek. A kulturális
tevékenységre plusz 500 ezer Ft-ot szeretnék rátenni, augusztus 20-án vagy tűzijátékra vagy valamilyen fényjátékra,
ennek a költsége nem volt betervezve, így a kulturális kiadás 9.300 ezer Ft lenne. Jogos lenne a kérdés, hogy mindez,
honnan, miből? Jó hír, Klári kiszámolta a 2019. évi teljes pénzmaradvány összegét, ami 22.351.416 Ft, tehát ennyivel
több az idei költségvetésünk, mint ami a kiküldött tervezetben szerepel, ebből most felhasználnánk azokat az
összegeket, amiket mondtam, a többit pedig tartalékba helyezzük, és meglátjuk, ha év közben fontos, sürgős teendő
adódik, lesz mihez nyúlnunk, illetve ezt már tartalékoljuk a járdára. A járda építési engedélyezése folyamatban van.
Javalom, hogy az elhangzott módosításokkal fogadjuk el a költségvetést! Hozzászólások, észrevételek, vélemények?
Ivanics András képviselő
Ebben az évben befejeződik a beruházás, és a költségvetésben mi az az összeg, amit még konkrétan, ténylegesen hozzá
fogunk tenni, mert feltételezem, az az összeg kevés volt, amit a pályázaton nyerünk. Öröm számomra, hogy a közös
hivatal állami támogatása nagyobb, mint a tényleges kiadás, amit erre költünk. Idegenforgalmi adóban látom a 10.600
ezer Ft tervezetet, ez az, amit mi beszedünk, és nem látom, melyik sorban szerepel az egyszerese, amit még
megkapunk.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Az elején, az üdülő helyi feladatok támogatása összegben.
Ivanics András képviselő
Nem találkoztam még 18 millió Ft-os helyi iparűzési adóval, bár örülök, ha ez ennyi lesz!
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Szinten tartással van tervezve, a tavalyi tényeken alapul.
Ivanics András képviselő
Soknak tűnik nekem a strandbevétel 12 millió Ft.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Tavalyi év adata.
Ivanics András képviselő
Két fő közterületi takarító szerepel az előterjesztésben, az egyik az Ildikó, és ki a másik?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Zsolti. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatást Bánkon el lehet felejteni.
Ivanics András képviselő
A Tóparti Üdülőház két alkalmazott, az egyikről tudok, ki a másik?
Torma Andrea polgármester
Szkuban Mária lesz az állandóra felvett alkalmazott, Povazsán Zsuzsanna pedig nyár végéig van ebben a
konstrukcióban foglalkoztatva.
Ivanics András képviselő
Örülök neki, hogy a dologi kiadásoknál sikerült a Szenthe Úrnak az 500 ezer Ft-ot beletenni a költségvetésbe. A tó
vízkezelésére sikerült a Malatech Kft-vel a szerződéskötés?
Torma Andrea polgármester
Még nem, de be van tervezve a kiadás.
Ivanics András képviselő
Civil egyesületeknél szerepel, hogy a polgárőrség alakulóban van, ezek szerint még nem jelentkeztek pénzforrásra?
Torma Andrea polgármester
A múltkori ülésen beszéltünk erről, hogy a jelenlegi állás szerint nem új polgárőr egyesület fog alakulni, hanem a régit
folytatják. Összehívnak egy közgyűlést, kilépnek régi tagok, akik nem akarják folytatni, és belépnek az új tagok, új
3

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2020.(II.13.) jegyzőkönyv

tisztségviselőket választanak, és így a meglévő Polgárőr Egyesület nem szűnne meg, hanem működne tovább. Idénre
nem terveztünk támogatást a részükre, mert információim szerint jelentős pénzösszeg van a bankszámlájukon.
Ivanics András képviselő
Nem látom, hol szerepel a megvásárolt ingatlanra valamilyen szintű ráfordítás, pl. tető javítás. Meg kellene ezt nézetni
valakivel.
Torma Andrea polgármester
Egyetértetek azzal, hogy a tetőre tegyünk valamekkora keretösszeget!
A képviselő-testület megtárgyalta a Petőfi út 27. alatti önkormányzati épület tető javítását, és egyhangúan úgy döntött,
hogy a 2020. évi költségvetésben 1.500 ezer Ft + áfa összegű előirányzatot biztosít a tető felújítására.
Ivanics András képviselő
Tóparti sétányon a közvilágítás korszerűsítésének összegét sem látom.
Torma Andrea polgármester
A múltkori ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy egyenlőre ebben az évben ezt nem valósítjuk meg.
Csizmár Gábor alpolgármester
Az óvoda kerítésre nem tervezünk egy kicsit többet? Abból az összegből nem fogjuk tudni megoldani szerintem.
Torma Andrea polgármester
Arról a kerítésről beszélünk, ami a lakóházak felé van, ott most egy hálós kerítés van, ami megdőlt, rossz állapotban
van, és a Víghék kutyája is teljesen a kerítéshez tud menni, ami nem igazán gyerekbarát. Mindenképp hozzá kellene
nyúlni ehhez a kerítéshez, és arról beszéltünk, ha már javítani kell, legyen egy szép, kulturált, zárt kerítés, és még az is
felmerült, hogy színes vidám gyermek festmények, rajzok kerülhetnek a kerítésre. A testületen múlik, hogy mekkora
összeget határozunk meg erre a feladatra! Javaslatod?
Csizmár Gábor alpolgármester
Legalább 1millió Ft-ot.
Hugyecz Enikő képviselő
Az óvodába a mosogatógép sem olcsó. Ez ipari? Mennyi az ára 50-60 ezer Ft?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem ipari, lakossági, de abból a nagyobb kategóriás, 120 ezer Ft került tervezésre.
Hugyecz Enikő képviselő
Akkor kerítésre már nem is marad csak 500 ezer Ft.
Torma Andrea polgármester
Megemljük?
Ivanics András képviselő
Nem láttam a helyszínt, de szerintem csak a Víghék felöli részt csináljuk meg.
Csizmár Gábor alpolgármester
Emeljük fel 1millió Ft-ra!
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, és úgy döntött, hogy az Óvoda kerítés felújítására a 2020. évi
költségvetésben 1.000 ezer Ft + áfa összegű előirányzatot biztosít.
Csizmár Gábor alpolgármester
Múzeumi alkalmazott megbízási díja?
Torma Andrea polgármester
Kötelező foglalkoztatni egy személyt, és előírás, hogy milyen végzettségű lehet. A megbízott Ivanicsné Hugyecz
Manyi.
Hugyecz Enikő képviselő
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Panaszkodtak már nálunk is, hogy próbálják elérni, de nem tudnak bemenni.
Torma Andrea polgármester
Majd lecseréljük a táblát és nem lesz rajta nyitva tartás, csak telefonszám, mert az a legnagyobb probléma, hogy nyitva
tartás időben nincs ott senki.
Csizmár Gábor alpolgármester
Hidakkal kapcsolatban, a gyaloghidat kellene minél előbb megcsinálni.
Torma Andrea polgármester
Persze! Február végére ígérte a tervező a terveket, és utána a kivitelező, ahogy tudja, csinálja. Sajnos nem lehet egyik
napról a másikra megoldani. Ezt a hidat terv nélkül senki nem vállalja el kivitelezni.
Hákli Tibor alpolgármester
Azt a hidat nem lehetett úgy otthagyni, életveszélyes volt! A lenti focipályánál lévő híddal kapcsolatban meg a
kivitelezők, szakemberek azt mondták, meg kell terveztetni, két hídpillért csinálni, és arra egy hidat, mert a feljavítást,
amiről beszéltünk, nem lehet megcsinálni. Gyalogosan be lehet menni, a gázfogadónál pedig ott van egy 40 tonnás híd,
ha jönnek a tófesztiválosok, ott be tudnak menni teherautóval. Attól félek, ez olyan 30-40 millió Ft-os tétel lesz, ha oda
rendes hidat akarunk csinálni.
Torma Andrea polgármester
Erre is elkészül a terv, és utána tovább gondolkodunk.
Hugyecz Enikő képviselő
Nekem ez a legelső költségvetésem, és nyilván nem értek egy csomó mindent. Tavaly lezáródott a nagy projekt,
papíron ki lett számolva, látok egy 81.171 ezer Ft-os összeget, amit rá fogunk fordítani, és akkor itt van a 400 millió Ft
a 2020. évi költségvetésbe a bevételek és kiadások, látok egyéb felhalmozási kiadásokat, gondolom akkor ebben van
benne a 80 millió Ft, a 127 millió Ft-ban? Próbálom értelmezni. Az egyéb kiadásoknál a 127 millió Ft nem kevés.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A 127 millió Ft az más! Ez egy uniós projekt, ehhez mi kaptunk egy megelőlegező magyar támogatást a Széchenyi
Programirodától, ami azt jelenti, hogy tartozunk a 126 millió Ft-tal a magyar Széchenyi Programirodának, aki nekünk
megelőlegezte ezt a támogatást, és az uniótól még várjuk a további 126 millió Ft értékű támogatást, mert az még nincs
lehívva. Ez a bevételi és a kiadási oldalon is egyaránt szerepel.
Hugyecz Enikő képviselő
Ez teljes egészében a pályázat?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen, ez nem felhalmozás, csak kifejezetten ez a tétel van benne.
Hugyecz Enikő képviselő
Látok 2 millió 500 ezer Ft-ot újra költeni a wc-re a Bánki Nyár rendezvény helyszín felújításánál, 2 millió 400 ezer Ftot, de tavaly is költöttünk rá 1 millió 600 ezer Ft-ot.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem fejeződött be még a projekt, 1 millió 600 ezer Ft a maradványunk abból, amit még nem használtunk fel, a
nyílvános wc-re még van 1 millió 900 ezer Ft + áfa. Összességben ez egy 6 millió Ft-tal támogatott projekt volt a
Bánki Nyár rendezvény helyszín felújítása, ennek egyik része a víziszinpad burkolása, ebben volt egy kis önerőnk is,
ez a része már lezajlott, a nyilvános wc felújításából még nem fizettünk ki a vállalkozónak egy forintot sem, annak a
számla kiadása egyrészt az 1 millió 600 ezer Ft, ami a projekt keretében valósul meg, másrészt minőségileg
igyekeztünk még olyan dolgokat beletenni, ami a minőségi felújításhoz elengedhetetlen, mint a wc csészék és belső
ajtók cseréje, ami viszont nem volt benne a pályázatban, de ha már hozzányúltunk, elengedhetetlennek éreztük, hogy
ez is felújításra kerüljön. Ezért nem az 1 millió 600 ezer Ft-ról szól ez a kiadás, hanem a 2 millió 600 ezer Ft-ról.
Hugyecz Enikő képviselő
Megcsináljuk, nagyon szép lesz az új bejárata a strandnak, viszont látunk 12 millió Ft-ot amit a strand eredményez, és
nem láttam olyasmit, hogy mit fogunk a belső épületekre fordítani, fogunk-e, vagy ha nem, miért nem? Ez az ingatlan
állagmegóvásra és fejlesztésre kerüljön folyamatosan. 3-4 millió Ft-ot, főleg, ha ilyen bevételt eredményez, fordítsunk
rá vissza. Bejön valaki egy modern strandbejáraton és megáll „70”-ben az idő.
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Torma Andrea polgármester
Karbantartásra mindig folyamatosan fordítunk a strandra. Nem rég lett beadva egy 136 millió Ft értékű felújítási
pályázat, ami a strand felújítását tartalmazza. A strand nyeresége évi 2-3 millió Ft, ez az összeg ennek a strandnak a
felújítására harmatcsepp a tengerben.
Hugyecz Enikő képviselő
A 12 millió Ft?
Torma Andrea polgármester
Az a bevétel, nem a nyereség! Minden évben van visszaforgatva, de teljes felújítást ebből a nyereségből nem lehet
megvalósítani.
Hugyecz Enikő képviselő
Tavaly is szó volt, és panaszkodtak ez ügyben: takarítónőt nem lehetne külön erre a célra alkalmazni, illetve nem látom
az úszómestert?
Torma Andrea polgármester
Kik azok, akik panaszkodtak, és konkrétan mire?
Hugyecz Enikő képviselő
Kevésnek érzik a feladatokra az embert, hallottuk, hogy a Tóparti Üdülőházból kellett valakinek átjönni takarítani.
Torma Andrea polgármester
A szükséges munkához igazodva átcsoportosíthatók a dolgozók.
Hákli Tibor alpolgármester
Egy alkalom volt, megbeszéltem az ottani pénztárossal és takarítónővel, hogy át kell mennünk a Tóparti Üdülőházba
takarítani vasárnap, amikor a tófesztiválosok elmentek és déluátn jöttek a hajómodellező bajnokságra érkezők, és épp
olyan idő volt, hogy a strandon nem kellett dolgozni, mert nem volt nyitva, de ez meg volt velük beszélve.
Torma Andrea polgármester
Felénk semmilyen panasz nem jött, tudtunkkal a takarítónők rendesen elvégezték a munkájukat, a keretünk meg annyi
amennyi személyt tudunk alkalmazni.
Hugyecz Enikő képviselő
Úszómester miért nincs, a jelentkező hiánya miatt?
Torma Andrea polgármester
Egyrészt a bánki strandon nem kötelező, mert a látogatottság függvénye, másrészt ilyen végzettségű személyt nehéz is
találni 3 hónapra, de amúgy volt ilyen feladatra megbízva személy.
Hákli Tibor alpolgármester
Diákmunkás volt.
Hugyecz Enikő képviselő
Elég sok engedély lejárt idén, nem tudom, erről beszéltetek-e, időben kellene ezt elkezdeni.
Torma Andrea polgármester
Konkrétan milyen engedélyre gondolsz?
Hugyecz Enikő képviselő
Lejárt a Nébih, ÁNTSZ és a vízminták engedélye.
Torma Andrea polgármester
Hol?
Hugyecz Enikő képviselő
A bánki strandon.
Torma Andrea polgármester
A strandra nincs Nébih engedély, nem kell.
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Csizmár Gábor alpolgármester
ÁNTSZ vízmintát akkor lehet venni, ha beáll a víz, májustól.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Az indulás előtt az előkészületek, ami nekünk kell, intéződnek, ezért nem veszünk fel egy embert korábban.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem tervezünk erre felvenni embert?
Torma Andrea polgármester
Nem, erre az egy feladatra nem. Májusban vesszük fel a strandvezetőt, Ő intézi, van rá a nyitásig 1 hónap.
Hugyecz Enikő képviselő
Érkezett felém egy olyan kérdés, amire szeretnék választ kapni, hogy mi az az összeghatár, amiről a Polgármester
Asszony egyedül dönthet a költségeket illetően, illetve meg kell kérdezni minket? Költségvetésnél merült fel, egy
önkormányzatnál mi az az összeg, amiről egyedül dönthet a vezető, vagy amire szükség van testületi döntésre.
Torma Andrea polgármester
Attól függ, milyen költségvetési kiadásról beszélünk, ez nem elsősorban összegfüggő. Aminek a költségvetésben meg
van az előirányzata, annak a végrehajtása fölött a polgármester dönt, a költségvetés végrehajtásáért a polgármester a
felelős, ettől függetlenül a jelentősebb témákat behozom a testület elé és a testület dönt.
Hugyecz Enikő képviselő
Vannak itt komolyabb tételek, amire fogunk fordítani, legyenek árajánlatok!
Torma Andrea polgármester
Törekszünk a több ajánlatra, viszont ez összegfüggő is, van egy szabályzatunk és bizonyos összeg alatt nem szükséges
több ajánlat. Ugyanakkor vannak olyan esetek is, amikor nem tudunk több ajánlatot beszerezni, mert nincs több, aki
elvállalná a feladatot.
Hugyecz Enikő képviselő
Úgy tudom, 1 millió Ft?
Torma Andrea polgármester
Nem, attól magasabb értékhatárnál szükséges a három árajánlat. De van, amikor az előírtnál kisebb összegnél is
bekérjük a három árajánlatot, ami a gazdálkodásunkkal szembeni felelősségtudatból és a takarékosságra való
törekvésünkből adódik.
Ivanics András képviselő
Szóba került a strand, olyan információk, hogy „ezt mondja, azt mondja”, nekem olyat mondtak az ismerősök, barátok,
hogy amióta az önkormányzat üzemelteti a strandot, nagyon pozitív változás történt, az igaz, hogy retro a strandunk,
de az üzemeltetésre, a rendre meg a tisztaságra felém pozitív visszajelzések jöttek.
Hugyecz Enikő képviselő
A Bánki Nyár, amit láttunk programokat, azt tudjuk effektív mennyi pénz?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Gyakorlatilag a kultúra, sport terén 9.300 ezer Ft + áfa azt jelenti, hogy ebben benne vannak az éves programjaink
nagyságrendileg, benne van a rendezvényeink fellépési, technikai és szolgáltatási díjai, készenléti mentő, őrző-védő
emberek, majális, idősek napja rendezvény stb, illetve a Bánki Nyár fellépői díja is itt szerepel, ebben az összegben.
Csizmár Gábor alpolgármester
A Kemping bérleti szerződését amikor megkötöttük, szó volt arról, hogy mindig visszaforgatunk valamennyi összeget.
Voltam a honbárban és láttam, van ott sok csempe. A csempét föl tudjuk majd használni a kemping vizesblokk
burkolására?
Torma Andrea polgármester
Be van tervezve a munkadíj, az anyag itt van, természetesen felhasználható.
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Hugyecz Enikő képviselő
Ha jól értem, amiért Te bérled a Kempinget, azt a pénzt, amit befizetsz az önkormányzatnak, Ők azt visszaforgatják
Neked a bérlemény felújításába?
Torma Andrea polgármester
Nem teljesen, de igyekszünk minden évben valamennyit fordítani a kemping felújítására is.
Hugyecz Enikő képviselő
Mennyit?
Torma Andrea polgármester
A testület döntése szerint, amennyit a testület meghatároz, az adott felújítási szükséglet szerint.
Csizmár Gábor alpolgármester
Önkormányzati tulajdonban van, én fizetem a bérleti díjat, valamilyen szinten fontos, hogy lépést tartson a mai korral.
Hugyecz Enikő képviselő
Mennyit kell fizetned?
Csizmár Gábor alpolgármester
Havi 250 ezer Ft + áfa.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, majd Torma Andrea polgármester
lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat 2020.
évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal: a Tóparti Üdülőház szobafelújításának
átcsoportosítása karbantartásról felújításra, a hidak átfolyók kiadási összegének 8.000.000 Ft + áfa összegre történő
módosítása, a könyvtár céljából átadott támogatási összeg 630.000 Ft-tal történő csökkentése, óvodai szlovák oktatásra
óvodán belüli átcsoportosítás külső megbízott személy foglalkoztatására, az óvodai kerítés felújítására tervezett összeg
megemelése 1.000.000 Ft + áfa összegre, a pénzmaradvány növekedése 22.351.416 Ft-tal, kulturális tevékenységre
vonatkozó kiadás 9.300.000 Ft + áfa, a Petőfi út 27. szám alatti épület tető javítására 1.500.000 Ft + áfa; tehát aki az
előterjesztett költségvetést az elhangzott módosításokkal 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
2/2020. (II.14.) önkormányzati RENDELETE
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Torma Andrea polgármester
A napirend másik témája a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. Ez a költségvetés elsősorban a
dolgozókat érintő kiadásokat tartalmazza, illetve azokat a költségeket, melyek valamennyi önkormányzatot érintik. A
Közös Hivatal költségvetéséhez kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény?
Hozzászólás, kérdés, vélemény 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 2020. évi költségvetését az előterjesztettek szerint, 53.192
ezer Ft főösszeggel, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
23/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 53.192 ezer Ft főösszeggel elfogadja.
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A Képviselő-testület a költségvetés 53.192 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi
Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Kiadások:
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások

42.001 ezer Ft,
7.313 ezer Ft,
3.878 ezer Ft,

Bevételek:
finanszírozási bevétel

53.192 ezer Ft.

A hivatal létszámkerete 11 fő.
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működtetési költségvetési
támogatásából az Önkormányzati Hivatal finanszírozását meghaladó összeg (tervezet
szerint 10.050 ezer Ft) a településeken működtetett hivatali épület dologi és rezsi
kiadásaira az alapító Önkormányzatokat egyenlő arányban illeti meg.
Határidő: 2020. év folyamán
Felelős: polgármester

2. Napirend

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Torma Andrea polgármester
A módosítási javaslat a szociális célú tüzifa juttatás egyik jogosultsági feltételét érinti: a három, vagy több gyermeket
nevelő családoknál is bekerülne a rendeletbe egy szociális rászorultságot meghatározó jövedelem határt, az egy főre
jutó jövedelem 80.000 Ft. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Hugyecz Enikő képviselő
A decemberi ülésen szó volt a temetési támogatásról, és akkor azt mondtuk, nem módosítjuk, mert egész évben ezt
adtuk mindenkinek, a temetési költségek viszont elég erősen emelkednek. Azt mondtátok, nem sok ilyen kérelem
érkezik, de akitől érkezik, az viszont tényleg rászorul.
Torma Andrea polgármester
Eddig mindenkinek adunk támogatást a temetési költségekhez, és ezt a jövőben is szeretném megtartani.
Hugyecz Enikő képviselő
A temetési költség nagyon magas és ahhoz képest keveset adunk. Nem lehetne az egy főre jutó kereset alapján
meghatározni, és nem mindenkinek adni, de aki rászorul, annak egy magasabb összeget.
Torma Andrea polgármester
Mindig is ez volt a gyakorlat, és én szeretném ezt ezután is fenntartani, nem csak az anyagi, de az érzelmi oldala miatt
is, ezzel tudunk egy kicsit segíteni, kifejezni az együttérzésünk, hogy egy bánki család elvesztett egy hozzátartozót. Ez
pont az az eset, amikor jövedelmet nem szeretnék nézni, és ezt nem szeretném jövedelemhez kötni.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem szeretném én sem elvenni tőlük, csak ahhoz képest keveset adunk, amennyibe egy temetés kerül.
Torma Andrea polgármester
Szerintem nem adunk keveset, de a testület dönthet egy-egy támogatásnál magasabb összegről is. Eddig egységes
összeget kapott mindenki, de a testület egy-egy jobban rászorulónál dönthet magasabb összeg nyújtásáról.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A környező településekhez képest is többet adunk.
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Torma Andrea polgármester
Ez mindig testületi döntés, ha valamikor azt fogja látni a testület, hogy rendkívül rászoruló az, aki az eltemettető volt, a
30 ezer Ft nem egy kőbe vésett összeg, az egy minimum összeg, attól adhat többet a testület, de nem gondolom, hogy
emeljük meg a minimum összeget, azt viszont támogatom, hogy ez maradjon meg mindenkinek alanyi jogon, hiszen
egy temetés jövedelemtől függetlenül rendkívüli esemény.
Hugyecz Enikő képviselő
Akkor van rá lehetőség, ha valaki nagyon rászorul, adjunk többet?
Torma Andrea polgármester
Igen, persze!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az
előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és
meghozta a következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.14.) önkormányzati RENDELETE
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

3. Napirend

Ovi-Sport Program - pályázati lehetőség

Torma Andrea polgármester
Nagyon szeretném, ha ez az ovis sportpálya megépülhetne az óvodánkban! Az előterjesztésben leírtuk, hogy egy
műfüves pályáról van szó, ami nem csak a fociról szól, hanem a sportolásról, több sportág alapelemeit lehet
megtanulni, zárt, biztonságos körülmények között. Az óvodai pedagógusok felkészítést kapnak az ügyességi, fejlesztő
feladatok elvégzésére, hogy milyen feladatokat kell végeztetni a gyerekekkel. Ez a kiadás csak a jövő évi
költségvetésünket fogja érinteni, viszont a pályázatot most kell beadni. Ez nagyon jó lenne az óvodánknak, mert ilyen
nincs sehol a környékben, szolgáltatási színvonalban nagyon sokat emelne az óvodánkon. Hozzászólások, kérdések,
észrevételek?
Ivanics András képviselő
Konkrétan hová gondoltátok?
Torma Andrea polgármester
A Kazinczy utca felöli kihasználatlan, lapos területre.
Hákli Tibor alpolgármester
Ha esik az eső, sár van, akkor is nyugodtan kimehetnek a gyerekek, ősszel is, télen is.
Ivanics András képviselő
Nem látom a pályázat teljes összegét.
Torma Andrea polgármester
Azt nem tudjuk mi sem, TAO támogatást gyűjt erre az alapítvány, és a felhívásban csak a saját erő összege szerepel.
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázaton való részévételről szóló határozati javaslatot, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
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A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
24/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozó előterjesztést és
kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.
Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét,
címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű
nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem
építési engedély köteles.
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte, támogatja és az
Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe
tartozó Ovi-Sport Programot.
Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt
(fejlesztési támogatást) biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó
4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent.
A pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített
elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után elfogad.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ovi-Sport Programon való
részvételhez szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: pályázati feltételek szerint
Felelős: polgármester
Pénzes Klára elköszönt és elhagyta az ülést.

4. Napirend

Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása

Torma Andrea polgármester
A fenntartónak, vagyis az önkormányzatnak a hatásköre, hogy meghatározza a felvételi, valamint az óvodai nyári
szünet időpontját. A javasolt időpont az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján szerepel az előterjesztésben.
Hákli Tibor alpolgármester
Javasolnám, hogy a nyári szünet augusztus 1-től 30-ig tartson, hogy hétfőn már tudjanak jönni az óvodába a gyerekek.
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 óvodai
beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározásáról szóló határozati javaslatot elfogadásával, azzal a
módosítással, hogy a nyári szünet időpontja augusztus 1-től augusztus 30-ig tart, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
25/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Bánk, Kis utca 1 szám alatti működő
Törpe Óvoda intézményben a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános
felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg:
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont:
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 2020. május 5-én 8.00 órától 12.00 óráig,
 2020. május 6-án 13.00 órától 16.00 óráig.
Az óvodai beiratkozás helye: Törpe Óvoda, Bánk, Kis utca 1.
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő
közzétételére.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva
– az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Törpe Óvoda intézményben az
óvodai nyári szünet ideje – 2020. augusztus 1-jétől 2020. augusztus 30-ig tart.
A képviselő-testület a fenntartó Bánk Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a
jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet
ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása.
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé
és tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, intézményvezető

5. Napirend

2020. évi közbeszerzési terv

Torma Andrea polgármester
Erről kötelező döntést hoznunk, amint láttátok, a mostani tervek szerint nemleges a 2020. évi közbeszerzési tervünk,
de ha esetleg szükséges lesz, év közben módosítható. Kérdés, hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
2020. évi közbeszerzési tervről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a 2020. évi közbeszerzési terv javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
26/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve
nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem
éri el a 2020. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben
bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Falugyűlés, közmeghallgatás kitűzése, előkészítése

Torma Andrea polgármester
Egyeztessük, hogy mikor legyen a falugyűlés és közmeghallgatás! Olyan időpontot határozzunk meg, hogy ezen a
képviselő-testületnek határozatképes számban jelen kell lennei!
A képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés és közmeghallgatás időpontját, majd Torma Andrea polgármester
lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a bánki lakosok részére
tartandó falugyűlés és közmeghallgatás időpontja május 22 legyen, az üdülősök részére tartandó pedig május 24-én
Bánkon legyen megtartva, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a falugyűlés és közmeghallgatás időpontját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:
27/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évben tartandó falugyűlés és
közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg:
A falugyűlés és közmeghallgatás időpontja:
 az állandó lakosok és érdekelt szervezetek részére 2020. május 22. 18.00 óra,
helyszín: Bánk, Önkormányzat nagyterme
 az üdülő tulajdonosok és érdekelt szerveztek részére: 2020. május 24. 10.00 óra,
helyszín: Bánk, Önkormányzat nagyterme.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a falugyűlés és közmeghallgatás
megszervezésével, az érintettek tájékoztatásával, valamit a falugyűlés és közmeghallgatás
levezetésével.
Határidő: 2020. május 22, valamint 2020. május 24.
Felelős: polgármester

7. Napirend

Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme, beszámolós a Bánk Sportegyesület
2019. évi tevékenységéről, elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással

Torma Andrea polgármester
Gábor, Tiéd a szó! Javaslom, hogy a napirendet a beszámolóval kezdjük!
Csizmár Gábor alpolgármester
A beszámolót megkaptátok. Szeretném megköszönni a Sportegyesület vezetősége nevében az önkormányzattól kapott
támogatást! Tavalyi évben voltak változások a megye II. csoportban, egy csoportos lett a megye, több csapat lett ebben
a csoportban, sokkal több az utiköltség és a kiadás. Vezetjük a bajnokságot, azt gondolom, ez egy jó társaság. Sajnos
egyre kisebb a létszám bánkiakat tekintve, próbáljuk fiatalítani a társaságot, úgy gondolom, az egyesületünknek van
jövője, de mindig az volt a cél, hogy lépésről lépésre haladjunk előre. Sikerült az önkormányzattól kilobbizni egy sport
irodát és konditermet. Megpróbáljuk megnyerni idén is a bajnokságot, és akkor jövőre egy magasabb osztályba lépni,
vállalnánk a megye I. osztályt. A Rétsági Általános Iskola igazgatójánál voltam a napokban, teljesen partnerek
lennének a Sportegyesületünkkel való megállapodásban, merítési lehetőséget kapnánk a korosztályokban az iskolától.
Ebben a félévben ezen is fogunk dolgozni, hogy az utánpótlást megvalósítsuk. Ha bekerülnénk a megye I. osztályába,
a pályázati lehetőségek is sokkal jobban nyitottak lennének az Egyesület részére. 2019. évben a Sportegyesület a
Running Warrors rendezvényén társszervező egyesületként vett részt. Évek óta nyerjük a bajnokságot, és én úgy
gondolom, kinőttük már ezt a mezőnyt. Nógrád megyében egy elismert egyesület vagyunk.
Bejelentem, hogy a napirendhez tartozó szavazásban nem kívánok részt venni, mivel a Sportegyesület elnökeként
összeférhetetlen a szavazásban való részvételem. A felmerülő kérdésekre természetesen válaszolok!
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt.
A képviselő-testület Csizmár Gábor képviselőt – tekintettel személyes érintettségére – egyhangúan kizárta a
napirendhez tartozó szavazásokból.
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Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánk Sportegyesület
által benyújtott 2019. évi beszámoló és az önkormányzati támogatással történő elszámolását, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
28/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2019. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolást (pénzügyi és szakmai beszámoló) elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Torma Andrea polgármester
Ehhez a napirendhez tartozik, hogy a Sportegyesület benyújtotta a 2020. évi támogatás iránti kérelmét. Ebben
részletesen szerepelnek a tervezett kiadások, mire mennyit kell költeni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 2 millió Ft
támogatást igényelnek az önkormányzattól. Ez az összeg szerepel a költségvetésünkben. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel?
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata a Bánk Sportegyesület részére 2020. évben 2.000.000 forint működési célú támogatást
nyújtson, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
29/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2020. évi
működését, tevékenységét 2.000.000 Ft címzett támogatással támogatja.
A támogatás folyósítása utólagos elszámolás mellett a működési kiadások felmerüléséhez
igazodóan az év során több részletben bankszámlára történő átutalással, a Sportegyesület
2019. évi támogatással való elszámolását követően történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk Sportegyesülettel a
támogatási megállapodást megkösse, majd a támogatott részére a megítélt támogatási
összeget 2020. év során átutalja.
A támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.
A támogatás felhasználásának önkormányzat felé történő elszámolásának határideje: 2021.
február 15.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester

8. Napirend

Bánki Nyár 2020. programterv

Torma Andrea polgármester
Biztos látjátok Ti is, hogy a mennyiség helyett a minőség felé orientálódik a programsorozatunk. Nem lesz minden
hétvégén program, de ami lesz, az színvonalas és minőségi. Fő szempont volt a programok összeállításánál, hogy a
minőség legyen az elsődleges, és ez azért is fontos, mert ha elindulunk egy új, minőségi települési arculat irányába,
akkor azzal a rendezvényeinknek is összhangban kell állni, tehát fontos, hogy minőségi rendezvények legyenek. Ami
még változás, hogy viszonylag sok gyerekprogramot tervezünk, ezzel is szeretnénk színesíteni a rendezvényeket és a
kínálatot. A gyerekprogramok mindig ingyenesek. A programok között van, amire már szerződtünk, van amire szóbeli
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megállapodásunk van, de azt mondhatom, hogy ez a tervezet kb 90 %-os. Pályázatból a június 27-i nyárnyitó
rendezvény, valamint az augusztus 20-ai Ocho Macho koncert fog megvalósulni.
Ivanics András képviselő
Annak idején beszélgettünk róla, még a kampány időszakában, hogy a bánkiaknak ingyenes lenne a belépés, vagy
valamilyen kedvezményt adnánk. Ez továbbra is érvényes?
Torma Andrea polgármester
Mindenképp szeretném a bánkiak ingyenes belépését, és erről akár most is döntést hozhatunk. A javaslatomat
fenntartom!
Csizmár Gábor alpolgármester
Teljesen ingyenessé?
Torma Andrea polgármester
Igen, az én javaslatom, hogy a bánkiaknak, a bánki állandó lakosoknak teljesen ingyenes lenne a belépés, ugyan úgy,
mint a strand. És hogy miért ingyenes, és miért nem kedvezményes? Egyrészt azért, mert sajnos nagyon kevés bánki
jár le a rendezvényeinkre, így ha most ingyenesség tesszük, akkor a bevétel kiesés nem sok, ugyanakkor ha többen
eljönnek a rendezvényeinkre, akkor az nekünk sokkal többet ér, mert bánkiak vagyunk, és így a rendezvényeinket több
bánki élvezhetné.
Hugyecz Enikő képviselő
Valamilyen szempontból elszenvedői is a rendezvényeknek, és akkor ez oda-vissza működik, hogy akkor lejöhessen
ingyen, ez jó gondolat!
Torma Andrea polgármester
Ennek a megvalósítását kell még kigondolni. Például a bánki ide bejönne a hivatalba, és itt kapna az adott
rendezvényre szóló karszalagot. Csak az lenne erre jogosult, aki lakóhely szerint és életvitelszerűen is itt él Bánkon,
ezt viszont mi, akik itt dolgozunk a hivatalban, tudjuk, hogy ki az, aki ilyen.
Ivanics András képviselő
A szórólappal kapcsolatban az a kérésem, hogy készüljön el májusra, erre figyeljünk oda!
Torma Andrea polgármester
Természetesen!
Hugyecz Enikő képviselő
Szeretném megköszönni, hogy az augusztus 20-a 20-án van!
Torma Andrea polgármester
Mivel négynapos hosszú hétvége, 3 napra tervezünk rendezvényt.
Ivanics András képviselő
Azt a szándékot is lássák a „nagy tudásúak, okoskodók”, hogy az üdülő tulajdonosokat is figyelembe kell vennünk,
mert nekik is kedvezni akarunk, és ha az augusztus 20-a vasárnapra esik, meg kell csinálni az ünnepséget 19-én, hogy
ők is részt tudjanak rajta venni.
Hákli Tibor alpolgármester
Az ingyenes belépést lakcímkártyához is kössük!
Torma Andrea polgármester
Azt javaslom, hogy a bánkiak ingyenes belépéséről hozzuk meg most a döntést, és ennek gyakorlati lebonyolítását
addig még kitaláljuk!
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a bánki álandó lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Bánkon lakó személyek ingyenesen, belépő díj fizetése nélkül látogathatják a Bánki
Nyár önkormányzati szervezésű rendezvényeit, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a bánkiak ingyenes Bánki Nyár rendezvény látogatására vonatkozó javaslatot, és 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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30/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki Nyár önkormányzati
lebonyolítású rendezvényeire (azon rendezvényekre, melyek bevétele Bánk Község
Önkormányzatát illeti meg) a bánki állandó lakosú és életvitelszerűen Bánkon élő
személyek részére ingyenes, belépő díj mentes belépést biztosít.
Az ingyenes belépésre jogosító belépőjegy a rendezvény helyszíni jegyárusításánál személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatásával vehető át.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes belépés gyakorlati
lebonyolításának megszervezésére.
Határidő: azonnal, folyamatos, más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester
Hugyecz Enikő képviselő
Nem lehetne egy falunapot csinálni?
Torma Andrea polgármester
Falunapi megnevezéssel nem szeretnék, mivel ez már egy kicsit elcsépelt, sok esetben pejoratív értelmezésű
megnevezés. Viszont úgy gondolom, hogy a június 27-ei egész napos ingyenes nyárnyitó rendezvényünk hasonló, akár
falunapként is felfogható, hiszen a helyi identitás, összetartás erősítésére teljes mértékben alkalmas, de a majális
rendezvényünk is ilyen jellegű.
Csizmár Gábor alpolgármester
Idén október 17-én kerül megrendezésre a Running Warriors verseny, amiről majd készül pontos leírás, csak jó lenne,
ha szerepelne a Bánki Nyár rendezvényeiről szóló plakátokon és szórólapokon. Majális mikor lesz megtartva?
Torma Andrea polgármester
Május 1-jén pénteken. A majális programterve: főzőverseny lesz 9 órától, 10-től 12 óráig kézműves foglalkozás,
lufihajtogató bohóc, tánciskolák műsora, gyerekműsorok lesznek, 14 órától „Jó ebédhez szól a nóta” Faludy Szilvia
énekesnő és Schmidt Mátyás harmonikás műsora, 15 órától öröm a zene, ekkor lenne a Blues Fathers, Hangszedők,
Kottán kívüliek zenekarok fellépése, 8 órától pedig utcabál.
Hugyecz Enikő képviselő
Szeretnék hozzászólni, mert nem tudom lenyelni az „okoskodók”-at! Úgy gondolom, Bánk egy olyan falu, ami
megérdemelné, hogy a nemzeti ünnepeket az adott napon tartsuk, ha a környéken a kisebb és kevésbé nívós
települések tudják a saját napjukon tartani, akkor Bánk is tudja.
Ivanics András képviselő
Az „okoskodók” jelzőt használtam, ha ez sértő, elnézést kérek, de kaptam én ennél sokkal jobban sértő dolgokat is a
választási kampány során! A nemzeti ünnepeinken, ha ténylegesen a napján történt a megemlékezés, akkor csak az
óvodás és iskolás szülők, nagyszülők jelentek meg, de egy augusztus 20-ai nyári rendezvénynél figyelembe kell venni
az üdülőtulajdonosokat is, és ha vasárnapra esne ez a nap, és akkor lenne a rendezvény, nagyon rosszul esne ez nekik,
ha hétfőn már dolgozni kell, miért ne tarthatnánk az előtte lévő napon, ennyivel miért nem kedveskedhetünk nekik? A
Bánki Nyár rendezvény az övéké is!
Torma Andrea polgármester
A Bánki Nyár rendezvényeihez kapcsolódó további kérdés? Erről nem kell döntést hoznunk, a programterv
tájékoztatás volt, a bánkiak ingyenes belépéséről pedig döntöttünk.

9. Napirend

Petőfi út 27. alatti önkormányzati ingatlan kerítése a szomszédos ingatlan felöli
határra

Torma Andrea polgármester
Sulyan Zoli megkeresett, szeretné, ha záros határidőn belül elkészülne azon az oldalon a kerítés, ami vele közös.
Javasoltam, hogy ezt közösen kellene megépítenünk. A Zoli javaslata alapján abban maradtunk, hogy ennek költségét
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közösen állnánk, az önkormányzat megvenné a vasanyagot, a Zoli pedig vállalta, hogy megcsinálja a kerítést. Ha
ezzel egyetért a képviselő-testület és ehhez hozzájárultok, hozza a vasanyagra vonatkozó költségvetést és csinálja is.
Csizmár Gábor alpolgármester
Így járunk a legjobban, nincs emberünk.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy,
a Petőfi út 27. önkormányzati ingatlan szomszédos ingatlannal közös telekhatár kerítését elkészítjük a szomszéddal
közösen, úgy, hogy az önkormányzat vállalja és viseli a vasanyag megvételének költségét, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a Petőfi út 27. alatti ingatlan szomszédos ingatlan felöli közös határán történő
kerítés építésére vonatkozó javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
31/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a Bánk, Petőfi út 27. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan szomszédos magántulajdonban álló területtel
közös telekhatár szomszédos ingatlantulajdonossal történő közös megépítéséhez, melyhez
az Önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja és biztosítja a kerítés megépítéséhez
szükséges vasanyag megvásárlását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Petőfi út 27. alatti önkormányzati
ingatlan kerítésének megépítése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. Napirend

Könyvtárra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítása

Torma Andrea polgármester
Kiosztottam Nektek a megállapodás módosítás tervezetét, a költségvetés tárgyalásánál elmondtam, miről szól ez a
módosítás, ezért nem szeretném önmagam ismételni, inkább, ha valami nem egyértelmű, kérdezzetek!
Hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a könyvtári
feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás előterjesztett módosításával, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a könyvtárra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosításáról szóló
javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
32/2020. (II.13.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a BVKF
Nonprofit Kft-vel fennálló, a nyilvános könyvtári feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodás előterjesztett módosítását, mely értelmében az Önkormányzat 2020.
évtől a feladatot ellátó BVKF Nonprofit Kft. részére a feladat ellátásához a központi
költségvetésből a kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatási összeg 30%ával megegyező összegű támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett feladat-ellátási
megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Egyebek

Torma Andrea polgármester
Simon Jani bácsi megkeresett minket azzal, hogy ingyen megcsinálná a hivatal bejáratánál a szélfogó lábazatot, és
beburkolná olyan lappal, ami a falon is van. Kérdés, hogy szeretnénk-e, legyen-e? A másik: az épület sarkán, ahol le
van esve a vakolat, azt is leburkolná ezzel lappal. Kicsit tartok ettől, nem tudom, műszakilag mennyire lenne ez jó
megoldás. Attól tartok, hogy ugyanúgy vizesedne és potyogna le a burkolat felett a vakolat. Felajánlotta, hogy ingyen
megcsinálja, gondoljuk végig, hogy kell-e, legyen-e ez a burkolás? Mondjatok véleményt!
Hákli Tibor alpolgármester
A bejárati lábazattal nincs probléma, mert ez rendesen le van szigetelve, de ha nincs leszigetelve, és ameddig
leszigeteljük olyannal, amit nem tud lenyomni a víz, fölötte fog kijönni a víz.
Torma Andrea polgármester
Én is ezt gondolom.
Ivanics András képviselő
Úgy gondolom, ennek akkor volna értelme, ha a téglafalat lebontanánk.
Csizmár Gábor képviselő
Bonttassuk inkább le a téglafalat!
Ivanics András képviselő
Akkor ki kell javítani az egészet.
Hugyecz Enikő képviselő
Csináltassunk rá valami hirdető táblát, addig el van fedve.
Torma Andrea polgármester
Akkor a Simon Jani bácsi által felajánlott burkolásra azt mondjuk, hogy a hivatali bejárat lábazatát burkolja le,
köszönjük szépen, ezt elfogadjuk, a fallal egyenlőre ne csináljon semmit, és majd még eldöntjük, mi legyen vele.
Csizmár Gábor alpolgármester elköszönt és elhagyta az ülést. Az ülésen jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 4
fő.
Hugyecz Enikő képviselő
Szeretném megkérdezni, mikor jelenik meg a következő újság?
Torma Andrea polgármester
Márciusban.
Hugyecz Enikő képviselő
A teniszpálya mellet az önkormányzati terület, látták, hogy méregetnek, ott mi a terv?
Torma Andrea polgármester
Azt néztük, ha tudnánk pályázni, elférne-e ott egy műfüves focipálya, mekkora a terület. Ennek a területnek sport célú
hasznosítása lehetséges, mivel sportterület a besorolása. A mlsz részéről augusztusban várhatóak műfüves pályára
vonatkozó pályázati kiírások, és arra készülünk elő, hogy ott megvalósítható-e, és úgy néz ki, hogy igen.
Hugyecz Enikő képviselő
A buszmegálló olyan stílusú, mint a strandbejárat lesz. Ez most erre a buszmegállóra vonatkozik csak, vagy az a terv,
hogy az összes buszmegálló ilyen jellegű lesz a faluban?
Torma Andrea polgármester
Most egyelőre erre terjedt ki a pályázat és a kivitelezés, tehát most csak erre vonatkozik. A jövőben eldöntendő, hogy
milyen irányban fejlesztünk. Mivel ez a két építmény egy látótérben van, mindkettő a településközpontban található, és
egyazon pályázat keretében épül, ezért ez az egységes stílus került tervezésre.
Hugyecz Enikő képviselő
Lesz neki teteje, vagy oldala?
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Torma Andrea polgármester
Igen.
Hugyecz Enikő képviselő
Szeretném, ha a jövőben foglalkoznánk a „kutyus” témával. Úgy gondolom, hogy ez elég sok embert érint a faluban.
Tudom, hogy a Fidó Alapítvánnyal van szerződése az önkormányzatnak, bár nem szeretném, ha megrovásban
részesülne, akinek elszökik a kutyája, de tudjuk, van jó néhány kutyus, akik rendszeresen elmennek, és elképzeltem
egy jelképes felszólítást ez ügyben, vásárolnánk egy kenelt, 100.000 Ft-os összegről van szó, befogni a kutyát,
felszólítást küldeni a tulajdonosnak a felelős állattartás végett, vagy oldja meg a kerítést, de ha többszöri felszólítás
után sem tudja ezt megoldani, attól el lehet venni a kutyust. Aki úton van, az kóbor kutyának minősül.
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Nem így van! A kutyában van chip, akkor annak a kutyának van gazdája, és akár hogy is nem szeretnénk, hogy a
lakosságot elő vegyék ez miatt, felelősségre lesz véve, ha eljárást indul. Tudunk a problémáról, egy-két kutyáról van
szó, írtunk levelet a tulajdonosnak, a Tibor beszélt vele többször is, akiről azt mondják, hogy kint van a kutyája, mert
nem tudhatom, hogy az ővé-e, amíg nincs egyértelműen megállapítva. Azzal, hogy valaki bejelent, vagy ír nekem,
hogy most „ott” a kutya, azzal nem tudok mit csinálni, meg kell fogni, ha van benne chip, meg kell keresni a gazdáját,
fel kell szólítani vagy meg lehet bírságolni, ha eljárás indul ellene és bebizonyosodik, hogy valóban az Ő kutyája, de
azzal, hogy bejelentik, hogy most „ott” szaladgál a kutya, azzal nem tudunk mit kezdeni, mert a következő percben
már nem ott lesz!
Torma Andrea polgármester
Ha belegondolsz annak a gyakorlati megvalósításába, amit mondtál, szerinted ki fog oda menni megfogni egy idegen
kutyát? Te vagy én, vagy a jegyző, vagy ki? Milyen alapon fogja be bárki másnak a kutyáját, a kutya ugyanis egy
tulajdon, más tulajdona. Azt mondod, ha kint van az utcán az már senkié. Nem, nem így van, annak ugyan úgy van
tulajdonosa, és senkinek a kutyáját nem vitetheted el, nem zárhatod be, nincs ilyen jogunk. Kóborol, de nem gazdátlan,
ennek van tulajdonosa. Itt tulajdonjogokat érintő kérdés is felmerül. A másik pedig az emberi oldala, annak a kutyának
van gazdája, aki neveli, kedveli, én ezt a kapcsolatot nem szeretném megszakítani.
Hugyecz Enikő képviselő
Hiába viszem oda, ha tudom is, hogy ki a tulajdonos, ha nem foglalkozik a kutyával.
Torma Andrea polgármester
Nem hiszem, hogy van olyan személy Bánkon, aki nem foglalkozik a kutyájával!
Hákli Tibor alpolgármester
Szólni kell Neki, ha tudod, ki a gazdája!
Torma Andrea polgármester
Felelőtlen állattartók - úgy gondolom - Bánkon nincsenek, amelyik mégis elszökik, meg kell tudni ezt úgy oldani –
mivel ismerjük egymást - hogy szólunk a tulajdonosnak, jöjjön érte és vigye haza.
Hugyecz Enikő képviselő
Olvastam a decemberi testületinek az anyagát, a Petőfi út 27. számú ingatlan megvásárlásának esetét. Szeretném ha
tisztáznánk ezt a helyzetet, alapvetően Hugyecz József Úr nem tett árajánlatot a decemberi időszakban erre az
ingatlanra. Három-négy évvel ezelőtt valóban tett egy 4.500.000 Ft-os árajánlatot, ha az önkormányzat irányában az
eladótól érkezett egy ilyen „blöff”, mert ez az volt.
Torma Andrea polgármester
Az előadó tájékoztatása szerint egy sms-t kapott.
Hugyecz Enikő képviselő
Láttad az évszámot?
Torma Andrea polgármester
Nem, de én nem is akartam megnézni, mert nem rám tartozik más üzenete!
Hugyecz Enikő képviselő
Egy „blöff” volt, és innentől kezdve, hogy meg lett említve a Hugyecz József neve, ez egy hitelrontásos,
becsületsértéses ügy, és nem tetszik neki! Az is biztos, ha valami 3.5 millió Ft-ért lett megvásárlásra felkínálva, és azt
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mondta, Ő márpedig kifizeti, innentől fogva, ha szeretné az önkormányzat, akkor megvehette volna az önkormányzat 3
millió 550 ezer Ft-ért is, mert az is egy magasabb összeg, tehát nem kellett volna ajánlani érte azonnal 3.8 millió Ft-ot,
mert ennek alapján egy 700 ezer Ft-os különbözetről beszélünk, vagy ha ez egy licit volt, akkor erről tudni kellett
volna a másik félnek is, aki állítólagosan létezik. Nem szeretném, hogy bárki azt gondolja, hogy én az önkormányzati
tulajdon ellen vagyok, én azt mondtam az ülésen, tisztában vagyok vele, hogy van két-három vállalkozó, aki szeretné
megvásárolni ezt az ingatlant befektetés és üzletnyitás szempontjából, ami azt jelenti, hogy Bánknak adóbevételt
eredményezett volna folyamatosan, nem pedig arról szólt, hogy én a tulajdon ellen vagyok, mert ez itt többe kerüljön,
mert ez nem igaz! És nem tetszett, amit én olvastam, és szeretném, ha ezt tisztáznánk!
Torma Andrea polgármester
Elmondtad, benne lesz ez is a jegyzőkönyvben! Én azt tudtam elmondani a testületi ülésen, amit nekem az eladó
elmondott, azt ismertettem a képviselő-testülettel.
Hugyecz Enikő képviselő
Árajánlatnak az minősül, ami írásban megjelenik, és van valamilyen hiteles formája.
Torma Andrea polgármester
Én azt tudom, és ezt mondtam el a képviselő-testületi ülésen a képviselőknek, hogy az eladó elállt attól, hogy 3,1
millióért eladja nekünk az ingatlant, arra való hivatkozással, hogy nevezett személy megkereste, hogy 3,5 millió
forintért megvenné. De most elhangzott a Te véleményed is, ez is benne lesz a jegyzőkönyvben.

További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.
Ivanics András
képviselő
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