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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.
Szeretném kérni, hogy ma legyünk nagyon célirányosak, és hatékonyan dolgozzunk! Terveim szerint amíg a
veszélyhelyzet fennáll nem lesz több rendkívüli ülés, ha csak valami egészen rendkívüli és fontos esemény nem
kényszerít erre. Kérek mindenkit, tartsa be a szabályokat, amiket a Kormány és az Operatív Törzs kér, és ne
gyülekezzünk!
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ivanics András képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
7. Napirendi pontban szeretném, ha megtárgyalnánk az óvoda kerítésének témáját. A javasolt napirendi pontokhoz
van-e valakinek kiegészítése?
Hugyecz Enikő képviselő
A 6. napirendi ponthoz szeretnék majd egy dolgot hozzáfűzni, érkezett részemre egy megkeresés, ezt akkor ott
elmondom.
Csizmár Gábor alpolgármester
Telefonon tudunk értekezni, ha felmerül bármilyen sarkalatos kérdés.
Torma Andrea polgármester
Igen, természetesen telefonon tudunk egyeztetni, de hivatalos képviselő-testületi döntést nem tudunk hozni.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Koronavírus járvány miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos döntés, óvodabezárás
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Óvodavezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

3.

Bánki-tó vízkezelése
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

4.

Bánki-tó névhasználatára irányuló kérelem
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

5.

Közterületi fakivágások
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
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6.

Ágynemű vásárlása az önkormányzat üzemeltetésében lévő szálláshely részére
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

7.

Óvoda kerítés
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

1. Napirend

Koronavírus járvány miatti vészhelyzettel kapcsolatos döntés, óvodabezárás

Torma Andrea polgármester
Amikor összehívtam az ülés, még nem láttam a kormányrendeletet, csak azt lehetett tudni, hogy önkormányzati
hatáskörbe kerül az óvodabezárás kérdése. Azóta megjelent a 45/2020. Kormányrendelet, március 14-én szombaton
került kihirdetésre és 15-étől hatályos. Ebben az szerepel, hogy polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el a
településen működő bölcsőde és óvoda tekintetében, tehát az óvodai rendkívüli szünet elrendelése polgármesteri
hatáskörbe került. Ezen felhatalmazó rendelkezés alapján a mai nap folyamán a holnapi naptól kezdődően elrendeltem
a Bánki Törpe Óvodában a rendkívüli szünetet, melyről az intézményvezetőt értesítettem. Az óvodai szünet a szociális
étkezési ellátást nem érinti, ezért azt kértem a Zsuzsától, hogy a szociális étkezés ellátását saját hatáskörben szervezze
meg és biztosítsa. Ezen kívül felkértem a Zsuzsát, hogy mérje fel, hogy a szülők részéről van-e igény és ha igen, hány
fő részére a gyermekétkeztetésre. Amennyiben szülő igényli, akkor a gyerekétkeztetést is biztosítani fogjuk, de csak
elviteles megoldással, egyszer használatos elviteles edények használatával. A dolgozók tekintetében azt kértem, hogy
akinek a Zsuzsa tud egyéb, nevelésen kívüli feladatot adni, ilyen például az étkeztetés, az azzal foglalkozik, akinek
nincs feladata, egyelőre szabadságon lesz, így indulunk neki a rendkívüli szünetnek. A szabadságnak azt a részét, ami
felett a munkáltató rendelkezik, azokat fogjuk most kiadni ebben az időszakban. Én most úgy gondlom, ez azt is
jelenti, hogy a nyári óvodai zárva tartás idén nem fog megvalósulni, most lesznek kiadva a szabadságok. Ha
településen valaki ellátásra szorulna, például karanténba kerül, a polgármester feladata, ezen személyek ellátásáról
gondoskodni. Nem csak a karanténban lévőket, de az idős lakosokat is szeretném, ha ellátnánk, szeretném, ha otthon
maradnának, ezért arra kérlek Titeket is, ezt terjesszétek minden idős lakos felé, maradjanak otthon, és szóljanak ide az
önkormányzathoz telefonon, ha valamire szükségük van. A hivatalban is korlátoztuk a személyes jelenlétet, és azt
kértük a lakosoktól, hogy a személyes ügyintézést is csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe – ezt közzé is
tettük a facebookon is, és a hivatalra is kitettük – hogy a hatósági ügyekben elsősorban az elektronikus ügyintézés
lehetőségével éljenek. Napról napra változhat bármi, és kaphatunk más utasítást. Most azt tartom a legfontosabb
feladatunknak, hogy az élelmiszerek eljussanak az idősekhez. A feladat ellátásához rendeltem szájmaszkot és szükség
esetére overált is, hogy a védelmet biztosítsuk. Egyelőre úgy gondolom, hogy majd az Icának és Ildikónak lesz ebben
feladata, illetve az ebéd kihordást ahogy eddig is, a Vargáné Ani végzi. Idővel, ha sok ellátottról kell gondoskodnunk,
akkor úgy tervezem, hogy a többi önkormányzati alkalmazottat is bevonjuk a feladatok ellátásába. Az óvodavezetővel
megbeszéltem, hogy ha a szükség úgy hozza, az intézményi dolgozókat is be kell vonni az ellátási feladatokba, és
gondoltam még a Leveleki Üdülő alkalmazottjaira is. Itt tartunk most, egyelőre még senki nem kért segítséget, de
készen állunk rá. Hirdessétek, mindenki maradjon otthon! Detti is elrendelte a hivatalban az új munkarendet, otthoni
munkavégzés van a hivatalban, maximum kettő dolgozó tartózkodik egyidőben a hivatalban, ezért is fontos, hogy az
ügyfelek se jöjjenek, ha nem muszáj.
Ivanics András képviselő
A szociális étkeztetés is ki lesz hordva egyszeri edényben, és lesz egy zacskó vagy mindenkihez be fogja vinni a hölgy
az ebédet? Ha beviszi, neki is kell valamilyen védő felszerelés, és én azt mondom, nem célszerű bevinni nekik.
Torma Andrea polgármester
Igen, az lenne a jó, hogy minél kevesebb kontakt legyen, ne menjen be senki sehova, ha nem muszáj, és úgy oldjuk
meg, hogy minél kevésbé kelljen találkozni. Ez jó ötlet, akkor beszerzünk még az óvodába nejlon szatyrokat, és abban
fogjuk kivinni az ebédet, ráakasztva a kerítésre, hogy ne kelljen bemenni.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha úgy alakul, hogy mi sem nyithatunk ki, és valakinek segíteni kell, vagy gyógyszertárba menni, én is nagyon
szívesen segítek
Torma Andrea polgármester
A házi segítségnyújtás tekintetében azt beszéltem meg az Icával, hogy a bent végzendő munkákat, például a takarítás,
ablak tisztítás, amit lehet, halassza, vagy úgy végezze, hogy az időstől megfelelő távolságban legyen. Megrendeltük a
maszkokat, de tudjátok, hogy hiány van, nem tudjuk, mikor érkezik meg, reméljük, mihamarabb.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Az óvodában déltől fél 1 óráig mehetnek a szülők az ebédért, aki jelzi.
Torma Andrea polgármester
Természetesen a szülők felelőssége, hogy ott se csoportosuljanak. Amit msot szeretnék kérni, hozzunk egy olyan
javaslatot a lakosok felé, hogy képviselő-testületi szinten arra kérjük a lakosokat, hogy csak a lehető legszükségesebb
esetben hagyják el az otthonukat. Úgy gondolom, hogy ha ezt képviselő-testületként együtt, közösen kérjük, nagyobb
nyomatékot adnánk ennek! Erre kérünk mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon, mert most szerintem ez az
egyetlen esélyes védekezés, ha nem mennek emberek közé!
Csizmár Gábor alpolgármester
A Tóparti Házba vesszük a foglalásokat?
Torma Andrea polgármester
Egyelőre nincs lezárva a szálláshely, de úgy tudom, hogy mondják le a foglalásokat. De természetesen ott is be kell
tartani ezeket a javaslatokat, amiről beszélünk, egymástól való távolság, ne csoportosuljanak. Pillanatnyilag még nem
tartunk ott, hogy bezárjuk.
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt, a polgármester a napirend tárgyalását lezárta.

2. Napirend

Óvodavezetői munkakör betöltésére pályázati kiírás

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, észrevétel?
Ivanics András képviselő
A pályázati kiírásban előnyként szerepel a szlovák nyelv ismerete. Van ennek valami oka? Mert tavaly ezt kihúztuk.
Torma Andrea polgármester
A képviselő-testület most is dönthet róla, hogy ezt töröljük a kiírásból
Torma Andrea polgármester szavazásra tette a javaslatot, aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban a pályázat
elbírálásánál előnyt jelentő tételként ne szerepeljen a szlovák nyelvismeret, kérem, kézfeltartással szavazzon?
A Képviselő–testület 2 igen szavazattal nem fogadta el a javaslatot.
Csizmár Gábor alpolgármester
A szlovák nyelvismeret helyett inkább az idegen nyelv ismerete szerepelhetne benne, nem?
Torma Andrea polgármester szavazásra tette a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban a pályázat
elbírálásánál előnyt jelentő tételként a szlovák nyelvismeret helyett az idegen nyelvismeret szerepeljen, kérem
kézfeltartással szavazzon?
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az óvodavezetői
pályázati kiírásban a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tételként a szlovák nyelvismeret helyett az idegen
nyelvismeret szerepeljen.
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
az óvodavetetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást elfogadjuk az elhangzott módosítással, mely szerint
a pályázati felhívásban a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyelvismeret, és aki elfogadja az erről szóló
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
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39/2020. (III.16.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánki Törpe Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó magasabb vezetői pályázatot az
előterjesztettek szerint, jelen határozat mellékletét képező tartalommal kiírja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
A képviselő-testület a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése szerint a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátására pályázók meghallgatása céljából az alábbi személyekből álló
pedagógusi szakértelemmel rendelkező bizottságot jelöli ki:
 Bálint Magdolna pedagógus
 Hámori Imréné óvodapedagógus
 Ivanicsné Hugyecz Mária pedagógus
 Kiss Zsófia óvodapedagógus
A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a
pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság a benyújtott pályázat és a meghallgatás alapján
kialakított véleményét – a döntés segítése céljából – foglalja írásba és terjessze a képviselőtestület elé.
A képviselő-testület felkéri a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az
óvodavezetői pályázati felhívásra beérkező pályázatok valamint pályázók tekintetében
alakítsa ki véleményét és küldje meg a képviselő-testület részére.
Határidő: pályázat kiírása: 2020. március 31.; döntés: 2020. július 31-ig
Felelős: polgármester

3. Napirend

Bánki-tó vízkezelés

Torma Andrea polgármester
Megkaptátok a Malatch Kft. ajánlatát. Szakmailag nem értek ehhez, de fontosnak tartom, hogy a tavunk rendben
legyen. Megkértem Szenthe Urat, olvassa el, nézze át és szakmai szemmel mondjon erről véleményt. Megkeresett a
Gábor is, hogy Neki is van ismeretsége, aki járatos ebben a szakterületben, és Ő is szeretné véleményeztetni.
Eredetileg úgy terveztem, hogy csütörtökön lesz az ülésünk, ezért azt kértem a Szenthe Úrtól, hogy szerdáig adjon erre
vonatkozóan egy írásbeli összefoglaló véleményt, amit majd – gondoltam – át tudok nektek adni. A veszélyhelyzetre
való tekintettel az ülést előrébb hoztam mára, hívtam a Szenthe Urat, elmondtam, hogy előrehozott rendkívüli ülésünk
lesz ma, és abban maradtunk - ha egyetértetek ezzel – hogy az ülés során felhívom Őt telefonon, kihangosítom, és
akkor nem írásban, hanem szóban mondaná el a véleményét a testület részére. Mielőtt felhívom Őt, van-e valakinek
véleménye, hozzászólása?
Hákli Tibor alpolgármester
Körbenéztük mi már ezt, egy éve nézem a tó vízkezelését. Tavaly volt négy alapkezelésünk, a négy kezelés 250 ezer Ft
+ áfa áron történt, négy fajta szerrel kezeltek, egyszer a vízminőséget kezelték, kétszer a halak védelmére szolgáló
anyagot is tettek bele kis mennyiségben. Belementünk a nyárba, júniusban elkezdtek pusztulni a halak, legfőképpen a
ponty, július közepére már oda jutottunk, hogy napi 15 db volt a halpusztulás, ami már a fürdési lehetőségbe is nagy
gondot okozott. Akkor a Polgármester Úr felhívta a Malatech Kft-t, kijöttek, és lekezelték a tavat, ez olyan 700 ezer Ft
+ áfa összeg volt. Tehát a tavalyi kezelés kb. 2.2 millió Ft volt. Akkor a vízminőség beállt és a halpusztulás megszűnt,
Szabolcs, a Malatech Kft. vezetője elmondta, kevés anyagot tesznek bele a tóba, ami ebből a pénzből kijön, az kevés,
romlik a víz minősége, emelni kellene a díjtételt, ami nem történt meg. Tavasszal folytatni kell a tó kezelését, hogy
legalább ilyen, vagy jobb vízminőséget érjünk el. Tavaly a horgászok szerint jó minőségű halat telepítettek a tóba. A
horgászok fogtak egy pontyot, elvittük az állatorvoshoz, megvizsgálta, és semmilyen betegséget nem talált. Elmonda,
Lengyelországból behoztak egy halpusztulást okozó vírust, az összes vízben megtalálható Magyarországon is, így
több, mint valószínű, bekerülhetett Bánkra is, de ezt nem tudták kimutatni.
Torma Andrea polgármester telefonon felhívta Szenthe István geológust és kihangosította a beszélgetést.
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Szenthe István geológus
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet! Röviden a témára térve, a vész el fog múlni, a tó itt marad, és itt kell
maradjon, mint megélhetési forrás. Ebből következőleg a víz minősége, mind horgászati szempontból, mind strand
szempontjából fontos. Áttanulmányoztam a kapott árajánlatot, ami az önkormányzathoz érkezett. A kérdés, mennyire
vagyok illetékes, vagy mennyire vagyok felkészülve egy ilyen árajánlat megítélésében. A szakképzettségem, mindenki
úgy tudja, a bányászat. Igen, de a természettudományi képzés kereténben az egyetemen biológiát, ekológiát,
vízminőséget, mikrobiológiát is tanultunk és vizsgáztunk is ebből. Megvan a felkészülés. A tóval kapcsolatosan a
vízminőség probléma egyáltalán nem újszerű, már 1999 óta ez közismert, amikor kérdés volt, hogyan legyen a tó
iszapja pucolva, takarítva, mélyítve stb. A tó kotrása előtt és környékén született tanulmányokat volt szerencsém
áttanulmányozni az előző évben, részletesen átolvastam ezeket, ezen együttes ismeretek alapján ítélem meg a beküldött
ajánlatot. A megküldött ajánlatot nem javaslom elfogadni. Javaslom az ajánlattevőtől kérni egy új és részletes és a
célnak megfelelő ajánlatot. A szöveg nem folyamatos, össze-vissza ugrál, olyan vegyületek nincsenek, amit az
ajánlattevő felsorol, az ajánlatban lévő Bioclean és Bioclean Aqua nagyon jó, de 160 kg-ot használ fel, de miért
annyit? Ennek az anyagnak az adagolása a víz m3-től függ, víz m3-ként 0,15-6 gramm között van, ami azt jelenti,
negyvenszeres eltérés lehet a legkisebb és a legnagyobb adagolás között. Az, hogy miért pont 160 kg-ot választotta,
sehol nincs megítélve, ugyanakkor kilogrammonként ez 6-8 ezer Ft-ot jelent itt, és amíg nem tudni, miért ennyi, nem
elfogadható az ajánlat. A következő kérdésem, mennyi vízzel számítottak, következésképp itt egy indoklás kell, és az
alapján lehet csak bármit is mondani. A gyártó szerint a Bioclean-t évente tíz alkalommal célszerű felhasználni, akkor
van hatása. Itt négy alkalomra terveznek használni, miért négy alkalomra? A négy alkalom csak egy tűzoltás, de a
tűzoltásra nincs garancia, tehát valami garancia, megalapozottság kell, miért ennyi, a negyvenszeres értékeknél miért
lett ez választava, mi a módja a baj elhárításának, vagy baj elhárítás, tűzoltás, vészhelyzet vagy megelőzésről van szó.
Az egész anyagot tovább nézve, alapvető probléma, hogy a tó pontos köbtartalma nem ismert, és az ajánlattevő amit
közöl átlagos vízmélységet, az nem igaz. Alapvető probléma a tónál a zöldüléssel kapcsolatban, hogy viszonylag nagy
a felszín, amihez kis vízmélység tartozik, következésképpen erősen fel tud melegedni a víz, a meleg vízben rosszul
oldódik az oxigén, ha rossz az oxigén mennyiség, akkor döglenek a halak, rohadás indul ki a vízben. A folyamatos jó
vízminőség érdekében elsőként csökkenteni kell az oxigén igényét a víznek, ami úgy érhető el, hogy kevesebb szerves
anyag van benne, tehát javaslom első lépésben, ami nem kerül semmibe és mindenképp hatékony, hogy a horgászat
részéről minden fajta tápanyag bevitel azonnal megszüntetendő, mert ez fokozza a víz oxigén fogyasztását. Következő
lépésben az oxigéntartalon növelésére az egyik a betett eszköz, ami a tóban van, a ventilátoros, pörgentyűs szerkezet,
13 éve a tóban van, amiben nem lett cserélve az akkumulátor. Egy ennyi idős akkumulátor aligha üzemképes. Az
ajánlatban szerepel, hogy szükséges esetben az akkumulátort cserélik, de legyünk tisztában azzal, hogy ezen
akkumulátor cseréje durván 400 ezer Ft-os különkiadás lesz, és akkor van egy darab ilyen szerkezetünk. Ha
megtörténik az akkumulátor cseréje, jön az, hogy hatékony lesz-e ez, de a válasz egyértelműen az, hogy nem lehet
hatékony, ugyanis azért hívják ezt tízezresnek, mert 10 m3 percenkénti vizet forgat át, figyelembe véve a m3-t, a tóban
csak 20 nap alatt tud kellő eredményt elérni oxigéntartalomban, következésképpen ebből a szerkezetből sokat kellene a
tóba beletenni, legalább tízet, egyenletesen elosztva. Ennek költségét meg sem tudnám becsülni, külföldről behozott
szerkezet, több milliós tétel lenne, tehát ez nem megoldás. Elengedhetetlennek tartok egy pontos vízmélység
meghatározást, illetve ezzel egyidejűleg megelőző jelleggel a tó vízszintjének folyamatos jegyzését, egy
csapadékmérést, hogy hogyan áll a vízszint, mert a tónak csapadékvízből van csak utánpótlása, tehát az eső és az
elszivárgás, párolgás egyensúlya tartja a tavat, amihez pontos adatok kellenek. Javaslatom az ajánlattevőtől kérni egy
indokolt megoldást, miért annyi, hogyan, mint, valamint azonnali beavatkozásként a horgászok felé az etetést tiltottá
tenni és ellenőrizni. A javasolt méréseket - csapadék, tó vízszint - végrehajtani, valamint egy megbízható tó mélységet
felmérni, és rendszeresen ellenőrizni, van-e mélyülése a tónak, ugyanis a fenékzáró lapjának elszivárgása, csúszása
lefele. Ennyit tudtam mondani röviden.
Torma Andrea polgármester
Összeségeben azt javaslod, hogy kapjunk választ a miértekre, de alapvetően ismered ezt a szert, amit beletesznek a
tóba, és véleményed szerint megfelelő a kezelés technológia és a termék?
Szenthe István geológus
Az anyaggal nincs semmi baj, nem azzal van a baj, hogy az anyag rossz lenne, hanem hogy a Bioclean javasolt gyári
adagolása 0,15-6 g/m3, ami ebben a sz esetben negyvenszeres különbséget jelent. A kérdés csak az, miért annyi az
annyi, amit fel akarnak használni a tóba. Ez alapján lehet dönteni, ugyanakkor minden felesleges kg-ra ez kidobott
pénz. A következő lehetőség a tó pontos m3-tartalmát meghatározni.
Torma Andrea polgármester
Képviselők, van kérdés a Szenthe Úrhoz?
Hákli Tibor alpolgármester
Hozzájutottál egy másik cég másik tanulmányához is, arról mi a véleményed?
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Szenthe István geológus
Az anyagok működési elve mindegyiknek egyforma, tehát nem azzal van a probléma, hogy az anyagok lennének
rosszak.
Hákli Tibor alpolgármester
A vízkeverő nem az oxigén bevitelét segíti elő a tóba, hanem megmozdítja a tó felszínét és keletkezik rajta - Szabolcs
elmondása szerint - egy vízmozgás a felszínen és a kék alga burjánzását tompítja.
Szenthe István geológus
Sok mindent el lehet mondani, a fenékvíz mindig hidegebb, a hideg vízben jól oldódik az oxigén, míg a felszínen lévő
víz nagyon felmelegszik, az oxigéntartalom függvényében jelennek meg a moszatok, algák és társaik. Javaslom, a
Szabolcs írja le, és küldje el! Beszéljétek nyugodtan végig, én telefon közelben vagyok, ha kérdés van, állok
rendelkezésetekre!
Torma Andrea polgármester
Rendben, köszönjük István!
Szenthe Istvánnal történő telefonbeszélgetés befejezésre került.
Csizmár Gábor alpolgármester
Az új szennyvíztisztítók ugyanezen az elven működnek, az összes szerves baktériumot lebontja és vizet csinál belőle.
Ez ugyanez, csak kicsiben. Szennyvíztelepeken használják ezt a szerkezetet, a dózis a fontos, mert minél nagyobb a
szerves anyag tartalom, annál több anyagot kell belerakni. Ha lenne vízmintavétel, megmondanák, mennyi benne a
szerves anyag tartalom, és azért kell ennyi vagy annyi anyagot tenni bele. Az elmondottak alapján. Szenthe Úr ezt
hiányolja, beszéltem vele. Azt gondolom, a Malatec Kft-nek van már itt akkora tapasztalata, hogy ismeri a vizet, az
itteni biológiai folyamatokat. Számomra az volt a kulcskérdés, hogy ez az anyag, amit beletesznek, jó-e a tó
vízkezelésére, ezt a célt szolgálja-e?
Torma Andrea polgármester
Március 31-ig kell válaszolni az ajánlatra, ezért a magam részéről azt javaslom, keressük meg a Malatech Kft-t, kérjük
meg, fejtse ki a mennyiségi szükséglet indokoltságát. Erre vonatkozóan tehát kérnénk tőlük egy kiegészítést, és ha így
helytálló, szakmailag elfogadható, amit kapunk, akkor ne térjünk le erről az útról, hiszen alapvetően nem volt gond a tó
vizével az elmúlt években.
Ivanics András képviselő
2005. év környékén nagyon rossz volt a tó vízminősége, ekkor jött képbe a Malatech Kft. 2007-ben rakták le a tóra a
szerkezetet, és onnantól kezelik a Bánki-tó vizét. Az tény, a tó vizével olyan probléma, mint előtte volt, azóta nincs. Én
azt mondom, nagyon nagy felelősség volna esetleg más valakit választani. A költségvetésben benne van erre a célra 2
millió Ft + áfa, gyakorlatilag annyival többet kellene hozzátennünk, ami a kettő közötti különbség. Elhangzott, hogy
beszivárog a szennyvíz a Bánki-tóba, amit igazából senki sem tud bizonyítani, volt, hogy bekameráztuk a tó körüli
csatornákat, volt, hogy az aknáknál volt megrepedve a beton, amit a tavalyi év folyamán kijavítottunk.
Hákli Tibor alpolgármester
A tóval kapcsolatban két dolog van, fürdenek benne és halak is vannak benne. Például a zöld, hínáros víz a halaknak
nagyon jó, de fürdés szempontjából nem.
Torma Andrea polgármester
Beszéltünk a Szabolccsal, elmondta, Ő nem ragaszkodik a Bánki-tó kezeléséhez, mert itt mindig olyan nagy nyomás
hárul rá, hogy Ő ezt már feladja, nem harcol, két ok miatt. Az egyik, hogy a tavalyi áron, amivel dolgozott és kezelte a
tavat, már hét számjegyű a vesztesége, és azt nem hajlandó tovább folytatni a tó kezelését azokkal a feltételekkel, azon
az áron, ahogy eddig dolgoztak. Kértem, hogy adjon egy olyan korrekt árajánlatot, ami piaci áron van, és a Bánki-tó
vízminőséget fenn tudja vele tartani. Erre kaptuk ezt az árajánlatot, amit megkaptatok. Az a mennyiség, amit eddig
beleszórtak, arra azt mondja, hogy az kevés, mert az évekkel ezelőtti mennyiség a jelenlegi állapotokhoz már kevés,
változtak az árak is és a tó állapota is. Szenthe Úr okfejtése és javaslata alapján el tudom fogadni, hogy a mennyiségre
vonatkozóan kérjünk tőle egy alátámasztó dokumentációt. Gábor, akkor még kérném, hogy Te, az általad említett
szakismereti vonaladon is véleményeztesd ezt az ajánlatot, víz-biológiai szempontból, megadva a tó adatait, esetleg
szerintük mennyire van szükség ebből az anyagból a tóba, vagy egyáltalán, mi a véleményük. És én is elindítottam
még egy vonalat, bízom benne, hogy azon keresztül is sikerül még egy szakvéleményt beszereznünk.
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Csizmár Gábor alpolgármester
A tó vízminősége lehet, hogy napról-napra változik, a hónapos ciklikusság szerinti adagolás nem biztos, hogy jó,
inkább az lenne jó, hogy mérés alapján meg kell nézni, mennyit kell adagolni.
Torma Andrea polgármester
Én kértem, hogy az a szer is kerüljön bele a kezelések során, ami a halak számára jó, és utólag „ fussunk” az
események után, amikor már pusztulnak halak, hanem végezzék el a megelőző kezelést.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mindig az állapothoz mérten kellene kezelni.
Hugyecz Enikő képviselő
Ez szerintem nem annyira szentírás, ha úgy alakul, és az adott időszakban kevesebb kell, még lehet módosítani, nem?
Csizmár Gábor alpolgármester
Erre lennék kíváncsi, jönnek, mérnek, cselekednek, vagy csak jönnek, fogják és beleteszik a tóba? A Pistának is ez
nem volt tiszta, amikor beszéltem vele, a kontroll része. Tudjuk valamilyen szinten, hogy a Malatecc Kft. mit rak bele,
milyen anyaggal kezel?
Hákli Tibor alpolgármester
Az utolsó nyári kezeléskor itt maradtak a hordók, egyiken a Bioclean, a másikon a Bioclean Aqua felirat szerepelt.
Szóba került a halak etetése is, azt még nem sikerült felmérni, mennyi hal van a Bánki-tóban.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ezt én nem gondolnám problémának, ellenben a „csatornás kiszivárgást”, ami szerintem nincs, igen.
Hákli Tibor alpolgármester
20 éve kész a csatornarendszer, ami nem azt jelenti, hogy ennyi idő alatt kitisztult a föld felső rétege.
Torma Andrea polgármester
További érdemi hozzászólás? Javaslatom, most ne hozzunk igen vagy nem tartalmú döntést az árajánlatra
vonatkozóan, hanem a következőkről hozzunk döntést: Csizmár Gábort felhatalmazzuk, hogy ezzel az ajánlattal és a
tónak a rendelkezésre álló adataival keresse meg a vízbiológus szakember ismerősét, akire gondoltál, és Ő is adjon egy
írásbeli véleményt, számítása szerint ebből az anyagból nagyságrendileg mennyi kell a Bánki-tóba, és ez megfelelő
anyag-e a tó kezelésére. A Malatecc Kft-től kérünk egy árajánlat kiegészítést, részletes mennyiségi magyarázattal,
illetve megkérdezem, hogy a mennyiségek meghatározása történhet-e a tó aktuális víz állapotához igazodóan. Ezen
kívül igyekszem én is még egy szakvéleményt beszerezni. Javalom, hogy a Horgászegyesület felé tegyünk egy olyan
javaslatot, hogy tegyék szigorú korlátozás alá a beetetést, és ez ne korlátlan legyen. Ha megvannak a kért információk,
vélemények, kiegészítések, ki fogom küldeni mindenkinek elektronikusan, és mivel egy ideig várhatóan nem lesz
testületi ülés, javaslom, hogy a testület hatalmazzon fel engem és a két alpolgármestert, hogy mindezek ismeretében, és
a Ti véleményetek alapján döntést hozzunk.
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az előbb
elhangzott javaslat elfogadásávál, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
40/2020. (III.16.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki-tó vízkezelésére vonatkozó,
Malatech Kft. árajánlatával kapcsolatban a következő döntést hozza:
 A képviselő-testület az árajánlat kiegészítését kéri arra vonatkozóan, hogy milyen
adatok, milyen szempontok, milyen számítás alapján kerül meghatározásra a tóba
egy-egy kezelés során behelyezésre kerülő anyag mennyisége. A képviselő-testület
felkéri az ajánlatot adó Malatech Kft-t, hogy az egyes kezelésekhez tartozó
mennyiségekre vonatkozó számítással, kimutatással (magyarázattal) egészítse ki a
benyújtott ajánlatot, valamint adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az egyes
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kezelések során szükséges mennyiség meghatározása történhet-e a kezelést
közvetlenül megelőző vízvizsgálati adatok alapján.
 A képviselő-testület megbízza Csizmár Gábor alpolgármestert, hogy az általa
felajánlott, az ismeretségi körében lévő vízbiológia szakismeretekkel rendelkező
szakembertől szerezze be az árajánlatra vonatkozó véleményét (a vízkezelésre szánt
anyag megfelelő-e a Bánki-tó kezelésére, az ajánlatban szereplő mennyiség indokolte és megfelelő-e).
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szakember bevonásával
további, a tó vízkezelésére és az árajánlatara vonatkozó szakvéleményt szerezzen be.
 A képviselő-testület javasolja és egyben kéri a Bánki-tó halászati jogát gyakorló
bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesületet, hogy a horgászathoz kapcsolódóan a
tóba történő szervesanyag-bejuttatás (horgász általi, úgynevezett beetetés)
tekintetében hozzon szigorú mennyiségi korlátozó szabályozást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestereket, hogy az árajánlat
mennyiségi részletezését és indokolását tartalmazó kiegészítés, valamint a beszerzésre kerülő
szakmai vélemények alapján a Bánki-tó vízkezelésére vonatkozó döntést meghozza, és ezen
döntés alapján a polgármester a szerződést megkösse, és a Tó vízkezelésére vonatkozó
intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, lehetőség szerint

4. Napirend

Bánki-tó névhasználatára irányuló kérelem

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, kérdés?
Amennyiben objektíven nézem ezt a kérelmet, véleményem szerint ez a névhasználat indokolatlan versenyelőnyt
jelenthet a többi bánki céggel szemben, hiszen a Bánki-tó megnevezés mondhatni, hogy az országosan ismert bánki tó
tulajdonneve. Szerintem ennek cégnévként történő használata indokolatlan pozitív piaci előnyt jelentene, miközben
úgy gondolom, hogy ez a név, vagy inkább ismertség, „hírnév” minden bánki vállalkozást azonos mértékben kell, hogy
szolgáljon, minden bánki vállalkozást, sőt, minden bánki lakost azonos mértékben „illet meg”, ha lehet így fogalmazni.
Másrészt ennek cégnévként történő használata félrevezető is lehet, azt sugallhatja, hogy a Bánki-tó ezé a vállalkozásé,
és azért használja ezt a cégnevet. Úgy gondolom, hogy a többi helyi vállalkozással szemben talán nem lenne korrekt,
ha a Bánki-tó nevet egy magáncég viselné.
Csizmár Gábor alpolgármester
A múlt héten hoztunk egy döntést, hogy a tó megnevezésből ne legyen keveredés, ne azt használjuk, most meg ehhez
hozzájáruljunk?
Torma Andrea polgármester
Ott a tó és a „tópartiság”-ról beszéltünk, ahogy a szálláshelyek nevében megjelenik különböző formában, ennél a
kérelemnél egy cégnévben szeretnék használni a „Bánki-tó” megnevezést. A Bánki-tó kifejezés nálam súlyosabb, mint
az, hogy tó, vagy tóparti, vagy tavi. Bánki-tó egy van, az a Mi tavunk, a falu tava. Én ezt gondolom. Légy szíves
mondjatok véleményt!
Hákli Tibor alpolgármester
Ha az előző döntésünket vesszük figyelembe, akkor nem kellene hozzájárulnunk. Nem hinném, hogy a Tominak
gondot okozna, ha más néven fog céget alapítani.
Hugyecz Enikő képviselő
Legyenek vállalkozások, új dolgok, de ezt ne használja így szerintem sem! Annyi más nevet kitalálhat!
Torma Andrea polgármester
A kérelmet azért ne támogassuk, mert más helyi vállalkozókkal szemben indokolatlan pozitív megkülönböztetést
jelenthet?
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Hugyecz Enikő képviselő
Nem gondolnám, hogy ez igaz. Én úgy látom a bánki vállalkozásokat, hogy mi nem vagyunk konkurenciák, mindenki
egy kicsit mást csinál.
Torma Andrea polgármester
Nem is arról szól, hogy ne hozzon létre vállalkozást, hanem hogy Bánki-tó névvel vagy más néven. A Bánki-tó egy
országosan ismert név, a Bánki-tó tulajdonneve.
Hugyecz Enikő képviselő
Inkább ez az indok, és nem a többi helyi vállalkozás.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a kérelemben foglaltak szerint cégnévben a Bánki-tó megnevezés
szerepeljen, azon indoknál fogva, hogy a Bánki-tó a Bánki-tó tulajdonneve, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
41/2020. (III.16.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lomen Tamás kérelmező kérelmét
megtárgyalta, és a Bánki-tó cégnévként történő használatához, valamint vállalkozás ezen
elnevezéssel történő cégbírósági bejegyzéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
Bánki-tó elnevezés a Bánk községben lévő tó tulajdonneve.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirend

Közterületi fakivágások

Torma Andrea polgármester
A honvédségi üdülő részéről érkezett egy kérés, hogy a Virág utcában a lévő 3 db akácfa nagyon ferde és veszélyes,
járuljunk hozzá a kivágáshoz, ők megoldják a kivágást, csak a testület engedélyét kérik. Ezen kívül a részünkről
felmerült, hogy a Kis utcában lévő nyírfát és szilvafát is jó lenne kivágni, de erről pontosabb tájékoztatást tud mondani
a Tibi.
Hákli Tibor alpolgármester
A Kis utcában 1 db nyírfa, és a Kis utca és az óvoda mögött lévő 4 db akácfát szeretnénk kivágni. Beszéltünk a Nagy
Lacival, hogy a Riskóék melletti fenyőfát mennyiért vágná ki, tett rá 115 ezer Ft-os árajánlatot, ha adunk segítséget a
ledaráláshoz. Ezen a kereteken belül megpróbálunk megegyezni a Riskó családdal, hogy az ott lévő kertet ide adják-e
az önkormányzatnak, mert az óvoda előtt nem lehet megállni autóval és kiszállni, mert nincs hely, ezért jó lenne ott
egy parkolót kialakítanunk.
Hozzászólás, más vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az
elhangzott és javasolt közterületi fakivágásokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a közterületi fakivágásról szóló javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
42/2020. (III.16.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi közterületeken álló fák
kivágását rendeli el:
 Bánk, Dózsa György utca 26. szám melletti közterületen álló 4 db szilvafa és 1 db
nyírfa,
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 Bánk, Virág utcában, a Hársfa utca 1. szám melletti közterületen álló 3 db akácfa.
A képviselő-testület a fák pótlásáról nem rendelkezik, mivel a képviselő-testület
megítélése szerint az érintett területeken a fák pótlása nem indokolt és nem szükséges,
tekintettel arra, hogy a kivágásra kerülő fák nem telepített fák.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt fák kivágása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és gondoskodjon a fák kivágásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: lehetőség szerint

6. Napirend

Ágynemű vásárlás az önkormányzat üzemeltetésében lévő szálláshely részére

Torma Andrea polgármester
Beszéltünk már róla, hogy szeretnénk folyamatosan fejleszteni a Leveleki Üdülő szolgáltatási színvonalát. A Marcsiék
véleménye szerint a legfontosabb, és viszonylag nem túl nagy kiadással jár, az ágyneműk cseréje. Szobánként két
garnitúra paplan és nagypárna kerülne beszerzése. Marcsi több cég ajánlatát átnézne, és amit javasol, 1 db paplan
4.700 Ft, 1 db nagypárna: 4.490 Ft áron lenne, és mosható. Ha tehát húsz garnitúrát vennénk mindkettőből, az
megközelítőleg 185.000 Ft költséget jelentene. Ezen kívül még szeretnének néhány abroszt, asztalterítőt is vásárolni,
ami szerintük szintén szükséges lenne, mert jelenleg lepedőt használnak az asztalokra. Javaslom, hogy ezekre a
beszerzésekre határozzunk meg egy keretösszeget, és vásároljuk meg az Üdülő részére ezeket.
Hugyecz Enikő képviselő
A Leveleki Üdülővel kapcsolatban érkezett hozzám egy megkeresés, Rákosi Gyuritól. Nem tudja, hogy lesz testületi
ülés, és megkért, hogy ha elhoznám a levelet és felolvasnám, beszéljünk róla. Szeretnének fejleszteni a büfében.
Felolvasnám a levelet:
„Tisztelt képviselő-testület!
Több tíz éve béreljük az önkormányzattól a Tóparti Vendégház épületének egy részét, ahol büfét üzemeltetünk. Úgy
látjuk, elérkezett az idő, hogy bizonyos fejlesztéseket és felújításokat elvégezzünk az épületnek ezen részén. A
helyiség méretéhez képest, sok géppel rendelkezünk, ha csak a két fagyasztót és a nagy kétajtós hűtőt említjük meg,
akkor máris látszik, hogy az épület részében a hőmérséklet nyáron 40 C fok fölé emelkedik. A hőmérséklet mérséklése
végett arra gondoltunk, hogy klimatizálnánk a helyiséget, azaz légkondit szerelnénk fel. Ehhez a fejlesztéshez kérjük a
testület jóváhagyását, illetve a befektetett költségek jóváírását a bérleti díjból.”
Igazából elvégeznék a beszerelését a klímának, nem szeretné teljes mértékben nem fizetni a bérleti díjat, hanem
kevesebbet és akkor „X” évre leírva leíródna ez a költség.
Torma Andrea polgármester
Amennyiben klímaberendezést szeretne felszerelni, akkor első lépésben településképi bejelentést kell tenni, amit a
főépítész véleményez, és az alapján adjuk ki az igazolást. Előírás, hogy utcafront felé nem helyezhető fel a kültéri
egység, pláne, hogy a büfé utcafronti fala a tó felé néz, ezért szerintem biztos, hogy arra a falra nem lehet felszerelni.
Ha elhelyezhető máshova, úgy, hogy az utcaképet nem zavarja, akkor nyilván nincs akadálya. Bérleti díj levonással
kapcsolatban: a bérlemények esetén azokat a fejlesztéseket szoktuk elfogadni a bérleti díjjal szemben - és ez szerintem
jó gyakorlat -, ami ott marad az épületben, tehát ami az épület, építmény szerves része lesz. A légkondicionáló
berendezés szerintem nem ilyen, mert ha mondjuk megszűnik a bérleti jogviszony, a légkondi eszközt a bérlő el tudja
vinni, nem lesz része az épületnek, és nem alapfeltétele az üzemeltetésnek. A klíma-berendezés felszerelése egy
kényelmi beruházás, amire nyilván szükség van, megértem az indokolást, de ez nem olyan, ami az épület része lesz és
az épület értékét növeli.
Hugyecz Enikő képviselő
Azt gondolom, ez megegyezés kérdése. Ez egy felvetés volt, egyáltalán elkezdhet-e ezzel foglalkozni. Megnézi, hová
lehetne, milyen költségről van szó, hajlandóak vagyunk-e beszélgetni róla, mert akkor egy részletesebb vázlatot készít,
hogy nézne ki, mik az elképzelései, és ha meg van egyezve, hogy mondjuk „X” év után ott marad, ez mindenkinek az
érdeke.
Torma Andrea polgármester
Természetesen megegyezés kérdése minden, illetve a képviselő-testület döntése, ez nyilvánvaló. Én a magam részéről
egy légkondicionáló berendezést nem tartok olyan fejlesztésnek, ami az épület része lenne és emelné az épület értékét,
pláne úgy, hogy ez egy idő után elavul, és mondjuk egy új bérlő korszerűbbet szeretne. Én a magam részéről nem
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tartom indokoltnak, hogy ebben az amúgy is nyomott minimális bérleti díjban még egy ilyen fejlesztést is jóváírjunk.
A településképi eljárást pedig le kell folytatni, és csak oda lehet kihelyezni, ahová a főépítész településképi
szempontból jóváhagyja.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mobil klímában nem gondolkodtak?
Hugyecz Enikő képviselő
Az anyukája van a büfében, és egyre megterhelőbb neki a munka ebben a körülményben dolgozni.
Torma Andrea polgármester
Ezért is mondtam, hogy ez nem az építmény része lesz, hanem az Ő munkakörülményeik javítását szolgálja.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha valamilyen okból kifolyólag nem Ők fogják üzemeltetni, lehet majd ez miatt a következő bérlőtől több bérleti díjat
kérni.
Torma Andrea polgármester
Ez egy jövőbelátó esemény, nem tudjuk, mi lesz.
Hákli Tibor alpolgármester
Mennyibe kerül egy ilyen klímaberendezés?
Torma Andrea polgármester
2-300 ezer Ft körül?
Csizmár Gábor alpolgármester
Ez nem egy olyan nagy helység, egy mobil klímával ez simán megoldható szerintem, ami mondjuk 100 ezer Ft-ba
kerül. Én használtam már ilyen klímát egy időben, és ez teljesen jó.
Hákli Tibor alpolgármester
Ha nem lehet utcafrontra tenni, elég bonyolult lesz a csövezése.
Torma Andrea polgármester
Ha megvan a településképi bejelentés, és hogy hova kerülhet a külső egység, még nekünk önkormányzatnak, mint
tulajdonosoknak is hozzá kell járulnunk.
Hugyecz Enikó képviselő
Nem gondolnám, hogy a mostani helyzetben ez a legfontosabb, és ki tudja, mi lesz itt nyáron, de akkor nem vetjük el,
járja jobban körbe!
Hákli Tibor alpolgármester
Úgy gondolom, ez az Ő költsége lesz.
Csizmár Gábor alpolgármester
Hosszútávon az épületben az a büfé rész szerintem nem illik bele a környezetbe, nincs jó helyen és nem jó színvonalat
képvisel. Mondjuk nyáron, ha van egy koncert, nem tudja azt megfelelően kiszolgálni, mert ahhoz kicsi. Inkább oldalt
valamit kellene építeni, szerintem sokkal jobban járnánk, ha már fejleszteni akarnánk.
Torma Andrea polgármester
Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy nem biztos, hogy az önkormányzatnak ebben a formában így van szüksége a
büfére.
Csizmár Gábor alpolgármester
Így van.
További hozzászólás, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Tóparti Üdülőház, új nevén a Leveleki Üdülő részére 20 db paplan, 20 db nagypárna, valamint asztalterítő kerüljön
beszerzésre, és erre 250.000 Ft keretet biztosít a képviselő-testület, kérem, kézfeltartással szavazzon!
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A képviselő–testület megtárgyalta az önkormányzati szálláshely részére javaslat eszközbeszerzéseket, és 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
43/2020. (III.16.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat
tulajdonában és üzemeltetésében lévő szálláshely részére az Önkormányzat 2020. évi
költségvetése terhére 20 darab paplan, 20 darab nagypárna, valamint asztalterítők
kerüljenek beszerzésre. A képviselő-testület ezen beszerzésekre 250.000 Ft összegű
keretet hagy jóvá, melyet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirend

Óvoda kerítés

Torma Andrea polgármester
Az óvoda oldalsó, tehát a Dózsa György utcai házak felé eső kerítésének elkészítésére két megoldási változat merült
fel. Az egyik egy betonkerítés, amit – ha úgy döntünk- le lehet festeni például mesefigurákkal, a gyerekekkel és a
szülőkkel együtt. A másik változat, hogy lemezlapokból kerül kiépítésre a kerítés, amihez alapot és oszlopokat kell
kialakítani. Ugyanolyan lemezek, mint az utcafront felé, csak nem ilyen keskeny elemek, hanem egy nagyobb
lemezből. A betonkerítésre megközelítőleg 800 ezer Ft-os árajánlatot kaptunk, a lemezkerítés 300 ezer Ft körül lenne,
amihez még hozzájön az alapozás és az oszlopok kiépítésének költsége, tehát összességében nagyjából hasonló árban
lenne mind a két megoldás. Jó lenne döntenünk, hogy milyen kerítés legyen. Amint az események engedik, szeretném
megcsináltatni, mire az óvoda újra kinyit, jó lenne, ha megépülne. Ezért szeretném kérni, hogy ha lehet, határozzuk
meg, melyik irányban induljunk el, melyik megoldás legyen. Én inkább a betonkerítés felé hajlok, esztétikus mind a
két oldalról, tehát „hátulról” is, ami azért látszik az utcából, stabil, hosszú élettartamú, és ha megvalósulhat rajta a
festés, az külön élményt nyújtana a gyerekeknek és a szülőknek is. Amennyiben ezt a változatot választjuk, szeretném,
ha az utcafronti barna kerítést kicserélnénk színes lemezekre. Véleményem szerint az óvodához jobban illene egy ilyen
színes, vidám kerítés, és már az utcáról a kerítésből is látható, hogy ez egy óvoda.
Csizmár Gábor alpolgármester
A betonkerítésnél a hangszigetelés is jó, nem zörög, színesre ki lehet festeni, időtálló, ellenben szerintem a
lemezkerítés nem annyira gyerekbarát. Én is inkább a betonkerítés felé hajlok.
Hákli Tibor alpolgármester
A lemezkerítés a hőingadozásra állítólag pattog és elég hangosan.
Torma Andrea polgármester
Mit szóltok ahhoz, hogy az óvoda elején kicseréljük színesre a mostani barna kerítéselemeket?
Csizmár Gábor alpolgármester
Legyen színes!
Hugyecz Enikő képviselő
Már látunk bármit előre a költségvetés kapcsán, hogy ez mikor jön elő, hogy mikor dőlt meg? Mikor kell újra
foglalkozni vele?
Torma Andrea polgármester
Most még nem látható, hogy a tervezett bevételekben mekkora kiesés lesz, nem tudnánk mi alapján mit módosítsunk,
csak találgatás lenne. Az már látszik, hogy a kiadási oldalon sok olyan kiadás felmerül, amit nem terveztünk, de azt
gondolom, nyárnál előbb nem fogunk tudni ezzel érdemben foglalkozni. A meglévő költségvetés alapján dolgozunk, a
veszélyhelyzetből adódó feladatokat megoldjuk, és utána nyár végén, valamikor szeptemberben, amikor már látható
ennek a helyzetnek a hatása, szükség szerint módosítjuk a költségvetést.
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További hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.
Ivanics András
képviselő
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