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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző helyettes

Vendég: Sulyan Mária
Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hákli Tibor alpolgármester.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Bánk Község Önkormányzata üzemeltetésében lévő szálláshely (Tóparti sétány 1.) elnevezése
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Lomen János emlékére díszkő készítése
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

1. Napirend

Bánk Község Önkormányzata üzemeltetésében lévő (Tóparti sétány 1.) szálláshely
elnevezése

Torma Andrea polgármester
Az elmúlt évben marketing piackutatás végeztünk, foglalkoztunk a szálláshelyekkel. E munka során többször említette
a Krisztina, hogy összekeveri a bánki szálláshelyeket, mert mind a tóra utal, a tó elnevezést használja. A múltkor
döntöttünk arról, hogy készíttetünk egy honlapot a Tóparti Üdülőház részére. Ezzel kapcsolatban merült fel, hogy mi
legyen a weblap címe. Volt négy-öt variáció, amiről megkérdeztem többek véleményét, többek között a Krisztináét is,
marketing szempontból mi a véleménye. A Krisztina azt mondta, hogy Ő egy olyan nevet adna a szálláshelynek, ami a
többi szálláshelytől megkülönbözteti, és felvetette például, hogy legyen Leveleki Vendégház. Ezt tovább gondolva,
átbeszélve, a szálláshely új nevének a Leveleki Üdülő elnevezést javaslom, egyérészt a szálláshelyünk típusához az
üdülő név jobban illik, másrészt Leveleki Eszter is gyermekeket üdültetett Bánkon. Úgy gondolom, hogy ez egyrészt
marketing szempontból egy jó elnevezés, fel lehet rá építeni egy marketinget, az emberek kíváncsiságát felébreszti,
felfigyelnek rá, másrészt Leveleki Eszter egy reform pedagógus volt, aki 1938 és 1978 között nagyon sok gyereket
üdültetett Bánkon. Pedagógiai munkájáról és a bánki gyermektáborokról több könyv is megjelent, és az interneten is
lehet róla olvasni. A bánki táborokban üdülő gyerekekből nagyon sokan később híres, ismert személyek, művészek
lettek, akik pozitív élményként emlegetik és emlékeznek vissza a bánki táborokra. Leveleki Eszter érdeme, hogy
számos később ismert személy kapott életrevaló útravalót Bánkon. A Leveleki név tehát abszolút kapcsolódik
Bánkhoz. A gyermektábor történetét fel tudjunk használni a szálláshely marketingjében. Vagy például a szálláshely
folyosóján vagy akár a honlapon is idézeteket, fotókat, tábori történeteket lehetne megjeleníteni, amik érdekesek, és ez
is színesíthetné a szálláshelyet. Mivel jár a névváltozás? Egyrészt adminisztrációval, az épületen lévő felirat
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változtatásával, másrészt pedig bizonytalan, hogy a bánkiak hogy fogadnák a névváltozást, hiszen a Tóparti ház
megnevezés a helyiek tudatában már nagyon rögzült, a köztudatban ez a megnevezés van használatban. Mit gondoltok
erről?
Csizmár Gábor alpolgármester
A változtatás mennyi költséget jelentene?
Torma Andrea polgármester
Az épületen lévő felirat cseréje járna költséggel, körülbelül 50-60 ezer forintra tippelek.
Csizmár Gábor alpolgármester
Annak idején, amikor én átvettem a Kempinget, és Nádas Kemping volt a neve, akkor úgy gondoltam, hogy
belevágunk egy újba, legyen névváltoztatás, kapjon egy új imázst a hely, de aztán átgondoltam, és pont azért nem
változtattam meg, mert az már lerakta az alapkövet az évek során. Akkor én inkább tovább vittem azt a nevet. Utólag
azt gondolom, jó döntés volt. A tóparti házra visszatérve, ha ez a névváltoztatás hoz egy új imázst is a helynek, akkor
én azt mondom, nem rossz elgondolás. A helyiek körében a Tóparti Vendégház ugyan úgy tóparti vendégház fog
maradni, attól függetlenül, hogy a reklám felületen ezt hogy fogjuk hirdetni. Lesz egy más karakterű név, ami nem
összekeverhető mással. Azt mondom, ez teljesen jó! Ha már a nevet is megváltoztatjuk, én a színvonalat is vinném
feljebb, az ágyakat kicserélném, és akár még az ár is emelkedhetne. Ez volt Kupaliszkó vendégház, vagy ez csak egy
fantázianév?
Torma Andrea polgármester
Szerintem szálláshelyként Kupaliszkó néven nem szerepelt, ez csak inkább a bánki köznyelvben volt használatos, van,
aki a mai napig így nevezi. Szerintem ez a név a ház régi szlovák funkciójával függhet össze, de nem tudom pontosan,
miből ered. De ahogy az is „kikopott” a köznyelvből, valószínűleg a Tóparti ház megnevezés is ki fog kopni 5-10 év
múlva. A kérdés, hogy érdemes-e egy ekkor váltást véghez vinni?
Csizmár Gábor alpolgármester
Szerintem a helyiek körében mindegy, hogy hívják, a helyieknek úgyis Tóparti vendégház marad, aki meg idegen,
annak meg segítség, hogy különbözik a neve a többitől. Jó ötletnek tartom, csak én akkor azt várnám, hogy a környezet
is felzárkózzon egy kicsit.
Torma Andrea polgármester
Tegnap beszéltem ez ügyben a Leveleki Eszter Alapítvány kuratórium elnökével, kértem elérhetőséget Levelei Eszter
élő hozzátartozóihoz, mert ha úgy döntünk, hogy legyen ez a névváltozás, megkérjük a hozzájárulásukat. Elmondtam
az elnök Úrnak a testületi javaslatot, hogy miről fogunk tárgyalni. Elmondása szerint a „bánki gyerekek” akik ide
jártak a táborba, nagyon szeretik Bánkot és a mai napig sokat járnak le ide, de nekik már a mai Bánk nem ugyanazt a
Bánkot jelenti, mint annak idején volt, mert ők Bánkot a maga egyszerűségével, érintetlenségével szerették, de persze
megértik, hogy fejlődni kell. Cserélni kellene az ágyakat, azt mind lecserélni egyszerre nagyon nagy költség lenne,
szükség lenne új ágyneműkre is, szóval biztos, hogy kell majd fordítani rá! De szeretném azt is, hogy jobban
érvényesüljön, hogy ez a szálláshely a tóparton van, mert jelenleg a tóparton van, és igazából nem látni a tavat. Az
emeleten van egy kihasználatlan „lyuk” rész, ahonnan lelátni a földszintre, aminek funkciója, szerepe, haszna nincs,
azt például be kellene burkolni, így ott egy zárt terület lenne, és oda lehetne csinálni egy nagy álló ablakot, így ott egy
olyan társalgó részt kapnánk, ahonnan gyönyörű kilátás lenne a tóra.
Hákli Tibor alpolgármester
Az biztos, hogy probléma az elnevezés, mert keresték már Tóparti üdülőházként a vendégházunkat, és akkor
kérdeztem, hol foglalt, mert nálunk nem volt foglalásuk, és telt ház is volt, kiderült, hogy a Petőfi úton egy másik
helyen.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én támogatom az ötletet.
Hákli Tibor alpolgármester
Az Alapítvány mit mondott erről?
Torma Andrea polgármester
Maximálisan támogatják, nagyon örülnének neki.
Hákli Tibor alpolgármester
Van leszármazottja?
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Torma Andrea polgármester
Férje, gyereke nem volt, a legközelebbi élő hozzátartozója az unokaöccse, a bátyjának a fia.
Csizmár Gábor alpolgármester
Határozat képesek vagyunk, de attól én még a másik két képviselőt megkérdezném, mi a véleményük.
Torma Andrea polgármester
A Bandi tegnap bent volt nálam, jelezte, hogy orvoshoz kell mennie, nem lesz itt, de a meghívóban látta a
napirendeket, ezért kérte, hogy beszéljük róla, miről lesz szó. Elmondtam neki, Ő azt mondta, támogatja, az Ő részéről
rendben van. De ha úgy dönt a testület, elhalaszthatjuk a döntést.
Csizmár Gábor alpolgármester
Minden szempontból alá van támasztva ez a változtatás, ez ellen lehet rosszat mondani?
Torma Andrea polgármester
Aki akar, annak biztos lesz ellenvetése. Mi a javaslatotok? A hozzászólásokból úgy látom, a névváltozást támogatjuk.
Mi a véleményetek, a Leveleki Üdülő elnevezés jó lenne, vagy inkább a vendégház?
Csizmár Gábor alpolgármester
Detti, Marika néni?
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Leveleki Üdülő, nekem is az tetszik, és jobban illik a szálláshely jellegéhez.
Sulyan Mária vendég
Igen, szerintem is Leveleki Üdülő legyen.
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 tulajdonában és üzemeltetésében lévő, jelenleg Tóparti Üdülőház elnevezésű
szálláshely elnevezése Leveleki Üdülő elnevezésre módosuljon, és elfogadja az erről szóló kiosztott határozati
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
37/2020. (II.27.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében lévő, 2653 Bánk, Tóparti sétány 1. (240 hrsz.) alatti egyéb szálláshely
elnevezését módosítja: A szálláshely megnevezése (a jelenlegi Tóparti Üdülőház
elnevezésről) Leveleki Üdülő elnevezésre módosul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szálláshely Leveleki Üdülő
elnevezésre történő módosításával kapcsolatos ügyintézésre és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirend

Lomen János emlékére díszkő készítés (szóbeli előterjesztés)

Torma Andrea polgármester
Kiosztottam az árajánlatot, amit a Gyuri bácsitól kaptunk, nem kevés az összeg, a legnagyobb tétel a betűk számából
adódó vésés költsége. Tény, hogy a szöveg, amit írtam, nem rövid, de úgy gondolom, ez adna teljes képet, hogy kiről
is van szó és kire emlékszünk, ez így kerek. Felolvasnám ezt a szöveget, ami a kőre kerülne.
Torma Andrea polgármester felolvasta az emlékkőre javasolt szöveget.
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Ez lenne a szöveg, amit javasolnék. Láttátok az ajánlatban, hogy Gyuri bácsi a szikla követ ingyen felajánlja a Jancsi
bácsi tisztelete iránt.
Az új sétány neve az lett, hogy Lomen János sétány, a templomhoz vezető út és mellette két méterre a hivatal felé
vezető sétáló út között van egy kis zöld terület az árok és a sétány között, oda gondoltuk elhelyezni. Gyuri bácsival
végig jártuk a sétányt, és ezt a területet találtuk a legmegfelelőbbnek.
Csizmár Gábor alpolgármester
Aki a faluért tett és elismert személy volt, ez nem pénz kérdése szerintem, ha dupla ennyi lenne, akkor is meg kell
csinálni!
Hákli Tibor alpolgármester
Jó helyen lesz, ez a szöveg kell is rá!
Csizmár Gábor alpolgármester
A sport és a horgászat nem lesz megemlítve?
Torma Andrea polgármester
Gondoltam rá én is, de az is felmerült, hogy túl hosszú se legyen. Végülis a „Köszönet a hosszú évek fáradhatatlan
közösségi szolgálatáért!” mondatban benne van minden. De ha úgy gondoljuk, beletehetjük a felsoroslába a bánki
horgászat és sport terén kifejtett tevékenységet is. Természetesen akkor a több betű több költséggel is jár.
Csizmár Gábor alpolgármester
Igen, én beletenném!
Torma Andrea polgármester
Arra gondoltunk, hogy amikor elkészül a mostani felújítási projekt, ami érinti a sétányt is, annak az átadásához
kapcsolódóan lenne feltéve az utcatábla is és a kő is kihelyezve, egy kis ünnepi átadás-átvétel keretében.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk az ML KŐ Kft, vagyis Miskédi György árajánlatát, és megrendeljük a Lomen János emlékére történő
díszkő elkészítését és kihelyezését a felolvasott szöveggel, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
38/2020. (II.27.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lomen János Bánk Község
rendszerváltást követő első szabadon megválasztott polgármestere, Bánk díszpolgára,
2010-2017 között önkormányzati képviselő részére a Lomen János sétány mentén
elhelyezésre kerülő díszkövet készített a bánki ML-KŐ – Díszítő Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. Miskédi György kőfaragóval, a benyújtott árajánlat alapján.
A díszkő ünnepélyes elhelyezésére az SKHU Interreg Szlovákia-Magyarország
„Fenntartható és virtuális turizmusfejlesztés a Nógrád-Hont határmenti régióban” projekt
átadásával egybekötött ünnepélyes keretek között kerül sor.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszkő készítésével és kihelyezésével
kapcsolatos ügyintézésre és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2020. 05.31.
Felelős: polgármester

Torma Andrea polgármester
Napirenden kívül beszéljünk az óvoda kerítéséről! Jó lenne, ha meg tudnánk határozni az irányvonalat, hogy milyen
kerítés legyen. Két elképzelés merült fel, az egyik beton kerítés, mint régen a vasútállomásoknál volt, amire lehetne
rajzolni és festeni, a gyerekek, szülők, óvónők közösen kifesthetnék színes mesefigurákkal, gyerekeknek való
ábrákkal. Kértünk árajánlatot, 46 méter 791 ezer Ft+ áfa lenne, így a kerítés teljes hossza beleférne az 1 millió Ft-os
költségbe, amit a költségvetésbe terveztünk. A másik elképzelés szerint ugyanolyan lemez kerítés-elemekből készülne,
amiből az utcafronti kerítés van, csak a nagy lemezlapokból, ennek az ára 222 ezer Ft 70 m2, ez csak maga a lemez, az
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alap és az oszlop nincs benne. Szeretném, ha meg tudnánk határozni, melyik irány legyen, mert akkor tavasszal meg
lehetne csinálni a kerítést is, mire a gyerekek kijönnek az udvarra. Mondjatok véleményt!
Hákli Tibor alpolgármester
Kérni kellene egy ajánlatot egy 30 cm-es alapra, ami a földből kiáll, és az oszlopokra.
Torma Andrea polgármester
Nekem nagyon szimpatikus, hogy színesre befestjük a beton kerítést.
Csizmár Gábor alpolgármester
Azt is kell nézni, hogy gyerekekről van szó, és a beton hangszigetel is a szomszédok felé, és nagyon jó közösségépítő
lenne, ha közösen festenénk ki, és a szülőkkel már beszéltünk is egy ilyenről. Ha rajtam múlna, én a betont raknám.
Torma Andrea polgármester
Engem meggyőzött a Gabi, hogy beton kerítés legyen, de akkor szeretném, ha a költségvetésbe belefér, hogy az
utcafront felől a kerítés lécek színesek legyenek a mostani komor sötétbarna helyett.
Szeretném megmutatni Bánk új honlapját, egyelőre feltöltés alatt vannak az adatok, márciusban élesben indíthatjuk.
A Polgármester a jelenlévők számára bemutatta Bánk Község új weboldalát.

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

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.

Hákli Tibor
alpolgármester
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