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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
1/2023.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2023. január 31-én 10.00 órai kezdettel megtartott 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  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

 Hugyecz Enikő képviselő 

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 
 

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 Ivanics András képviselőt. 

 

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

 

Ivanics András képviselő 

Az Egyebekben szeretnék három dolgot megbeszélni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nekem is lenne két dolog, amiről  szeretnék beszélni veletek. 

 

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

Napirend  

 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

1. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Bánk 96. hrsz-ú temető parkoló napelemes rendszerrel történő lefedése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Bánk 216 helyrajzi számú ingatlanból területrész vásárlás iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Bánk község településrendezési eszközei módosításának elhatározása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata 

              Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. Egyebek 
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Napirend előtt 
 

Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ezzel kapcsolatban van kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő–testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirend előtti 

tájékoztatást. 

 

 

 

1. Napirend Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az önkormányzati rendeletek módosítása jogszabályváltozás miatt vált szükségessé. A nyugdíjminimum helyett 

bevezetésre került a szociális vetítési alap fogalma, aminek a tartalma és a funkciója változatlan, viszont azokat az 

önkormányzati rendeleteket, amiben a nyugdíjminimum fogalma szerepel, összhangba kell hozni a magasabb szintű 

jogszabályokkal, és a nyugdíjminimum kifejezés helyett a szociális vetítési alap fogalmát kell használni. A módosítás 

három önkormányzati rendeletet érint. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I.31.) önkormányzati 

rendelete 

 

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

 

2. Napirend Bánk 96 hrsz-ú temető parkoló napelemes rendszerrel történő lefedése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Tó Hotel Szolgáltató Kft. szeretné lefedni a 96 helyrajzi számú temetőnél lévő parkolót, és a fedés tetejére  

napelemet szeretnének telepíteni, ami a Hotel áramellátását szolgálná. A benyújtott terveket elküldtük a települési 

főépítészünknek, aki javasolta az összefüggő tetőzet megszakítását, és a temető bejáratának szabadon hagyását. A Tó 

Hotel Szolgáltató Kft. a települési főépítész javaslatának megfelelően módosította a műszaki dokumentációt, Ti már a 

ezt a módosított dokumentációt kaptátok meg. Elkészült az erre vonatkozó megállapodás tervezet is, amiben 

rögzítettük azokat a feltételeket, amivel ez beruházás megvalósulhat. Úgy gondolom, hogy nekünk is érdekünk, hogy a 

Tó Hotel működjön, mert nekünk is akkor lesz adóbevételünk. Én nem látom akadályát annak, hogy ez a beruházásnak 

megvalósulhasson, az esetlegesen felmerülő problémákat a megállapodás egyértelműsít és rögzít. Minden olyan 

kérdést, ami esetleg problémás lehet, a megállapodásban rögzítettünk. Az építkezésre csak akkor kerülhet sor, ha a 

megállapodást megkötöttük, valamint, ha a temető azon része, ahol a parkoló található, az erdő művelési ág alól 

kivonásra kerül. 

 

Ivanics András képviselő 

Én úgy gondolom, hogy nagyon részletes a megállapodás, így nem kerülhet sor olyan incidensre, mint korábban, 

amikor lezárták a parkolót a lakosság elől. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Új főépítészünk van? 
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Torma Andrea polgármester 

Igen. Egy hölgyet sikerült találnunk a korábbi főépítész helyett, aki sajnos beteg lett és nem vállalta tovább a feladatot. 

Eddig jó az együttműködés és anyagilag is előnyös, mert nem átalány díjat fizetünk, hanem eseti díjazásban 

állapodtunk meg, annyit fizetünk, amennyiszer igénybe vesszük a munkáját. 

 

Ivanics András képviselő 

Ő is Salgótarjánba van? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, Esztergomban. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Eredetileg Romhány felé, a Kempinggel szemben lévő területükön akartak napelemparkot kialakítani. Azt már 

elvetették, vagy ezzel párhuzamosan oda is tesznek napelemet? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom. Nekem annyit mondtak, hogy ahová csak tudnak, mindenhová raknak napelemet. Feltételezem, hogy – ha 

csak nem más funkcióra kell az a terület – oda is raknak napelemet, mert ez, ami a parkoló fölé kerül, nyilvánvalóan 

kevés lenne a hotel energiaellátásához. 

 

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  

Tó Hotel Szolgáltató Kft, mint építtető, a Ferdinánd és Ferdinánd Építésziroda Kft. által készített és az 

Önkormányzathoz benyújtott és a képviselő-testület elé terjesztett műszaki tervrajzok és látványterv szerint az 

Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 96 helyrajzi számú temető területén lévő közterületi gépjármű parkoló 

területére védőtetőt (felépítmény) építésen, valamint hozzájárulunk, hogy a védőtetőre napelemes rendszer kerülhet, és 

elfogadja az erről szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

1/2023. (I.31) képviselő-testületi h a t á r o z a t :  

 
Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Tó Hotel Szolgáltató Kft. (1185 

Budapest, Rimaszombat utca 11.) mint építtető által, a Ferdinánd és Ferdinánd Építésziroda Kft. 

(1056 Budapest, Szép utca 2. V. em.) által készített és az Önkormányzathoz benyújtott műszaki 

tervrajzok és látványterv alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 96 helyrajzi számú 

temető területén lévő közterületi gépjármű parkoló területére védőtető (felépítmény) építéséhez, 

valamint a védőtetőre napelemes rendszer telepítéséhez, mint az érintett ingatlan tulajdonosa, az 

alábbi feltételekkel hozzájárul: 

- A hozzájárulás kizárólag a Bánk belterület 96 helyrajzi számú ingatlan építési 

dokumentációban meghatározott részére terjed ki, a védőtető nem nyúlhat át más 

ingatlanra.  

- A kivitelezés csak azt követően kezdődhet el, hogy a kivitelezéssel érintett „erdő” 

művelési ágú alrészlet határa áthelyezésre kerül akként, hogy a kivitelezéssel érintett 

terület „kivett” megjelölésű alrészletbe essen. Az alrészletek közötti határvonal 

áthelyezésével kapcsolatos költségek az építtetőt terhelik. 

- A parkolónak a védőtetővel fedett része továbbra is közösségi használatban marad, 

melynek ingyenes, személygépkocsival történő ideiglenes parkolás céljából történő 

igénybevételére bárki jogosult. 

- A parkoló vagy annak egy része lezárásra nem kerülhet, az egyes parkolóhelyeken 

parkolásgátló berendezés csak az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 

helyezhető el. Az Önkormányzat, mint tulajdonos saját belátása szerint jogosult 

szabályozni a parkolás rendjét annak előtérbe helyezésével, hogy a parkoló elsősorban a 

temetőt felkeresők gépkocsijainak parkolását szolgálja. 

- A védőtető létesítését megelőzően a parkoló burkolatát az építtető úgy köteles 

kialakítani, hogy a csapadékvíz megfelelő elvezetése biztosított legyen. 

- A védőtető az építtető által történő megépítést követően az Önkormányzat tulajdonába 

kerül, a tulajdonjog szempontjából a felépítmény osztja az altalaj sorsát, az építtető 

ráépítés jogcímén tulajdonjogot nem szerez. 
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- A felépítmény tetőzetére felszerelésre kerülő napelemes rendszer nem tekinthető az 

ingatlan részének, az berendezésként az építtető tulajdonát képezi. 

- Az építtető, Tó Hotel Szolgáltató Kft. köteles a napelemes rendszert és a védőtetőt 

biztonságos, balesetveszélytől mentes állapotban tartani. 

- A napelemes rendszerhez tartozó berendezések (mérőóra, inverter, akkumulátorok stb.) 

kizárólag az építtető saját ingatlanán helyezhetők el, azok a parkoló területéből helyet 

nem foglalhatnak el. 

- A felépítmény karbantartása, javítása, állagmegőrzése az építtető kötelezettsége 

mindaddig, amíg a felépítmény tetőzetén az építtető tulajdonát képező napelemes 

rendszer rajta van. Ha a felépítményt ezen időszak alatt bármilyen sérülés éri, annak 

helyreállítása az építtető feladata. 

- Az építtető az Önkormányzattal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet abban az 

esetben, ha a felépítmény vagy a napelemes rendszer eltávolítására bármilyen hatóság 

kötelezi. Ebben az esetben az építtető haladéktalanul köteles az eredeti állapot 

helyreállítására. 

- Ha a napelemes rendszer bármilyen okból leszerelésre kerül, az Önkormányzat 

egyoldalúan jogosult dönteni arról, hogy a védőtetőt saját tulajdonaként fenntartja, vagy 

igényli az építtetőtől annak eltávolítását és az eredeti állapot helyreállítását. 

- A védőtető kivitelezése és a védőtetőre történő napelemes rendszer telepítése kizárólag 

olyan időszakban történhet, ami nem érinti a település szezonális rendezvényeinek idejét, 

valamint a temető kiemelt látogatásának időszakát (pl. Húsvét, Halottak Napja, 

Mindenszentek, temetés). Az építtető a kivitelezés során keletkező hulladékot saját 

költségén folyamatosan köteles a helyszínről elszállítani. 

 

A képviselő-testület, mint a közterületi parkoló tulajdonosa hozzájárul, hogy a Tó Hotel 

Szolgáltató Kft. a benyújtott és előterjesztett műszaki tervrajzoknak és látványtervnek 

megfelelően a fenti feltételek és az előterjesztett megállapodás szerint a személygépjármű parkoló 

területe fölé saját költségére védőtetőt építsen és a védőtetőre napelemes rendszert telepítsen, a 

napelemek által termelt áram pedig a Tó Wellness Hotel (2653 Bánk, Petőfi út 73.) 

üzemeltetésére felhasználásra kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 96 helyrajzi számú területen 

lévő parkoló védőtetőre épített napelemes rendszerrel történő lefedésére vonatkozó, előterjesztett 

megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bánk 96 helyrajzi számú ingatlan „erdő” 

művelési ágú alrészlet határának áthelyezésével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Bánk 216 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlás iránti kérelem 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A kérelmezők a 216 helyrajzi számú játszótér területéből szeretnék megvenni a rajzon megjelölt részt. 

 

Ivanics András képviselő 

Kb. 80 m2 lehet az a terület, nem? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, nagyjából, de nem mértük ki, mert földmérőt csak akkor bíznánk meg, ha a testület döntött a területrész 

eladásáról. Az elkészült ingatlanforgalmi értékbecslés alapján a területrész ingatlanforgalmi értéke 8.000 Ft/m2. Ha 85 

m2-rel számolunk, akkor 680.000 Ft bevételünk lenne a területrész eladásából. Én azt gondolom, hogy valóban nem 

szép, hogy a telekhatár nem egyvonalban halad a szomszédos ingatlannal, ezért ott van egy kis beugró rész. 

Településképi szempontból lehet, hogy szebb lenne, ha a telekhatár egyenes lenne, de azon is gondolkodjunk el, hogy 

ha ezt a kis területet eladjuk, akkor nagyon beszűkül a játszótér, sehová nem fogunk tudni tovább terjeszkedni. 

Korábban felmerült, hogy azon a részen lehetne a fiataloknak kosárlabdapalánkot vagy kültéri pingpong asztalt 

felállítani. Ha eladjuk ezt a területrészt, akkor ott teljesen beszűkülnek a lehetőségeink és a játszótér területe. Ebből a 
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szempontból megfontolandó, hogy eladjuk-e ezt a területrészt. Az is igaz, hogy most nem használjuk semmire azt a 

területet. Azt kell mérlegelni, hogy a terület eladásából származó 680.000 Ft bevétellel vagyunk előrébb, vagy azzal, 

ha megmarad a terület és marad lehetőségünk, ahova tudunk eszközöket elhelyezni. 

 

Ivanics András képviselő 

Szerintem, ha valaki pingpongozni akar, nem biztos, hogy oda fog elmenni. Ha ilyenben gondolkodunk, akkor már 

célszerűbb lenne a strandon egy kültéri pingpongasztalt felállítani. A kosárlabda palánkhoz pedig szerintem 

mindenféleképpen egy sima, betonos hely kellene. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem egy teljes pályáról beszéltünk, csak egy kosárpalánkról. 

 

Ivanics András képviselő 

Igen, azt tudom, de akkor is elvenné legalább a hely felét.  

 

Hugyecz Enikő képviselő  

A betonozást vállalták volna a Tomiék, nem? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, ők a palánk beszerzését vállalták volna és nekünk kellett volna a területet biztosítani, vagy kialakítani. Közös 

megvalósításban gondolkodtunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

És azt lehet tudni, hogy miért akarják megvenni azt a területrészt?  

 

Torma Andrea polgármester 

Nekem azt mondta az István, hogy ki akarja bővíteni a telkét, hogy például a kutyáknak is nagyobb területe legyen. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én is beszéltem velük előzetesen, elég szerencsétlenül van ott az a rész, amiatt, hogy nem egyenes a telekhatár. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az Ő telekhatáruk van jó helyen, a szomszédos ingatlan telekhatára került kijjebb, mivel annak idején az Éva 

ragaszkodott a fűzfához, ezért megvásárolta azt a területrészt a játszótérből, amin a fűzfa áll, így az Ő telekhatára 

változott, a játszótér rovására. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az biztos, hogy jobban nézne ki, ha egyenes lenne a telekhatár. Oda nem biztos, hogy szerencsés lenne egy 

kosárpalánkot felállítani, mivel kerítések vannak mindenhol, könnyen átpattanhat a labda. Én úgy gondolom, hogy 

nem is a pénz miatt kellene eladni, hanem a jó kapcsolatok ápolása miatt. Egyébként meg, ha a Riskóék eladnának 

nekünk a területükből, akkor összességben az önkormányzati tulajdonú területek aránya nem fog csökkenni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Hát igen, de egyrészt az a terület máshol van, másrészt még az sem biztos, hogy meg tudjuk venni, mivel az egyik 

tulajdonos elzárkózott az adásvételtől. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

És ezzel a kosárlabda palánk témával hol álltunk meg? Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legyen?  

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Mit szóltak ahhoz a javaslathoz, hogy régi faház helyén legyen a kosárlabdapalánk? Tetszett nekik az ötlet? Ha ezt a 

területrészt mégis eladjuk, lehetne a strandon a pingpongasztal.  

 

Torma Andrea polgármester 

Nem jutottunk el eddig, mivel mi magunk sem jutottunk dűlőre a helyszínt illetően. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Labdázós helynek szerintem a tó és a környéke lenne a legjobb. 
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Hugyecz Enikő képviselő  

Szerintem, ha a bánkiak közül valaki kosarazni akar, akkor oda megy, ahol a pálya van. Bánkon belül azért nincsenek 

olyan nagy távolságok. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ők nem jelöltek meg területet, azt kérték, hogy mi mondjuk valamit, hogy hol lehetne, mivel azonban nem jutottunk 

dűlőre, ezért elakadt a dolog, valamint az is kérdés volt, hogy mennyibe kerülne a terep kialakítása. De ehhez előbb azt 

kellene tudni, hogy mi a helyszín. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Meg kellene kérdezni, hogy akarják-e még ezt, és melyik helyszín lenne szerintük a jobb? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Vagy kell egy harmadik helyszínt választani. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Vagy javasoljanak Ők egy harmadik helyszínt. Én is úgy gondolom, hogy a 680.000 Ft bevétel miatt nem érdemes 

eladni azt a területrészt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én nem gondolom, hogy el kéne nekünk adni ezt a területrészt, mert ha minden területet eladunk a falu központjából, 

ki fogunk szorulni onnan. Az, hogy milyen játék vagy eszköz lesz oda telepítve, azt majd a jövő eldönti. Nekem nincs 

az Istvánnékkal bajom, de a játszótér az maradjon játszótér.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Annyira azért nem szűkülne le ott a tér. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Miért nem vették meg végül 2016-ban? Már akkor is kezdeményezték az adásvételt? 

 

Ivanics András képviselő 

Szerintem nem anyagi okok miatt. Anno 5.000 Ft/m2 áron megvehették volna, most ők ajánlottak fel 7.500 Ft/m2 

vételárat érte.  

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor nem jeleztek vissza, nem történtek lépések, most – gondolom – átgondolták.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Patkó utcai építési telkeknek mennyi most a négyzetméter ára? 

 

Torma Andrea polgármester 

10.000 Ft/m2. 

 

Ivanics András képviselő 

Akkor ez miért kerül csak 8.000 Ft/m2 összegbe? 

 

Torma Andrea polgármester 

Mert az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján ennyi az értéke. Természetesen ettől az ártól kérhetünk többet, csak 

kevesebbet nem. Ez nem egy önálló építési telek, gondolom, ezért más az ára. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Engem zavar, hogy az építési telkek ára 10.000 Ft/m2, ennek a területrésznek itt a központban pedig csak 8.000 Ft/m2. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor, ha jól értem, van egy módosító indítványod, és azt javaslod, hogy 8.000 Ft/m2 ár helyett 10.000 Ft/m2 legyen a 

területrész eladási ára? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen. 
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Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy a Bánk 

216 helyrajzi számú játszótér területéből a kérelmezők által megvásárolni kívánt területrész értékét (értékesítési árát) 

10.000 Ft/m2 összegben határozzuk meg, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta. 

 

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 Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 216 helyrajzi számú, kivett játszótér ingatlan területéből - a kérelemben 

foglaltak és a csatolt térképmásolaton megjelöltek szerint - kb. 85 m2 nagyságú területrészt Biszku István és Biszku 

Rita kérelmezők részére 10.000 Ft/m2 áron értékesítsük, és egyben előzetesen hozzájáruljunk a Bánk 216 helyrajzi 

számú kivett játszótér és a Bánk 213 helyrajzi számú, természetben 2653 Bánk, Dózsa György utca 9. szám alatti 

földrészletek kérelem szerinti telekhatár módosításához, vagyis aki egyetért az „A” határozati javaslat elfogadásával, 

kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

A képviselő–testület a Bánk 216 helyrajzi számú, kivett játszótér ingatlan területéből kb. 85 m2 nagyságú területrész 

megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyában az „A” határozati javaslatot – miszerint a képviselő-testület a 

területrészt értékesíti és hozzájárul a telekhatár módosításához - 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki az Önkormányzat által a Bánk 216 helyrajzi számú 

játszótér területén történő fejlesztési célok megvalósítása – kültéri sport-, és szabadidős eszközök létesítése, telepítése 

– érdekében az Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 216 helyrajzi számú, kivett játszótér ingatlan területéből a 

Biszku István és Biszku Rita kérelmezők által beterjesztett kérelemben és térképmásolaton megjelöltek szerinti 

területrész értékesítését a „B” határozati javaslat szerint nem támogatja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő–testület a Bánk 216 helyrajzi számú, kivett játszótér ingatlan területéből kb. 85 m2 nagyságú területrész 

megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyában az „B” határozati javaslatot – miszerint a képviselő-testület a 

területrészt nem értékesíti - 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megállapítom, hogy egyik határozati javaslat sem kapta meg a többségi igen szavazatot, ez azt jelenti, hogy egyik 

határozati javaslat sem került elfogadásra, vagyis a képviselő-testület nem támogatja az Önkormányzat tulajdonát 

képező Bánk 216 helyrajzi számú, kivett játszótér ingatlan területéből a kérelemben foglaltak és a csatolt 

térképmásolaton megjelöltek szerint kb. 85 m2 nagyságú területrész kérelmezők részére történő értékesítését.  

 

 

 

4. Napirend Bánk község településrendezési eszközeinek módosításának elhatározása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Bánk Község településrendezési eszközeinek módosítása az M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, 

országhatár közötti szakasz megvalósítása, I. ütem Rétság elkerülő megnevezésű projekt megvalósítása miatt 

szükséges. Kiküldtük ugyan a tervrajzokat, de itt van papír alapon is, ha szeretnétek megnézni, talán így  jobban 

látszik. A település közigazgatási területét csak pár száz méter érinti. Ami még fontos, hogy nekünk csak a döntéseket 

kell meghoznunk, minden költséget a FŐMTERV tervező cég fog állni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Nem lesz olyan közel a településhez az autópálya, ugye? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A kiserdő sarkán fog elmenni. A régi körforgalom megmarad, kicsit beljebb kerül az út és lesz egy másik körforgalom 

is.  

(Hákli Tibor alpolgármester a térképen mutatja, hogy Bánk közigazgatási területét hol fogja érinteni az M2 

nyomvonala.) 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Akkor ez most a meglévő mérőállomásnál lesz, nem? 
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Torma Andrea polgármester 

Nem, kb. 2-3 száz méterrel beljebb lesz, Bánk felé. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

És a zaj mennyire érint majd minket? Csináltak erre valami méréseket? 

 

Torma Andrea polgármester 

Persze, anélkül nem is lehetne tervezni. Nem lesz a határértéket meghaladó zajterhelésünk. Az autópálya Rétsághoz 

lesz legközelebb, de még ott sem lesz nagy zajterhelés, legalábbis a határértéken belül van. Kivitelezési időről nem 

beszéltek még, most csak a tervezésről van szó. Ami még minket érint, hogy a Rétságot és Bánkot összekötő földút 

fennmaradása érdekében csinálnak egy felüljárót az út felett, vagyis a földút alatt fog elmenni az M2, és a pálya fölött 

aszfaltozott rész köti majd össze a földutat. 

 

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 „M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása, I. ütem Rétság 

elkerülő” megnevezésű projekt megvalósítása érdekében Bánk község 2003-ban elfogadott településrendezési 

eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) az UTIBER Közúti Beruházó Kft. 

szakágazati tervező által készített Bánk község telepítési tanulmánytervben (tervszám: 43.648, rajzszám: 0101) 

foglaltaknak megfelelően módosítsuk, és aki 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: 

 

2/2023. (I.31.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és 

Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása, I. ütem Rétság elkerülő” 

megnevezésű projekt (PST kód: A 002.12, A002.02.13, A002.02.15) tervezési feladatait és Bánk 

község közigazgatási területét érintő, bemutatott tervi nyomvonalát megismerte és elfogadja, 

támogatja és a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörben, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 419/2021. 

(VII.15.) Korm. rendelet szerint a 2003-ban elfogadott településrendezési eszközeit 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosítani kívánja az 

UTIBER Közúti Beruházó Kft. szakágazati tervező által készített Bánk község telepítési 

tanulmánytervben (tervszám: 43.648, rajzszám: 0101) foglaltaknak megfelelően. 

 
A megvalósítás a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű programja, így a 

rendezési tervek tárgyi projekt vonatkozásában szükséges módosítása tervezésének költségeit a 

Tervező, a FŐMTERV Zrt. finanszírozza, és a FŐMTERV Zrt. és a Képviselő-testület 

megállapodása szerint a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. készíti. 

 

A képviselő-testület a Bánk község telepítési tanulmánytervben megjelölt módosítással érintett 

területeire vonatkozó, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 419/2021. (VII.15.) Korm. 

rendelet szerint elindítja Bánk község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 

helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosítására vonatkozó eljárást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyszerűsített eljárás előkészítése 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett településrendezési és 

településtervezési szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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5. Napirend Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A jogszabályi előírások alapján a nemzetiségi önkormányzattal kötött közigazgatási szerződést szükség szerint felül 

kell vizsgálni. A közigazgatási szerződés áttekintésre került, megfelel a jogszabályi előírásoknak, a szerződés elemei 

vonatkozásában a felülvizsgálatra, illetve módosításra okot adó érdemi változás nem következett be, új helyzet nem 

állt elő, ezért nem szükséges a módosítása. Van valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata? 

 

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 

Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló közigazgatási szerződés felülvizsgálata alapján a szerződés 

módosítást nem igényel, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 
3/2023. (I.31.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2020.(01.31.) számú határozattal 

elfogadott, Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80.§ (2) 

bekezdése alapján 2020. február 13-án létrejött közigazgatási szerződést– a Nektv. 80.§ (2) 

bekezdése alapján - áttekintette.  

 

A képviselő-testület a közigazgatási szerződés áttekintése során megállapította, hogy a 

2/2020.(01.31.) számú határozattal elfogadott, Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló közigazgatási szerződés felülvizsgálata, illetve 

módosítása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a közigazgatási szerződés megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, a szerződés elemei vonatkozásában a felülvizsgálatra, illetve 

módosításra okot adó érdemi változás nem következett be, új helyzet nem állt elő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 
 

6.  Napirend Egyebek 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Legfrissebb információim szerint a napokban megszülethet a Kormányhatározat a szennyvizes projektünkkel 

kapcsolatban, ami a projekthez szükséges forrás biztosításáról szól, és onnantól életbelép az a szerződés, amit a 

múltkor elfogadtunk. Onnantól kezdve elkezdődik a tervezés. A komplett tervezés és a kivitelezés megközelítőleg 3 év 

alatt valósul meg. A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződést már megkötöttük, de a szerződés hatályba 

lépéséhez szükséges a Kormánynak a beruházás finanszírozására vonatkozó döntésére. Ha minden igaz, ez hamarosan 

megszülethet. 

 

Ivanics András képviselő 

A tervezésre van két év, nem? A tényleges megvalósítás csak utána kezdődik. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tervezésre és a kivitelezésre egy szerződést kötöttünk, tehát a beruházásnak a tervezéssel és kivitelezéssel együtt kb. 

3 éven belül kell elkészülnie. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Ez azt jelenti, hogy több házat tudunk majd a csatornára csatlakoztatni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem teljesen. Bánk vonatkozásában az üdülőterület és a már lakott, de szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok 

szennyvízelvezetése van benne és egy új, Bánkon megépülő szennyvíztelep építése van benne a projektben. A Patkó 

utca szennyvízcsatornázása sajnos jelenleg nem része a beruházásnak, nincs benne a tanulmánytervben, de azon 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  1/2023. (I.31.) jegyzőkönyv 

 10 

vagyok, hogy a tervezőkkel fel tudjuk venni a kapcsolatot, hogy ez is belekerülhessen. A projektnek része még 

Tolmács teljes területén a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíz bánki tisztítótelepre történő elvezetése, valamint 

Rétság bizonyos fejlesztései. 

 

Ivanics András képviselő 

A Petényi út szennyvízcsatornázása sincs benne ebben projektben? Az eredeti tervekben szerintem benne volt. Fontos 

lenne, hogy ott is kiépüljön a csatornahálózat, elsősorban az öltöző miatt. Én úgy emlékszem, hogy valamelyik 

tervezetben benne volt.  

 

Torma Andrea polgármester 

Az benne van, mert ott már laktak a tanulmány készítésekor is. Most az alapján a tanulmány alapján készülnek a 

tervek, amit pár éve a Bózvári Úr csinált. Abba viszont csak a már lakott, de nem csatornázott területek kerülhettek 

bele. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És akkor a patak mellett hozzák majd el? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, a patak mellett. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Először megépítik az új szennyvíztisztítót és utána folyamatosan rákötik majd az utcákat? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom, szerintem még nincs is meg a kivitelezés ütemterve, gondolom, az is a tervezés része. Bánkon a falusias 

lakóövezetben lévő utcákban van szennyvízcsatorna, csak az üdülőterületen nincs. Gondolom, hogy a kivitelezés 

párhuzamosan zajlik majd. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Akkor ez az egész már magába foglalja a csatornázást is? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a komplett tervezést és kivitelezést. 

Nagyon régen várunk már erre. 2017-ben készült a tanulmány. 

 

Ivanics András képviselő 

A Szent Borbála kutatóaknával kapcsolatban a legutóbbi ülésen arról volt szó, hogy január 11-én lesz egy egyeztetés a 

Bányafelügyeletnél. Az egyeztetésen született valamilyen döntés? Tudunk már valamit? 

 

Torma Andrea polgármester 

Hivatalosan fel van függesztve a kutatás, de hatósági döntést mi még nem kaptunk. Az egyeztetésen az volt a 

Bányafelügyelet álláspontja, hogy jogtalan bányászat folyt, engedély nélkül, ezért valamekkora minimális bírságra 

lehet számítani. És utána meg kell kérni az engedélyt, de hogy melyik hatóságtól és milyen tevékenységre, ez még  a 

hatóságok között sem egyértelmű és vita tárgya. 

 

Ivanics András képviselő 

A hód áttelepítésével kapcsolatban van már valami információ? 

 

Torma Andrea polgármester 

Még nem kaptuk meg az engedélyt az illetékes hatóságtól. 

Detti, légy szíves nézz után, hogy hol tart az ügy! 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Rendben. 

 

Ivanics András képviselő 

Úgy hallottam, hogy valahol kilőtték a hódokat. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A hódok kilövéséhez is engedély kell. Hasonló az eljárás, mint az áttelepítés kapcsán. 
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Ivanics András képviselő 

Igen, azt tudom, de látjátok Ti is, hogy elég drasztikus a pusztítás, amit csinál. Találkoztam egy víkendessel, aki 

mutatott pár képet arról, hogy egy másik tónál körbe kerítették a fákat dróthálóval, hogy a hód ne tudja megrágni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mondjuk azt mi is megtehetjük, hogy körbe kerítjük dróttal a fákat. Kérdés, hogy be tudjuk-e ezt vállalni, van-e rá 

kapacitásunk, vagy várjunk és majd elviszik innen. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mi lent voltunk a horgászokkal, és nagyon sok fát visszavágtunk, ami le lett rágva, hogy ne legyen olyan kúpos. De 

nagyon sok olyan fa van, amit körbe se lehet keríteni, mert nagyon el van hanyagolva. Ha lemegyünk két fűrésszel és 

megritkítjuk, akkor körbe lehet keríteni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Amúgy is beszéltük már a Tibivel és a Lacival, hogy körbe járjuk a tavat, a strandot is, és végig nézzük, hogy a kilógó, 

elferdült, tóba belógó ágakat kivágjuk, és rendbe tesszük a fákat. Meg lehetne beszélni Lacival, hogy azokat a fákat is 

ritkítsa meg egy kicsit. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem most már várjuk meg, amíg a hódot elviszik. Ezek a fák tőről hajtanak ki. Ha mindent kivágunk, nem marad 

fűzfa a tó körül. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ami csúnya és ápolatlan, az csak rontja a tó képét, gondozatlanságat áraszt. 

 

Ivanics András képviselő 

Amik az erdő alatt benőnek, azok is csúnyák. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy hol tart a Bánki Nyár szervezése? Van már valamilyen programtervezet? 

 

Torma Andrea polgármester 

Folyamatban van a nyári programok szervezése, vannak már elképzelések, lefoglalt fellépők, de még nem szerződtünk 

senkivel. 

 

Ivanics András képviselő 

Milyen elképzelések vannak? Koncert lesz? 

  

Torma Andrea polgármester 

A Tankcsapda és a Kárpátia ismét jön, és ahogy eddig, bérelni fogják a színpadot. Tervben van egy nyár eleji Fenyő 

Miklós koncert, és egyeztettünk egy Kowalsky meg a Vega koncertet is. A Kowalsky kapcsán még statikai 

számításokat kell végezni, hogy a színpad elbírja-e azt a technikai súlyterhelést, amire nekik szükségük van. Várjuk a 

statikusi számítási eredményeket, de ez sem egyszerű, mivel nem rendelkezünk a színpadra vonatkozó építési 

tervrajzokkal, építési dokumentációval. Ha nem tudjuk vállalni a Kowalsky koncertet, akkor más fellépőt kell 

keresnünk. De ezen kívül a Kowalsky nem is olcsó, amit majd a költségvetésünk alapán el kell dönteni, hogy tudjuk-e 

vállalni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Amikor a horgászokkal lenn voltunk a tónál, hogy visszavágjuk a fákat, szóba került a Lókos felőli oldal, ami most 

nagyon elhanyagolt és azon tanakodtunk, hogy azzal mit lehetne kezdeni. Ha jól tudom az a terület Közép-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. Régebben rendszeresen karbantartották, de most egy dzsungel van ott. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nyáron írtunk levelet nekik ez ügyben, igaz elsősorban a focipálya melletti területet kértük rendbe tenni, de azóta sem 

történt semmi, még a levélre sem reagáltak. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Civil kezdeményezésre február 4-én társadalmi munka keretében hulladékgyűjtés lesz a faluban. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, egyeztettem erről a Rolanddal. Az Élhető településfejlesztés Bánk községben című pályázatban vállaltuk az 

illegális hulladék felszámolását két területen, a tó feletti parkerdőben, és a bekötő úton a körforgalomtól a faluig. A 

kezdeményezés egyezik a pályázatban vállalt kötelezettségekkel, ezért egyúttal a tó körüli parkerdőben és a bekötő út 
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mentén is lesz hulladékgyűjtés. Megrendeltem a projekttáblát, amit majd ki kell raknunk erre a két helyszínre, és 

fotókat kell készítenünk. Az egyik tábla az a víziszínpad mellé kerül, úgy, hogy az erdő legyen a háttérben, és oda lesz 

kihelyezve az egyik konténer is. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Miért a színpadhoz kerül? 

 

Torma Andrea polgármester 

A pályázatban a tó körüli parkerdő, valamint a bekötő út lett megjelölve helyszínként. A másik konténer és a 

projekttábla pedig a bekötő úthoz kerül. A DTKH hozza a konténert, már aláírtuk velük a szerződést.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kapunk zsákot is, amibe tudjuk gyűjteni a szemetet? Kisebb, 2-4 fős csoportokba verődve járjuk majd az utcákat. 

Mindenki kap zsákot, gumikesztyűt és megtisztítjuk az utca mindkét oldalát.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A faluban nincs értelme szedni, nem igazán van szemét. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez egy civil kezdeményezés. Reméljük összejön 20-30 ember, aki önkéntesen, társadalmi munkában hajlandó 

összeszedni a szemetet. Ha körbejárják a falut, biztos, hogy összeszednek valamennyi szemetet. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Én is úgy láttam, hogy elég sok érdeklődő van. A csajok végig sétálnak a falun és összeszedik a szemetet, a fiúk meg 

kimennek a bekötő úthoz. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Amikor egy zsák megtelik, kiteszik az út szélére én meg körbe megyek autóval és összeszedem. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Tegnap az üdülőterületen is propagálva lett a szemétgyűjtés, hátha onnan is szívesen jönne segíteni valaki. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én felajánlottam a Rolandnak, hogy mi is közzé tesszük a Facebook-on a felhívást, de azt mondta, hogy már nem kell 

több ember, elegen vannak. A Közútkezelőnek írtam erről egy email-t, még nem kaptam választ. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Gyorsan vége van az utcai résznek, utána ők is fognak segíteni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az erdőnél és a bekötő útnál mindenképp össze kell szedni a hulladékot. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Az az erdő, ami víziszínpad lelátótól balra, a tó felett van? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a tó fölötti rész. Nagyon jó, hogy ezt ilyen civil kezdeményezés keretében megcsinálják, mert a pályázat miatt 

nekünk is kellett volna előbb-utóbb foglalkoznunk ezzel. Nagyon nagy köszönet érte. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mi a horgászokkal már körbejártuk a tó környékét. Nagyrészt műanyag flakonok voltak mindenhol szétdobálva, azt 

összeszedtük, de biztos maradt még. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, akkor veszünk zsákokat. Mennyi zsák kell? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Annak idején kb. 50 darabot használtunk el. Ha százat veszünk, az biztos elég. Ha megmarad, jó lesz egy következő 

alkalomra. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 
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160 literes szemeteszsákot kell venni, mi is azt szoktuk használni. 

 

 

További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését zárt ülés ként folytatta. 

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Ivanics András 

képviselő 


