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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  

3/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2020. február 20-án 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda 
 

Az ülés vezetője:    Torma Andrea polgármester 

 

Jelen vannak:     Torma Andrea  polgármester  

 Csizmár Gábor  alpolgármester 

 Hákli Tibor   alpolgármester 

 Hugyecz Enikő  képviselő 

 Ivanics András képviselő          

 Henczné Hekli Bernadett  jegyző helyettes 
 

 

  

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, 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 alpolgármester. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

Torma Andrea polgármester 

A meghívóban szereplő napirendet kiegészítve további három napirend megtárgyalását javaslom: 2. napirend 
támogatási iránti kérelem, ennek előterjesztését most megkaptátok, 3. napirend a Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan 

rendeltetésének módosítása, 4. napirend óvodában történő faültetés. 

 

A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

Napirend  
 

1. Bánk 100 helyrajzi számú Petőfi út megosztása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Támogatás iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan rendeltetésének módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
  

4. Óvodai faültetés 

Előterjesztés: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

Napirend előtt 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás társulási ülésén vettem részt. A nonprofit szervezet tovább az életéről volt szó. A vezető és a bizottság 

megbízását 2020. december 31-ig meghosszabbították, a balassagyarmati per kapcsán elfogadták a részletfizetést, a 

társulási tagok tagdíjemelését és a tőkepótlásról későbbre halasztották a döntést, a társulás 2020. évi költségvetését 

elfogadták. A lomtalanítás idén is házhoz menő lesz, a zöldhulladék elszállítása úgy változik, hogy háztartásonként 

heti két zsákot adnak, így összesen 16 zsák jár minden háztartásba, és ezen felül az 50 Ft-os zsák helyett várhatóan 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  3/2020.(II.20.) jegyzőkönyv 

 2 

350-400 Ft-os zsák ár lesz, most van folyamatban a közbeszerzést, méretben ugyanolyan, mint eddig, de 

környezetbarát technológiával készül. A fákról levágott összekötött gallyakat ugyanúgy szállítják el, mint eddig.  

Torma Andrea polgármester 

A december 28-ai képviselő-testületi üléssel kapcsolatban érkezett egy megkeresés, amiben a levél írója azt 

kifogásolta, hogy az ülésen elhangzott egy név a részemről. Ez a név részemről pusztán a tények és az információk 

ismertetése érdekében hangzott el, mindenféle személyeskedés vagy rossz szándéka nélkül. Ennek a levélnek, vagy 

beadványnak  az ismeretében elismerem és  belátom, hogy nem kellett volna, hogy ez a név elhangozzon a részemről, 

nem kellett volna kimondanom az illető nevét, ezért én személyesen elnézést kérek! A levélben még szerepel ami a 

testületet is érinti, idéznék a levélből: ”így arra kérlek, hogy a következő testületi ülésen tisztázzátok ezt a kellemetlen 

helyzetet, és hogy lássátok a jó szándékomat, elfogadom az írásos bocsánatkéréseteket, de mindezt természetesen 

ugyanúgy nyilvánosan a jegyzőkönyvben, mint tettétek ezt a megalázásomkor. Nem kérek térden álló sorokat, 

egyszerű elnézést kérő, a nevemet tisztázó sorokra várok.” „Ezért ennek tisztázására felkérlek téged, mint 

Polgármester asszonyt, hogy mindenki a testületi ülésen résztvevők közül nyilvánosan kérjen elnézést tőlem. Így ebben 

az esetben elállok a további lépésektől”. Az illető azt is leírta, hogy a továbbiakban nem kíván együtt dolgozni az 

önkormányzattal, mert „az az önkormányzat, aki a vállalkozásokban nem a segítséget keresi, csak annak megaláztatása 

a célja”, azzal ő és a kollegái nem szeretnének a továbbiakban együtt dolgozni. A levél végén további sikeres munkát 

kíván nekünk, „maradok továbbra is tisztességes, de egyszerű adózótok”. Ennek a beadványnak az ismeretében tehát 

belátom, hogy nem kellett volna a nevet kimondanom, de mint mondtam, szimplán csak a rendelkezésemre álló 

információkat továbbítottam a képviselő-testület felé. Van-e ehhez hozzászólás a részetekről? 

 

Ivanics András képviselő  

Nekem személy szerint nincs miért elnézést kérnem az illetőtől, a testületi tagoknak annak idején felolvastam azt az 

sms-t amit Ő írt nekem a választási kampány idején. Úgy gondolom, az emberileg is sértő volt. Az egy dolog, hogy az 

Ő lelkiismerete ezt megengedte, csak az a baj, hogy nem valóságot tartalmazott. Nekem nincs miért elnézést kérő 

hajlamom feléje, azért az sms-ért, amit leírt nekem annak idején, Neki kellene elnézést kérnie!  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Elhangzott a neve? Tényeket ismertettünk. 

Torma Andrea polgármester 

Én azt ismertettem a testülettel, amilyen események az előtte lévő ülés óta történtek, és valóban, a nevet nem kellett 

volna mondanom, nem kellett volna név szerint megnevezni az illetőt, ezen levél ismeretében ezt belátom, ezért ha Ő 

ezt nehezményezi, akkor részemről én ezt belátom, ezért elnézést kérek, de hangsúlyozom, minden rossz szándék 

nélkül hangzott el a neve! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szavazzunk erről? Én személy szerint nem bántottam meg senkit, személyesen előtte sem és most sem volt vele 

problémám. Az, hogy az önkormányzat akar venni egy ingatlant, és én ezt tudom, mert a tulajdonossal kapcsolatban 

voltam, és hogy az sms írásnak számít-e, kapott árajánlatot vagy nem kapott, nem tudom. Ha felteszed kérdésként 

szavazásra, akkor felteszem a kezem, mint ahogy akkor is feltettem! 

Torma Andrea polgármester 

Ha úgy dönt a testület, hogy erről szavazzunk, hogy képviselő-testületként elnézést kérünk, akkor szavazhatunk, de ez 

nem egy számozott érdemi határozat lesz, mert ez nem egy érdemi döntés, hanem ügyrendi döntés, úgy gondolom.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem tiszta nekem, hogy nyilvánosan kérjünk bocsánatot rajtad keresztül. És akkor hogy? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Enikő, tudsz erről valami többet? 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Alapvetően ott történt probléma, hogy Őt azóta többen megkeresték, hogy megkárosította a települést 700 ezer Ft-tal, 

mert annyival magasabb áron kellett megvásárolni az ingatlant. Alapvetően téves az az információ, hogy Ő tett volna 

árajánlatot. Azt szeretné ez ügyben, hogy tisztázódjon, nem az Ő hibája az, hogy ez az ingatlan drágább lett, mert Ő 

nem avatkozott bele ebbe az adásvételbe.  

 

Torma Andrea polgármester 

Ha nincs további hozzászólás, ezt a témát lezárom! Amiről úgy gondolom, hogy hibáztam, az az, hogy a neve 

elhangzott, azon kívül más semmi olyan nem történt a részemről, amivel bárkit megbánthattam volna, sem nekem, sem 

szerintem senkinek nem volt szándéka a személyét megbántani, egyszerűen elmondtam a testületnek azokat az 

információkat, amiket én kaptam az eladótól. De elismerem, valóban a nevet nem kellett volna kimondani, ezért 
elnézést kérek! A témát pedig lezárom!  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tisztázni lehetne a település felé, hogy nem az Ő hibája az, hogy ez az ingatlan ennyivel drágább lett. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ezek feltételezések a Ti gondolataitokban, hogy ezt összekötitek, a testületi ülésen vagy közülünk bárki részéről ilyen 

nem hangzott el, ezért úgy gondolom, nincs mit tisztáznunk. Mint mondtam, a levél ismeretében egyedül azt látom a 

hibánknak, hogy kimondtam a személy nevét, de ezért elnézést kérek, belátom, nem kellett volna kimondani, de 

minden hátsó rossz szándék nélkül hangzott el a neve, csupán a tények és információk ismertetése céljából. A 

képviselő-testület pedig nem bíróság és nem nyomozó hatóság, nem az a dolgunk, hogy nyomozzunk vagy igazságot 
szolgáltassunk két ellenkező állításban! A témát lezárom! 

 

 

 

1. Napirend Bánk 100 helyrajzi számú Petőfi út megosztása  

  
 

Torma Andrea polgármester 

Elkészült az új parkoló mellett az új járda, ami jelenleg a Petőfi út 100 helyrajzi számú közút területén található, azzal 

egy helyrajzi számon van nyilvántartva. Mivel elkészült egy más funkciójú közlekedési terület, ami már nem közút, 

ezért külön helyrajzi számra kell megosztani a területet, le kell választani a közúttól, és járda megnevezést kap a 

tényleges állapot szerint. Erről kell egy döntést hozni, miszerint a képviselő-testület jóváhagyja ez a földrészlet 

megosztást, amiről megkaptátok a vázrajzokat, és a járdát, ami a 100/2 helyrajzi számú terület lesz, az önkormányzat 

átveszi tulajdonba és vagyonkezelésbe, mivel a járdát az Állami Közútkezelő már nem kezeli, csak közutakat kezel. 

Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Bánk 100 

helyrajzi számú Petőfi út megosztásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

 33/2020. (II.20.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2115. sz. út 3+018 – 3+108 km 

szelvények közötti jobb oldalon, a Bánk 100 helyrajzi számú állami közút területén 
megépült járda tekintetében nyilatkozik, hogy a Csóri Miklós földmérő mérnök által 

RTS/26/2019. munkaszámon a Bánk 100 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról szóló 

telekalakítási helyszínrajz, valamint változási vázrajz szerint létrejövő új 100/2 helyrajzi 

számú kivett járda művelési ágú 0,0505 ha nagyságú terület tulajdonjogát Bánk Község 

Önkormányzata átveszi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bánk 100 helyrajzi számú földrészlet 

megosztásával, valamint a 100/2 helyrajzi számú járda Önkormányzati tulajdonba történő 

átvételével kapcsolatos ügyintézésre és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2. Napirend Támogatás iránti kérelem  
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Segítő szívvel, jó szándékkal közhasznú alapítvány benyújtott egy támogatás iránti kérelmet, megkaptátok a 

kérelmet és az előterjesztést is, eszközök, felszerelések beszerzéséhez kérnek 50 ezer Ft támogatást. Jelenlegi 
költségvetésünkben külső támogatásra nincs előirányzott összeg, ha támogatást szeretne adni a testület, akkor forrást 

kell hozzá biztosítani. Vélemény, hozzászólás? 

 

Ivanics András képviselő 

Én nem zárkózom el tőle, hogy támogassuk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én inkább Bánkot, a bánki szervezetek támogatnám. Képviselők, szóljatok hozzá! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. állami fenntartásban üzemel, most cserélik le a gépeket, remélem jó felszereléssel 

bővülnek az eszközeik, ha nem, akkor az az Ő felelősségük.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem ez olyan, mintha a mentőszolgálatot támogatnánk. Én is úgy gondolom, ez állami feladat, van hová tennünk 

a pénzt, szerintem, házon belül, Bánkon belül költsük el a pénzünket. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a 

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmét az önkormányzat nem tudja támogatni, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetése erre nem biztosít előirányzatot, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 
 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

 34/2020. (II.20.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal 

Közhasznú Alapítvány a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére eszközök 

beszerzésének anyagi támogatására irányuló kérelmét, illetve az eszközbeszerzést nem 

tudja támogatni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetése ezen 

támogatási kiadásra előirányzatot nem biztosít. 

 
Határidő: - 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan rendeltetésének módosítása  
 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez a köznyelvben „Hombár” épületnek nevezett ingatlan. Biztos emlékeztek, a szervezeti és működési szabályzatunkat 

is módosítottuk, hogy a 240 helyrajzi számon lévő ingatlanunkat átminősítjük Bánki Közösségi Ház és udvar 

megnevezésre, az esetleg közösségi terekre vonatkozó pályázatokon való részvétel céljából. Ahhoz, hogy a földhivatal 

módosítsa az ingatlan megnevezését, képviselő-testületi döntésre is szükség van, és majd még egy településképi 

bejelentési eljárást is le kell folytatnunk. Javaslatom, hozzunk egy testületi döntést, aminek a tartalma, hogy a 

képviselő-testület elrendeli a Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan rendeltetésének módosítását, és az ingatlan 

megnevezése Bánki Közösségi Ház és udvar lesz, a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazottak szerint. 

Bízunk abban, hogy ez majd segít pályázati támogatás szerzésében, például rendezvényekhez használható eszközök 

beszerzésében. Hozzászólás, kérdés?  

 

 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  3/2020.(II.20.) jegyzőkönyv 

 5 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lépjük meg, szépüljünk! 

 

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 240 helyrajzi számú ingatlan rendeltetését Bánki Közösségi Ház és udvar megnevezésre módosítsuk a szervezeti 

és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 
 

 35/2020. (II.20.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

Bánk, Hősök tere 240 helyrajzi számú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú 

ingatlan rendeltetés módosítását rendeli el: a Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan 

rendeltetetése és megnevezése - a szervezti és működési szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően – „Bánki Közösségi Ház és udvar”.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirend Óvodai faültetés  
 

 

Torma Andrea polgármester 
Erről már érintőlegesen beszéltünk korábban is, felmerült egy ilyen javaslat, hogy az óvodában ültessünk facsemetéket 

a szülők és a gyerekek részvételével. Kijelöltünk az óvoda területén azokat a fákat, amiket ki kell vágni, mert 

balesetveszélyes, korhadt, csúnya. Ezek kivágása hamarosan megtörténik. Felmerül a kérdés, hogy ezt követően 

ültessünk-e fát, milyet és mennyit? A költségvetésünkben faültetésre vagy vásárlásra nem lett elkülönítve pénz, mivel 

olyan információink voltak, Gabi említette, hogy ezt meg lehetne ingyen is oldani, mert van fa felajánlás. Gabi 

tájékoztatott egy olyan lehetőségről is, hogy  50 ezer Ft-ért lehetne egy bábszinházat rendelni, és annak keretében 

kapnánk egy darab fát ajándékként a Bálint gazda 100. születésnapjára indított kezdeményezés kapcsán. Most az 

önkormányzat 100%-kal az óvoda mellett van, rengeteg fejlesztést hajtunk végre, sok pénzt fordítunk azóvodára. Én 

úgy gondolom, nagyon sok gyermekrendezvényünk van idén, és egy fa érdekében 50 ezer Ft-ért egy bábelőadást 

megrendelni, talán idén nem lenne életbevágó fontosságú. Gábor, légy szíves mondd el, miről szól ez! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 
Szülői értekezleten az óvodában több szülő is jelezte, hogy szeretné ezt a faültetést, 8-10 fát ültetni, de lehet, ez sok is 

lenne az óvoda területére, ezért én  javasoltam, vegyük le kevesebbre. A Bálint gazda 100. születésnapja alkalmából 

indult egy ilyen kezdeményezés, amit elmondtál, óvodáknak felajánlanak 100 fát, és erre lehet regisztrálni. A környező 

települések közül Vác, Romhány és Verőce, aki ebben a programban részt vesz, de azt sem tudjuk, hogy ebben a „100 

fában” mi még benne lehetnénk-e. Én is sokaltam, nem biztos, hogy megéri ez az előadás azért az egy fáért. Nem 

gondolatam, hogy külön fizessük ki erre 50-60 ezer Ft-ot, csak ha a programok között esetleg üresedés van és kell 

keresni egy előadót, oda berakni. A szülők is megvennék a fát, és Szenthe Úr is felajánlott 10 db szelídgesztenye fát. 

Azt javasolnám, kérdezzünk meg egy szakembert, melyik terület alkalmas arra, hogy oda ültetünk egy fát és az meg is 

marad. Óvodába egyáltalán gyümölcsfát érdemes-e, lehullik a gyümölcs, és a darazsak miatt?  

 

Ivanics András képviselő 
Az egyik üdülősünk kertész, a növény és állatkertben dolgozik, eddig is szívesen segített ilyen kérdésekben, sőt, saját 

költségén saját maga ültetett fát a játszótérre is, szerintem Őt is meg lehetne erről kérdezni, hogy mit javasol. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt tudjuk, hogy a Bálint gazda születésnapjára a bábelőadáshoz milyen fát ajánlanak fel? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem, és nem akartam addig menni a dolog irányában, amíg ezt nem beszéltük meg.  
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Hugyecz Enikő képviselő 

Én is szívesen veszek fát.  

 

Torma Andrea polgármester 

Szerintem egy-kettő, esetleg három fa, ami elférne az udvarban. Szerintem is kérdezzünk meg egy szakembert erről. 

Ebben döntsünk, hogy a bábelőadás irányába elmenjünk-e, vagy nem. Szerintem bőven van gyerekprogramunk idén. 

 

Ivanics András képviselő 

Igaza van a Polgármester Asszonynak, az idei évre rengeteg gyerekprogram van tervezve. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 
Azt gondolom, az önkormányzat részéről teljes mellszélességében támogatva van az óvoda, és a szülők nagy része is 

pozitívan gondol ezzel kapcsolatban az önkormányzatra. A faültetéssel, ezekkel a kezdeményezésekkel elérhetjük, 

hogy az óvodában is legyen egy jó közösség, és egy jó óvodát tartson fönn az önkormányzat. Én itt is jelen vagyok, és 

az óvodában is, mint szülő, erősíteni szeretném a kapcsolatot a szülők, az óvoda és az önkormányzat között.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Szívesen támogatom, menjünk együtt és ültessünk fát! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én nagyon örülénék, ha a kiskertet, a virágos kertet, ami az épület mellett van, nem az Ildikónak vagy a Zsoltinak 

kellene rendben tartani, hanem a dadák tartanák rendbe a gyerekekkel együtt.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egyetértek ezzel, és én pont ezért nem támogatnám a gyümölcsfákat, mert azt aztán ki fogja gondozni, a gyümölcsöt 

összeszedni?  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem kell oda gyümölcsfa! 

 

Torma Andrea polgármester 

Maradjunk abban, előbb legyenek meg a fakivágások, legyen rendezett az udvar, aztán felveszem a kapcsolatot egy 

szakemberrel, megkérdezem, milyen fajta és hány fát javasol, aztán visszatérünk erre.  Ez így elfogadható a 

részetekről? 

 

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 az 

óvodai fakivágásokat követően szakember véleményét kikérve kerüljön meghatározásra az óvoda udvarába ültetésre 

kerülő fa fajtája és mennyisége, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

 36/2020. (II.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az 

az óvodai fakivágást és a tereprendezést követően kérje meg kertész ismeretekkel 

rendelkező szakember véleményét és javaslatát az óvoda udvarba ültetendő fa fajtájára és 

mennyiségére vonatkozóan, majd a szakmai javaslatot további döntés céljából termessze a 

képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester 
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További napirend nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester jegyző helyettes  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 
 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


