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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

10/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2020. augusztus 11-én 8.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda 
 
Az ülés vezetője:    Torma Andrea polgármester 
 
Jelen vannak: Torma Andrea polgármester  

Csizmár Gábor alpolgármester 
Hákli Tibor alpolgármester 
Hugyecz Enikő képviselő 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

 
 
Torma Andrea polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés                  
határozatképes és azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirendeket kiegészítve megtárgyalásra javaslom: 5.            
napirendként autómosó reklámtábla kihelyezése iránti kérelem. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor alpolgármestert. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat              
nélkül egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Népi lakóház felújítása – pályázat 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

3. Ivóvíz ellátó rendszer állami tulajdonba adása 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
4. Fakivágás iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

5. Autómosó reklámtábla kihelyezése iránti kérelem 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 
 
 

1. Napirend Népi lakóház felújítása – pályázat  
 

 

Torma Andrea polgármester 
Az előző üléseken beszéltünk már erről a pályázati lehetőségről. Elkészült a felújításra vonatkozó tervezői              
költségvetés, ez alapján benyújtanánk a pályázatot, melyhez vállalnunk kell a szükséges önerő biztosítását. Képviselők              
részéről kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A wc és a kézmosó a kisházba be van tervezve, nem tervezünk oda még egy zuhanyzót is, ki tudja hosszabb távon mire                      
fogjuk használni az épületet. Vagy az már nem férne el? 
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Torma Andrea polgármester 
Nagyon jó gondolat! Megkérdezem a tervezőt, ha elfér, egyetértek, kerüljön bele zuhanyozó is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy                 
Bánk Község Önkormányzata a Népi Építészeti Program keretén belül támogatási kérelmet nyújt be a Teleki László                
Alapítványhoz a népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető            
támogatásra, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
 

78/2020. (VIII.11.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Népi Építészeti          
Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat alapján támogatási          
kérelmet nyújt be a Teleki László Alapítványhoz a Népi Építészeti értékek megújulását            
támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatásra az alábbiak         
szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk, Petőfi út 27. 168 hrsz. 
- A projekt megnevezése: „Bánk, Petőfi út 27. szám alatti népi lakóház felújítása” 
- A tervezett felújítás teljes költsége 24.020.315 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20 %-a, bruttó 4.804.063 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.216.252 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az          
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy        
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 14. 

 
 
 

2. Napirend Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése  
 

 
Torma Andrea polgármester 
Évek óta lehetőséget biztosít a Kormány arra, hogy állami támogatással szociális célú tüzifát vásároljunk és adjunk az                 
előterjesztésben szereplő szociális rászorulók részére. Tavaly 46 m3-t osztottunk ki, idén 50 m3 tüzifa vásárlására               
igényelhetünk támogatást. Javaslom, hogy pályázzunk 50 m3-re. 

 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A határozati javaslatban az önrész összegét módosítani szükséges, mert 50.000 + áfa, aza 63.500 Ft önrész biztosítása                 
szükséges. 

 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 

 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az                
előterjesztett határozati javaslatot, azaz 50 m3 szociális célú tüzifa vásárláshoz támogatási igényt nyújtunk be és               
biztosítjuk az ehhez szükséges önrészt, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő–testület megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó állami támogatás igényléséről            
szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a               
következő határozatot: 
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79/2020. (VIII.11.) Képviselő-testületi Határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 2020.         
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja             
alapján a települési önkormányzatok 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához          
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális          
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 50 m3 mennyiségű tüzifa vásárlására          
vonatkozóan igényt nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Bánk Község Önkormányzata a rendeletben előírt          
feltételeket vállalja, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem         
kér, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 63.500 önrészt a 2020. évi           
költségvetésben az üzemeltetési anyagok beszerzése, a felmerülő szállítási költségeket a          
2020. évi költségvetésben az egyéb szolgáltatási kiadások rovaton tervezett keretösszeg          
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2020. 08.31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
3. Napirend Ivóvíz ellátó rendszer állami tulajdonba adása  
 
 
Torma Andrea polgármester 
2017-ben döntöttünk már erről, akkor kellett előzetesen jelezni, hogy át kívánjuk-e adni a víziközművet állami               
tulajdonba, vagy nem. Akkor úgy nyilatkozott az önkormányzat, hogy át kívánjuk adni. Ősszel indul egy nagy                
felújítás, a Hősök terén végig, majd a Petőfi úton a temetőig, ezen a részen a vezetéket teljes egészében kicserélik. Az                    
előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, hozzászólás? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Ide tartozó téma, a Mély utca és a Kazinczy utca sarkán van egy főnyomó cső, ami nagyon régi, megnézte egy                    
szakmérnök, és elmondta, ha probléma lesz vele, az nagy probléma lesz, és érdemes lenne megelőzni a bajt, ki kellene                   
cserélni. Ma elkezdenék feltárni, 20-án megállnának egy hétre, majd utána fejeznék be a munkát. 
 
Torma Andrea polgármester 
Ez vízelzárással járna? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Megpróbálják úgy megoldani, ha lesz is, éjszaka, illetve minimális legyen, és lajtos kocsikkal pótolják majd.  
 
Torma Andrea polgármester 
Fontos, ha elzárják a vizet, előtte szóljanak, hogy ki tudjuk értesíteni a lakosságot! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy                  
Bánk Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint víziközmű vagyont térítésmentesen át              
kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába, és elfogadja az erre vonatkozó szerződés tervezetet, mellékletekkel együtt               
valamint az erről szóló határozati javaslatot,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület megtárgyalta az ivóvíz ellátó rendszer állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztést és szerződés              
tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő               
határozatot: 
 

80/2020. (VIII.11.) Képviselő-testületi Határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a képviselő-testület       
25/2017. (II.15.) döntését és a Bánk Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz            
ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi           
CCIX. törvény alapján –tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az ivóvíz            
rendszer felújítási és pótlási, valamint beruházási tervből álló 2016-2030 évi gördülő           
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fejlesztési tervében szereplő fejlesztések és felújítások megvalósításához szükséges anyagi         
forrással – térítésmentesen átadja a Magyar Állam tulajdonába. 
 
A képviselő-testület Bánk Község Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz ellátó         
rendszer, mint víziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba történő átadásáráról         
szóló szerződés-terveztet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend Fakivágás iránti kérelem  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Tibi, megnézted, milyen állapotban van ez a fa, kérlek, mondd el!  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Tegnap este felmentem és megnéztem ezt a fát, a szomszéd adta be a kérelmet, mert már ez a szilvafa elérte a házi                      
bekötésű elektromos vezetéket, az egész fából ki vannak törve ágak, meg van törve az egész fa, tehát tényleg ki kellene                    
vágni. Nem a kérelmező telke előtt van a fa, de a szomszéd is egy idős ember, aki nem tudja ezt intézni, ezért az                       
javaslom, meg kell kérni az engedélyt, és mi vágjuk ki.  
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Megkaptuk a kivágási engedélyt, ki lehet vágni a fát. 
 
Torma Andrea polgármester 
Ezt már most kivágható, vagy csak ősszel-télen? 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Ez a fa olyan állapotban van, hogy már most kivágható. 
 
Torma Andrea polgármester 
Akkor Tibor, kérlek, hogy majd intézd a kivágást!  
Ha már fakivágásról beszélünk, váltsunk szót arról is, hogy az óvodában a Kazinczy utcai ingatlanok felé eső                 
telekhatárnál lévő fenyőfák kivágását kérte a szomszéd, mert véleménye szerint veszélyesek.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Az a véleményem, ha megvalósul az óvodai foci, akkor még előtte ki kell vágni, mert most még könnyebb. Azt                   
elhiszem, hogy bosszantja a szomszédot, hogy hullik a tűlevél és áthullik az ő területére is, és ez zavarja. 
 
Torma Andrea polgármester 
Az még nem ok egy fa kivágására., Ha megvan a szakmai indoka, például beteg, veszélyes, akkor kivágható. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Meg kellene várni, hogy az ovi foci megvalósul-e, mert az árnyékos lesz, és meg kellene kérdezni valakit, aki                  
szakmailag ért hozzá, mi a véleménye, szükséges-e kivágni.  
 
Torma Andrea polgármester 
A szomszédnak volt még egy felvetése: az óvoda előtt a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok nem elég mély. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Nem lehet mélyebbre ásni ezt a csapadék árkot, mert a gázvezetékünk az óvodába belelóg, előbb meg kellene kérnünk                  
a TIGÁZ-t, hogy tegye mélyebbre, mert kb. 30-40 cm-re van most. Egyébként ennek az ároknak nincs nagy szerepe,                  
mert az út másik oldalán lévő árok elvezeti a fentről lejövő vizet. 
Az óvodához még egy dolog, a nagy helyiségbe fel kellene szerelni még egy radiátort, mert télen nem volt megfelelő a                    
hőmérséklet, valószínűleg kevés a mostani radiátor. 
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További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,                 
hogy az előterjesztett közterületi fakivágáshoz hozzájáruljunk, úgy, hogy a képviselő-testület eltekint a kivágásra             
kerülő fa pótlásától, és az önkormányzat vállalja a fa kivágását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület megtárgyalta a közterületi fakivágásról szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat             
és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot: 
 

81/2020. (VIII.11.) Képviselő-testületi Határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk, Rózsafa       
utca 56. számú ingatlan tulajdonosának kérelmére az ingatlan előtti közterületen álló 1            
darab szilvafa az önkormányzat saját költségvetése terhére történő kivágásához hozzájárul. 
A képviselő-testület a fa pótlásáról nem rendelkezik, mivel a képviselő-testület megítélése           
szerint az érintett területen a fa pótlása nem indokolt és nem szükséges, tekintettel arra,              
hogy a kivágásra kerülő fa nem telepített fa. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt fa kivágása          
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és gondoskodjon a fa önkormányzat           
költségvetése terhére történő kivágásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend Autómosó reklámtábla kihelyezésére irányuló kérelem 
 
 
Torma Andrea polgármester 
Kiküldtem a megkeresést, olvastátok, miről van szó.  Gabi, Te, hogy látod ezt? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Azt láttam, hogy az üdülőterületen van már nekik kirakva egy kis reklámtábla. Annak idején beszéltünk arról, hogy                 
jobb lenne egy nagy, közös reklámtábla, nem sok kicsi tábla, hanem egy nagy táblán lennének a vállalkozások                 
reklámjai, szerintem az  hasznosabb lenne, használhatnánk mi is akár a Bánki Nyár rendezvényeinek reklámozására.  
 
Torma Andrea polgármester 
Hová lehetne ezt elhelyezni? Azt nem szeretném, ha a szép tavi látványt megtörnénk egy reklámtávlával, mert                
szerintem fontos, hogy a szép látképet, ami itt kialakult, reklámtáblával vagy egy óriástáblával ne rontsuk el!                
Mindenképp szempont számomra, hogy a tóra való rálátást és a kialakult faluközpont képét ne törje meg egy                 
reklámtábal. A strandbejárathoz pedig végképp nem tudom elképzelni! 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Ők autókkal foglalkoznak, igazából szerintem parkolóhelyek mellé gondolják kihelyezni. A nagyparkolóban biztos            
találnánk erre egy helyet, egy átfogó, tájékoztató táblarendszert, amin rajta van, hogy milyen szállások, éttermek stb.                
vannak a faluban. 
 
Torma Andrea polgármester 
A nagyparkoló egyértelmű, az nem kérdés, oda ki lehetne helyezni. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Attiláék mondták ezt az interaktív táblát, csak még nincs kész, az szolgálhat ilyen reklám célt. 
 
Torma Andrea polgármester 
Ez az ősszel elkészül, a strandbejáratnál lesz.  
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Én arra gondolok, ahol volt a kézműves ház vagy a kifőzde tábla, a kerítése oldalán, ahol már volt ilyen tábla, oda ki 
lehet tenni. 
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Torma Andrea polgármester 
Igen, oda esetleg el tudom képzelni.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
A nagyparkolónál van egy nagyon régi alumínium tábla, meg lehetne kérdezni, hogy hasznosíthatnánk-e, kicsit helyre               
kellene hozni, az egy hatalmas felület, egy központi hely, lehetne erre a célra használni.  
 
Torma Andrea polgármester 
Meg fogom kérdezni, hogy használhatjuk-e. 
Tájékoztatásként elmondanám még, hogy az óvodában a betegállományban lévő óvónőt a nyári időszakban a              
következő két héten Uskert Adrienn óvónő helyettesíti. Időközben a Gabi is betegállományba került, Őt Gyurcsó               
Marika néni helyettesíti és látja el a dada feladatokat, valamint Haázné Zsuzsika, így most ők hárman vannak a                  
gyerekekkel az óvodában. Ahhoz, hogy óvónőt vegyünk fel, le kell folytatni a pályázati eljárást. A vezetői feladatok                 
ellátásával állományban lévő óvónőt tud majd megbízni a testület.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
A szülők közül többen kérdezték, hogy akkor most be fog zárni az óvoda, hogyan lesz tovább? 
 
Torma Andrea polgármester 
Attól nem kell félni, hogy bezár az óvoda, természetesen nem zár be, lesz óvónő, viszont csak a jogszabályban előírt                   
pályázati eljárás lefolytatásával lehet óvónőt felvenni, ami pedig időigényes, regisztrálni kell az óvodát, be kell tartani                
bizonyos előírt határidőket. Az óvodában kialakult helyzet miatt írtam levelet a szülőknek, tájékoztattam Őket a               
kialakult helyzetről és hogy mindent megteszünk a megoldás érdekében. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Meddig üzemelhet úgy az óvoda, hogy nincs óvodavezető? 
 
Torma Andrea polgármester 
Egy évre tudunk megbízni óvónőt a vezetői feladatok ellátásával, és folyamatosan pályáztatnunk kell, amíg nem lesz                
betöltve az óvodavezetői munkakör. Valószínűleg augusztus végén - amikor lesz óvónőnk - fogunk tárgyalni a vezetői                
megbízásról. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

 
 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes  

 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Csizmár Gábor 
alpolgármester 

6 
 


