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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
10/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. május 24-én 9.30 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 

                                  Ivanics András   képviselő 

 Hugyecz Enikő    képviselő  (1. napirend tárgyalásától) 

 dr. Szabó Letícia Ágnes    jegyző 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető (1-2. napirend tárgyalása alatt) 
 

 

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 jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ivanics András képviselőt. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 

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

Napirend  

 

Napirend előtt 

 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
  Előadó: Torma Andrea polgármester 

 

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása  

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

2021. évi belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása- kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Ravatalozó épületében lévő mosdó felújítása- kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Pázsit utca felújítása- kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület támogatási iránti kérelme 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
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7. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2022/2023. nevelési év 

előkészületeiről 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

8. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

   Előterjesztő: Henczné Helki Bernadett aljegyző 

 

9. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

10. Egyebek 

 

 

Napirend előtt: 
 

Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok a határozatok végrehajtásáról szóló összefoglalt. A napirend előtti tájékoztatással kapcsolatban van 

kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő–testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirend előtti 

tájékoztatást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő megérkezett az ülésre. 

Az ülésen jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő. 

 

 

 

1. Napirend Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása  

 

 
Torma Andrea polgármester 

A költségvetés módosítása során tulajdonképpen a tényadatokhoz igazítjuk a költségvetés előirányzatait, annak 

érdekében, hogy az előirányzatok és a teljesítés között meglegyen egyezőség, főleg az állami támogatások 

tekintetében. Az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás?  

 

Ivanics András képviselő 

A 2021. év még a covid éve volt, ami nem volt könnyű, de öröm látni, hogy ennek ellenére a bevételeknél, a 

szolgáltatások terén sikerült nyereséget realizálnunk. Bízunk benne, hogy idén még ennél is több nyereségünk lesz. A 

kiadás oldalon pedig a gazdálkodás úgy alakult, ahol terveztük. Gratulálok mindenkinek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönöm én is, a testületi tagoknak is, hiszen ehhez Ti is hozzájárultatok. További vélemény, észrevétel, 

hozzászólás?  

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

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

elfogadjuk az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztett rendelet-tervezetet, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2022. (V.24.) önkormányzati RENDELETE 

 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

2021. évi költségvetésének módosításával, és elfogadja az erről szóló előterjesztett határozati javaslatot, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

58/2022. (V.24) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását 53.061.000 Ft fő-összeggel elfogadja.  

 

A költségvetés 53.061.000 Ft fő-összegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

kiemelt előirányzatainak összege: 

 

Kiadások: 

személyi juttatások      42.758.219 Ft, 

munkaadót terhelő járulékok      7.015.331 Ft, 

dologi kiadások      3.287.450 Ft, 

 

Bevételek: 

működési bevétel                352 Ft, 

finanszírozási bevétel pénzmaradványból   1.871.648 Ft, 

finanszírozási bevétel irányító szervtől  51.189.000 Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

2. Napirend Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról 

  2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az Önkormányzat 2021 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tulajdonképpen a folytatása az előző napirendi témának. 

Az előterjesztéssel, valamint a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

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

Bánk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek 

szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és 

rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megalkotta a következő 

rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2022. (V.24.) önkormányzati RENDELETE 

 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A Közös Hivatal beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás? 
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Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Borsosberényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámolót, ezen belül a bevételek teljesítését 

53.601.000 Ft-tal, a kiadások teljesítését 52.784.000 Ft-tal elfogadjuk, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről és 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta 

a következő határozatot: 

 

59/2022. (V.24) képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

A költségvetés 2021. évi teljesítését 53.061 ezer Ft bevétellel, ezen belül: 

a) Finanszírozási bevétel 53.061 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 

 

A költségvetés 2021. évi teljesítését 52.784 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás 42.718 ezer Ft, 

b) Munkaadókat terhelő járulékok   7.014 ezer Ft, 

c) Dologi kiadások   3.052 ezer Ft 

kiadással jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Község 

Önkormányzata 2021. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, és 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

60/2022. (V.24) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó 

éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az üléstermet. 

 

 

 

3. Napirend Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása - kivitelező kiválasztása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A három árajánlat közül javasoljuk a legkedvezőbb, legalacsonyabb összegű árajánlat elfogadását, illetve fejlesztés 

megvalósításához a kivitelezési díj és az építési munkákra kapott támogatás közötti összeg különbözetének saját 

forrásból történő biztosítását. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás, más javaslat? 
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Ivanics András képviselő 

Örüljünk neki, hogy ki tudjuk egészíteni ennyivel a támogatási összeget! 

 

Torma Andrea polgármester 

És hogy csak ennyivel kell kiegészíteni. 

 

Ivanics András képviselő 

A három projekthez körülbelül egy millió forintot kell hozzátennünk összesen. 

 

Torma Andrea polgármester 

Valamivel több, mint 500 ezer Ft a három projekthez szükséges saját forrás. A költségvetésben erre a célra terveztünk 

kiadási előirányzatot, amiből ugyan már felhasználtunk összeget, de az előirányzat az ezekhez a projektekhez 

szükséges forráskiegészítésre is fedezetet nyújt. 

 

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 Törpe Óvoda tetőfelújítása kivitelezési munkáinak elvégzésével 20.662.485 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 

26.241.356 Ft vállalkozási díjért a legalacsonyabb árat ajánló Boltív-Bau Kft-t megbízzuk és a fejlesztés 

megvalósításához a kivitelezési díj és az építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, bruttó 349.745 Ft-ot az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

61/2022. (V.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

támogatásból megvalósuló, a „Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása” kivitelezési munkáinak 

elvégzésére vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a 

Boltív-Bau Kft. 26.241.356 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t megbízza az 

építési munkák elvégzésével. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához a kivitelezési díj és az 

építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, azaz bruttó 349.745 Ft-ot az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása 

kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az építésre 

vonatkozó vállalkozói szerződést a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat, mint megrendelő 

nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Ivanics András képviselő 

Az óvoda tetőfelújítását csak akkor kezdik el, ha a hivatali épület tetőfelújítási munkálatai befejeződtek? 

 

Torma Andrea polgármester 

Először megkötjük a vállalkozói szerződését, utána a vállalkozó megrendeli az építőanyagokat. Az építőanyagok 

beszerzése akár hónapokig is eltarthat. A kivitelezés megkezdése annak függvénye, hogy a cserép és a faanyag mikor 

érkezik meg, illetve hogy a kivitelező vállalkozó mennyire leterhelt, mikorra tudja ütemezni a kivitelezést. Én 

szerettem volna, ha már nyáron megtörténik a kivitelezés, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy az kizárt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Pár hónap alatt az építőipari alapanyag árak rengeteget emelkedhetnek. 

A napelem le- és felszerelésével kapcsolatban lesz plusz költségünk? 

 

Torma Andrea polgármester 

Sajnos igen. A projekt költségvetése nem tartalmazza a napelemek le- és felszerelését, arra majd külön kell 

szerződnünk egy céggel, és annak költségét saját forrásból kell biztosítanunk.  
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Hugyecz Enikő képviselő 

Az építőanyag vásárlásnál a megrendeléskori árat veszik figyelembe, nem? Ha most ennyiért meg van rendelve, akkor 

az már annyiba is fog kerülni. 

 

Torma Andrea polgármester 

A kivitelezés költsége fixen ennyi, ha megkötjük a szerződést. Onnantól kezdve az építőipari anyag árak tekintetében a 

kockázat a vállalkozóé. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kár, hogy nem előbb kaptunk támogatást az óvoda tetőfelújítására és csak utána a napelemes rendszer kiépítésére, mert 

így plusz költségünk lesz. 

 
Torma Andrea polgármester 

Előzetes kalkulációk alapján több százezer Ft lesz a napelemek le- és felszerelése. A munkadíj kb. annyiba kerül, mint 

az új napelemek felszerelése, mert kb. ugyanakkora munka, plusz még előtte le is kell szerelni. 

 

 

 

4. Napirend Ravatalozó épületében lévő mosdó felújítása - kivitelező kiválasztása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A projekt keretében a ravatalozóban lévő mosdó kerül felújításra, normál angol wc-t alakítunk ki, valamint 

megerősítésre kerül az alap, és a mosdóhoz kapcsolódóan egy egyedi szennyvíztisztitó berendezés is telepítésre kerül. 

Ennek a kivitelezésére is három cég nyújtott be ajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget 

javasoljuk kiválasztani. A projekt megvalósításához ebben az esetben is szükséges saját forrást biztosítanunk, mivel a 

támogatási összeg valamivel kevesebb, mint a kivitelezésre kapott árajánlat. 

 

Ivanics András képviselő 

A meglévő wc helyén lesz kialakítva az új mellékhelyiség? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

Ivanics András képviselő 

A szennyvíztisztitó kívül mi van még benne a projektben? 

 

Torma Andrea polgármester 

Az épület alapjának a megerősítése, mert süllyed az épület és emiatt mindkét oldalon meg van repedve a fal.  

 

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 

Ravatalozó épület mosdójának felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésével 4.766.230 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 

6.053.112 Ft vállalkozási díjért a legalacsonyabb árat ajánló Boltív-Bau Kft-t megbízzuk, és a fejlesztés 

megvalósításához a kivitelezési díj és az építési munkákra kapott támogatás közötti összeget bruttó 175.667 Ft-ot az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

62/2022. (V.24.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

támogatásból megvalósuló, a „Ravatalozó épület mosdójának felújítása” kivitelezési munkáinak 

elvégzésére vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a 

Boltív-Bau Kft. 6.053.112 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t megbízza az 

építési munkák elvégzésével. 
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A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához a kivitelezési díj és az 

építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, azaz bruttó 175.667 Ft-ot az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Ravatalozó épület mosdójának 

felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az 

építési munkára vonatkozó vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat, 

mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend Pázsit utca felújítása- kivitelező kiválasztása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Pázsit utca felújítására szintén három cégtől kértünk árajánlatot. A beérkezett ajánlatok közül legalacsonyabb 

árajánlatot benyújtó céget javasoljuk megbízni a kivitelezési munkák elvégzésére. Ehhez is hozzá kell tennünk majd 

saját forrást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ott mi fog történni? 

 

Torma Andrea polgármester 

A Pázsit utca új, aszfalt burkolatot kap. Le lesz aszfaltozva a jelenlegi beton burkolat. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Ott még beton lapok vannak. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az a katonai üdülő utcája? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, ez a teniszpálya felőli utca, a régi Sallai utca. 

Ha már útfelújításnál tartunk, akkor tájékoztatlak Titeket, hogy a külterületi földút felújítására benyújtott pályázaton 

sajnos nem nyertünk. Megnézzük, hogy nyitva van-e még a pályázati lehetőség, és akkor még egyszer benyújtjuk. 

 

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 

Pázsit utca felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésével 14.998.200 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 19.047.714 Ft 

vállalkozási díjért a legalacsonyabb árat ajánló DOMINO Nógrádi Építő Kft-t megbízzuk, és a fejlesztés 

megvalósításához a kivitelezési díj és az építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, bruttó 11.999 Ft -ot az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

63/2022. (V.24.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

támogatásból megvalósuló, a „Pázsit utca felújítása” kivitelezési munkáinak elvégzésére 

vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a DOMINO 

Nógrádi Építő Kft. 19.047.714 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a DOMINO Nógrádi Építő 

Kft-t megbízza az építési munkák elvégzésével. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához a kivitelezési díj és az 

építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, azaz bruttó 11.999 Ft-ot az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésében saját forrásból biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pázsit utca felújítása kivitelezési 

munkáinak elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és a nyertes ajánlattevővel az 
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építési munka elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az Önkormányzat, mint 

megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 
6. Napirend II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület támogatás iránti kérelme 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésben 100.000 Ft irányoztunk elő a horgászegyesület támogatására. A 

támogatást működési célra, az új halőrház kialakítására szeretnék felhasználni. 

Enikő, Te nem voltál itt a múltkori ülésen, amikor szó volt erről. A Horgászegyesület a Tó Hoteltől megkapta azt az 

előtetőt, amely a kalandpark kiszolgáló épületénél a terasz fedése volt. Ebből a volt terasztetőből lesz kialakítva egy új 

halőrház, ott a fűzfa alatt, ahol már le is van betonozva az alapja. A két régi halőrbódét pedig megszűnik. 

 

Ivanics András képviselő 

A másik két halőrház el lesz bontva? 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt nem tudom, hogy lebontják, vagy egyben elszállítják őket, de nem maradnak ott. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Valamilyen módon hasznosításra kerülnek. 

 

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

 

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

Bánk Község Önkormányzata a II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület részére 2022. évben 100.000 forint támogatást 

nyújtson, és 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: 
 

64/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület 

2022. évi beruházási célú kiadásait 100.000 Ft címzett támogatással támogatja. 

A támogatás folyósítása utólagos elszámolás mellett előre, egy összegben, a támogatott 

bankszámlájára történő átutalással történik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc 

Horgászegyesülettel a támogatási megállapodást megkösse, majd a támogatott részére a 

megítélt támogatási összeget 2022. évben átutalja. 

A támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31. 

A támogatás felhasználásának önkormányzat felé történő elszámolásának határideje: 2023. 

február 15. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7. Napirend Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvoda nevelési tevékenységéről, valamint a 

2022/2033. nevelési év előkészületeiről 
 

 

Torma Andrea polgármester 
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A beszámolóban foglaltakhoz nem tudok sok mindent hozzá tenni, szerintem elég részletes, mindenre kiterjedő. 

Elégedett vagyok az óvoda működésével, mind szakmailag, mind emberileg jó a kollektíva, nincs feszültség, és úgy 

gondolom, a szülők is elégedettek, és a gyerekek is szeretnek óvodába járni.  

Az óvoda létszáma tekintetében ott tartunk, hogy a héten vásároltunk még ágyakat és takarókat, mert már kevés volt a 

jelenlegi gyereklétszámhoz. Ez jó hír, hiszen majdnem teljes kihasználtsággal működik az óvodánk, és nagyon rég volt 

ilyen szép statisztikánk. Ez is egy szép eredmény, ami azt bizonyítja, hogy az óvoda jól működik. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hányan vannak most? 

 

Torma Andrea polgármester 

22 gyermek jár most az óvodába, a maximális létszám pedig 25 fő. Az óvodai dolgozók most minden készletet 

feltöltöttek, sokat költöttünk új eszközökre, hogy mindenből legyen elegendő a gyereklétszámhoz igazodva. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Mikor lesz kész az ovifoci pálya? Azon a kapun még lesz háló? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen lesz rajta háló és palánk is, de addig, amíg nincs teljesen kész, nem lehet a pályát használni. Azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy ez a palánk most hiánycikk, nem tudni, hogy mikor lesz, de remélhetőleg a nyár folyamán elkészül. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Esetleg körbe lehetne keríteni, hogy a gyerekek legalább az udvart tudják használni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem járnak arra az udvarrészre a gyerekek. Tereprendezésre viszont szükség lesz ott. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Rendben, majd nézzük meg, hogy meg tudjuk tervezni. A terepegyengetéshez hagytunk ott földet a szintkülönbségek 

kiegyenlítésére, meg egyéb akadályok is vannak ott, amiket meg kell majd szüntetni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Eljárnak most kirándulni, lemennek a tópartra, játszótérre, tehát mozgatva vannak a gyerekek. És szeretnek is járni az 

óvodába. 

 

Torma Andrea polgármester 

Most már két óvónővel működik az óvoda. Igaz, egyelőre csak részmunkaidős a Kata óvónő, de most már 

fellélegezhetünk e téren is, úgy néz ki, hogy most már helyreáll a rend a létszám probléma is megoldódik, és végre egy 

stabil állandó személyi állomány lesz a gyerekekkel. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha jól emlékszem, néhány éve 8-9 gyerek járt csak az óvodába és 6 fő volt az a határ, hogy tovább nem lehet 

fenntartani az intézményt. Most már nagyon jól alakul a létszám. Én, mint szülő elégedett vagyok az óvodával, jó a 

hangulat, szeretnek menni a gyerekek. 

 

Torma Andrea polgármester 

25 a maximális létszám, de a testület jóváhagyásával 30 főre lehet emelni a maximális létszámot. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az óvoda épülete lehet, hogy alkalmas lenne két csoport fenntartására is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, mert akkor nem lenne tornaszoba, ami kötelező. 

A gyermeklétszámhoz kapcsolódóan kiemelném, hogy most minden bánki gyerek ide jár, tehát nincs olyan bánki 

szülő, aki máshova iratta volna be a gyermekét. Ez gond volt régebben, ezért fontosnak tartom ezt is kiemelni. Más 

településről is jár gyermek a bánki óvodába, de az külön öröm számomra, hogy minden bánki óvodáskorú gyermek a 

bánki óvodába jár. Úgy gondolom, hogy ez a bánki közösségi összetartozás erősítése szempontjából is fontos, azon túl, 

hogy az óvoda gazdaságosabb fenntartása szempontjából is az. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Bánki 

Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2022/2023. nevelési év előkészületeiről 

szóló beszámolót, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! 

 

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

működéséről szóló beszámolót, és meghozta a következő határozatot: 

 

65/2022. (V.24.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda működéséről, az 

óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2022/2023. nevelési év előkészületeiről szóló, 

Valentné Konopás Erzsébet óvodavezető által elkészített beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  óvodavezető 

 

 

 

8. Napirend Beszámoló az önkormányzat gyermekjólléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

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

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, és meghozta a következő határozatot: 

 

66/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalta és 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: - 

 
 

 

9. Napirend Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A szociális ellátásokról szóló beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

 

Ivanics András képviselő 

Pontosan fel van sorolva minden, a gyermekek szociális támogatásától az idősek támogatásáig.  

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt 

 

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

önkormányzat szociális feladatainak 2021. évi ellátásairól szóló beszámolót, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 
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67/2022. (V.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat szociális feladatainak 

2021. évi ellátásairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  - 

 

 

 

10. Napirend Egyebek 

 

 

➢ Kosárlabda palánk létesítése 
 

Torma Andrea polgármester 

Megkeresett a Lomen Tamás egy olyan javaslattal, hogy szívesen együttműködne velünk, és akár anyagilag is 

beszállna, hogy valahova a településen helyezzünk ki kosárlabdapalánkot, ahol a fiatalok össze tudnak jönni, sportolni, 

mozogni tudnak. Azt mondta, hogy partner lenne ebben a dologban és felajánlotta, hogy megveszi a palánkot, sőt, ha 

kell fel is szereli, csak találjunk neki helyet. Ha nem is most rögtön döntünk erről, de gondolkodjunk, hogy hol 

tudnánk egy ilyen helyet kialakítani a faluban. Felmerült benne is és bennem is elsőként a játszótér, de mondtam, hogy 

ott nincs betonfal, tehát nincs mire felhelyezni a palánkot. Úgy éreztem, Ő inkább olyan helyet szeretne, aminek beton 

az alja és van mire felszerelni a palánkot. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Tehát palánkot venne, nem pedig ilyen állványos megoldás lenne. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, én így értelmeztem a szavait. Megvenné a kosarat. A parkoló is felmerülhet, de elvenni parkolóhelyeket, meg 

összekeverni a szabadidős mozgást az autók parkolásával talán nem túl jó ötlet. Mi van, ha ráesik a labda a parkoló 

autóra? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én személy szerint akarok egy kosárlabda pályát kialakítani a kempingben, az aszfaltos részen a táborozó 

gyerekeknek. Természetesen jöhet bárki kosarazni, nem lesz onnan kizavarva senki sem. 

 

Torma Andrea polgármester 

Csak az ott nem közterület, oda nem nagyon mennének be csak úgy be szerintem. Nem tudom mennyibe kerülne egy 

beton aljzatot készíteni, esetleg egy beton falat a kosárnak, vagy palánkos megoldással kihelyezni a kosarat. Az 

elbontott faház helyén is van egy üres beton terület. Kérdés, hogy azt helyre lehetne-e hozni vagy sem, hogy erre 

alkalmas legyen. Annak a területnek egyelőre még nem találtunk új funkciót. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem szükséges betonfalat építeni, elég egy tartóoszlop a palánknak. Egy beton placc mindenképpen kell. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Az ott akár még az üdülősöknek is jó lehet, ők is tudnák használni.  

 

Ivanics András képviselő 

A Tarcsiék előtti placc is jó lehetne ilyen célra. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Az már külterületen van, nagyon kiesik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De nem az a baj, hanem hogy a földön nem tudod a labdát pattogtatni. 

 

Ivanics András képviselő 

Igen, azért mondom, hogy le kellene betonozni.  
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Hugyecz Enikő képviselő 

Hát, ha valamit betonozunk, akkor betonozhatnánk a teniszpálya mellett is.  

 

Torma Andrea polgármester 

Vagy akkor a játszótérnél, ott van akkora terület. A bal oldal gyakorlatilag üres. Ott el tudom képzelni, hogy 

lebetonozunk egy kis részt. A játszótér egy központi hely. Szerintem oda illene a leginkább. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És a lefedett patakrészen a strandbejárat környékén? Ott van egy jó kis betonrész, és az nem parkoló. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az a motoros parkoló és nyáron tele is szokott lenni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nyáron, ha elkezdenek kosárlabdázni, az a strand be- és kimenő forgalmát zavarná. A strandon belül is ki lehetne 

alakítani egy kosárpályát azon a nagy betonplaccon, de szerintem zavaró lenne a fürdőzőknek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, a funkciókat szerintem ne keverjük össze. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Vagy lehetne a Leveleki Üdülő előtt is, ahol a sátor szokott lenni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Amit már másra használunk, olyan helyre ne tegyük, mert abból csak konfliktus van. Arra a területre szükség van a 

rendezvényeknél. Mit szóltok ahhoz, hogy ha ráfordítanánk valamennyi pénzt és a játszótéren lebetonoznánk a 

szükséges területet? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem salakpálya jobb lenne, de azt meg karban kell tartani. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, a salak már elavult, egészségtelen, szerintem mindenképpen betonban gondolkodjunk. Bár mondjuk a beton meg 

nem tesz jót az izületeknek. Utána kell járni, hogy milyen burkolat ideális ehhez. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, szerintem is viacolor vagy beton a jobb. 

 

Ivanics András képviselő 

Nem jó a viacolor sem, vagy beton, vagy aszfalt kell. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Meg lehetne őket kérdezni, hogy jó lenne-e a régi faház helyén. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az sem lenne jó, meg van süllyedve, azt ki kellene egyengetni, földet kellene oda hordani, nagyon nagy ott lejtés és a 

szintkülönbség. Ha elgurul a labda, gurulna az erdőn keresztük lefelé a lejtőn. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mit szólnátok ahhoz, ha felméretnénk, hogy a játszótér bal oldalán, azon az üres területen mennyibe kerülne egy 

betonplaccot kialakítani ehhez? 

 

Ivanics András képviselő 

Mekkora terület kell egy ilyen kosárpalánkhoz? 5m2 vagy 15 m2? Az is fontos kérdés. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem elég nagy terület kell hozzá. 

 

Torma Andrea polgármester 

Utána járunk, hogy mekkora pálya kell. A büntetőt talán 4-5 méterről, a 3 pontost 6-7 méterről dobják, tehát akkora 

minimum kell plusz rá kell hagyni még néhány métert, hogy neki is tudjanak futni. 
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Ivanics András képviselő 

Valahol biztosan meg van határozva, hogy egy kosárlabda pálya mekkora méretű. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, tehát abban maradunk, hogy a játszótér területén lehetne ilyen a kosárlabda palánkot kialakítani. Körbejárjuk 

a kérdést, hogy mekkora hely kell hozzá és mennyibe kerülne egy betonozott terület kialakítása, aztán visszatérünk rá. 

 

 

➢ Tóparti sétány közvilágítási hiba 
 

Torma Andrea polgármester 

A Tóparti sétány közvilágításával nagyon nagy bajok vannak. Többször is kint voltak az MVM munkatársai és úgy 

tűnt, hogy valamit helyrehoztak, de aztán 1-2 hét után megint nem volt jó, újra elromlott, és szinte sehol nincs 

világítás. Az a nagy probléma, hogy a sétány közvilágítása a mi tulajdonunk, tehát ha vezetékhiba van, azzal az MVM 

nem foglalkozik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én beszéltem a Zsíros úrral, azt mondta, lehet, hogy most csak valami biztosíték ment ki.  

 

Torma Andrea polgármester 

Felvettem a kapcsolatot azzal a céggel, akik itt az új parkolóban csinálták a közvilágítást. Megjegyzem, minden 

nagyon lassan megy, mert mindenki tele van munkával. Az, hogy egyáltalán kijöjjön, megnézze, foglalkozzon vele, 

feltárja a teendőt és árajánlatot adjon, napokban, hetekbe telik. Most ott tartunk, hogy feltérképezik a helyzetet, 

információt kérnek az MVM-től, hogy egyáltalán hol mennek a vezetékek, milyen vezetékek vannak, mi hol van, 

annak érdekében, hogy legyen egy kiinduló pontjuk és esetleg utána kijönnek mérni, hogy mi lehet a hiba. Arról 

azonban fogalmam sincs, hogy mikorra lesz ebből világítás. Tudjatok róla, foglalkozunk a problémával, de nagyon 

nehezen megy, mert a mi tulajdonunk a sétány körüli közvilágítás és külsős céget kell szerezni a javításhoz. Amikor az 

MVM területi képviselője itt járt, azt mondta, ha ezután elromlik a sétány körüli közvilágítás, nagy valószínűséggel 

vezetéket kell cserélni, újra kell vezetékelni mindent. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy nagyon sokba, milliós 

összegbe fog kerülni a javítás. 

 

Ivanics András képviselő 

Ezek hurkolva vannak egymás után, vagy hogyan vannak? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Régi alumínium vezeték van még ott. Három fázis megy és három szakaszra van osztva. Az egyik szakaszon volt egy 

vezetékszakadás, ami leverte a biztosítékot és akkor átkötöttek egy régi szakaszra. Eddig a négyes oszloptól a 

tizenötösig nem működött, átkötötték, jó volt kb. két hétig, és most a négyestől a harmincötösig nem világít. Tegnap 

beszéltem a Zsíros úrral, azt mondta, lehet, hogy csak biztosítékhiba. De annak oka van, ha leveri a biztosítékot. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt mondták nekem, amikor legutóbb itt voltak, hogy ha ez után hiba lesz, akkor ők már nem tudnak mit csinálni, 

hívjunk egy külsős vállalkozót és csináltassuk meg az egészet, mert biztos, hogy vezetékhiba van, valami leveri a 

biztosítékot. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Klucsik Bandi nem foglalkozik ilyesmivel? Ő nem tudná bemérni, hogy hol van a hiba? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Amikor itt voltak, egyesével ellenőrizték az oszlopokat. Találtak egy hibát, ami zárlatot okozott, ezért átkötöttek egy 

ép vezetékre. A három vezetékből egy volt jó, de most az is zárlatos lett és nem tudni pontosan hol. 

 

Torma Andrea polgármester 

Már csak a hibát megkeresni is nagy munkát jelent. Azt, hogy a hiba mikor lesz kijavítva nem tudni, de rajta vagyunk, 

foglalkozunk vele, de hát sajnos nem rajtunk múlik. Nem azért nem történik látszólag semmi, mert nem foglalkozunk 

vele, hanem azért, mert a probléma megoldásához szakemberre van szükség és ki vagyunk szolgáltatva a 

szakembereknek. 

 

Ivanics András képviselő 

Emlékeztek biztos, hogy a Vighék előtt a víziszínpadhoz vezető kábelen 10-15 éve volt egy kábelszakadás. Akkor az 

ÉMÁSZ kereste meg a probléma okát és végezte a javítást. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, de az a kábel az ÉMÁSZ-é volt. 

 

Ivanics András képviselő 

Tudom, csak arra akarok kilyukadni, hogy az MVM meg tudja keresni azt, hogy a föld alatt hol van a baj. 

 

Torma Andrea polgármester 

Amíg az Ő területük tart, tehát ami az Ő tulajdonuk, azzal foglalkoznak, de erre a részre azt mondják, hogy ez nem az 

övéké, hanem az önkormányzaté. 

 

Ivanics András képviselő 

De meg tudnák nézni, hogy hol van elszakadva, ha nem az övék, akkor is. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az a baj az MVM-mel, hogy kiadja a javítási munkát külsős cégnek, és utána a külsősnek meg nem segít. A külsős 

nem nyúlhat bele az MVM kapcsolószekrényébe, kell egy MVM-es munkatárs, akivel együtt kell működnie. Bonyolult 

dolgok ezek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt mondja az MVM, hogy a sétány közvilágítása nem hozzájuk tartozik, hanem a miénk, ezért intézzük mi a javítást. 

Foglalkozunk vele, de nem egyszerű és valószínűleg nem kis pénz lesz megcsináltatni, de előbb derüljön ki, hogy 

egyáltalán mi okozza a problémát. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mindjárt itt a Bánki Nyár, muszáj, hogy a sétányon működjön a közvilágítás! 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A Víziszínpad áramellátásában is gondot okoz ez? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem, ez probléma csak a sétány közvilágítását érinti.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, nagyon rossz, hogy nincs közvilágítás, de még rosszabb lenne, ha nem lenne áram az egész tóparton. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez egyedi probléma lehet, nem csak úgy elavult egyik napról a másikra. 

 

Torma Andrea polgármester 

Elhasználódott, tönkrement 20 év alatt. Nekem egyfolytában azt mondják, hogy rossz a vezetékelés, nem jók a 

bekötések, stb. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Zárlat volt az egyik áramkörön, azt most átkötötték egy másik körre és most megint leverte a biztosítékot, tehát biztos, 

hogy zárlat van.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ott a víz. Simán lehet, hogy a régi vezetékek tönkrementek a nedvességtől. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A vezetékek szigeteltek. Mondjuk ez teljesen más. de nálam a kempingen volt olyan probléma, hogy a lakókocsi 

kiállásba a hangyák télen beköltöztek, telerakták földdel a kábeleket. Ki lett tisztítva és utána jó lett. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A múltkor minden oszlopkötést átnéztek azon a szakaszon, a végén találtak egy zárlatot, azt átkötötték, de lehet még 

más is a hiba. 
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➢ Horgászegyesület kérelme  
 

Torma Andrea polgármester 

A horgászegyesület megkeresett egy kéréssel, szeretnék igénybe venni a karsztkút melletti épületet. Bandi, Tibi, 

gondolom, Ti  jobban tudjátok, mi van abban az épületben? 

 

Ivanics András képviselő 

A bal oldaliban kapcsolószekrények vannak. Én azt gondolom, hogy oda nem biztos, hogy be kellene engedni bárkit is. 

A jobb oldali épület üres. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor az a kérdés, hogy hozzá járulunk-e ahhoz, hogy ezt a helységet használhassák. A Horgászegyesület eddig a 

Fábri-ház előterét használta, ott készítették elő a deszkákat a stég javításhoz. Most a héten még ott dolgoztak. A 

hétvégén megcsinálják, amit eddig előkészítettek, és megkértem őket, hogy utána költözzenek ki onnan, mert 

szükségünk van a helyiségre. Jövő héten ez meg is történik, de cserébe azt kérték, hogy Fábri-házból egyből 

átköltözhessenek a karsztkút melletti épületbe. Hozzájárulunk ahhoz, hogy használják ezt az épületet és ott tudják majd 

előkészíteni a deszkákat? Egyébként azért kértem meg őket, hogy költözzenek ki a Fábri-házból, mivel a Magyar Falu 

Program keretében támogatást kaptunk kommunális eszközök, többek között egy fűnyírtó traktor beszerzésére, amit 

megvettünk. A fűnyíró traktort a strandon fogjuk használni, a Czibak Robi fogja nyírni vele a füvet a strandon. Ezen 

kívül a strandra vettünk még egy kézi fűnyírót is, amivel a kisebb helyeket tudja majd vágni. Ez a két gép lesz a Fábri 

házban, a strandhoz közel tárolva. 

 

Ivanics András képviselő 

Meg kell nézni, mi van abban a jobb oldali épületben! A bal oldali épületbe viszont nem javaslom, hogy bejárjanak. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Megnézzük! A kapcsolószekrényekhez semmiképpen ne menjenek, onnan működik a szivattyú. 

 

Torma Andrea polgármester 

A kettő közül melyik a nagyobb helyiség? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nagyjából egyforma a két helyiség. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor nézzük meg, ha a jobb oldali épület és üres, vagy ki tudjuk üríteni, és alkalmas arra, amire használni szeretnék, 

akkor javaslom, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy ezt a helységet használják. Természetesen ideiglenesen, addig amíg 

ezeket a deszkákat tárolják és feldolgozzák, illetve amíg nem készülnek el a stégek javításával. 

Ha már ennél a területnél tartunk, akkor az a kérésem, hogy azt a rengeteg gyeprácskövet feltétlenül el kell onnan 

vinni, mert egyrészt csúnya, másrészt kiadtuk a területet a fesztiválra. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, már elkezdtük elhordani, de nagyon sok van. Meg kell nézni, hogy melyik önkormányzati területre lehetne 

lerakni. Mi vittünk be a kempingbe belőle, de nagyon sok van. A halőrházat is körbe lehet esetleg rakni. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Honvédségi Üdülő parkolójába is gondoltuk, hogy teszünk ilyet. Oda már nem kell?  

 

Ivanics András képviselő 

Az meg van szórva kővel, az jó úgy. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az egyik része meg van szórva kővel, a másik részt vágjuk, mert oda be is tudnak állni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mi a határidő, amikorra el kell hordani? 

 

Torma Andrea polgármester 

Június 4ig, Pünkösdig, akkor nyit a strand is. Akkor Gábor, erre megkérlek, hogy intézd, hogy elkerüljön onnan a 

gyeprács. 
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➢ Hétvégi programok 
 

Torma Andrea polgármester 

Szombaton lesz a focicsapatunk utolsó bajnoki mérkőzése, bajnokavatóval egybekötve., Szeretném kérni, hogy gyertek 

el a meccsre is, szurkoljunk együtt a csapatnak, legyen jó hangulatú az utolsó meccs és az éremátadás! 

Vasárnap lesz a gyermeknapi rendezvényünk. Az ugrálóvárat megkaptuk már a Bacsa Pistától? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Még nem, vasárnap beszéltem vele. Tegnap nem ért rá, de gyereknapig megkapjuk.  

Ha nem szól előbb, akkor csütörtökön reggel lehozzuk. Egyébként vasárnap reggel is jó, mert akkor legalább mindjárt 

fel van állítva. Előtte én még beszélek vele. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jó, a lényeg, hogy a gyereknapra fel legyen állítva. És tudjátok, vasárnap lesz a rally is. 

Tiéd a szó, Gabi! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Pénteken lesz a „Kadétkupa”. 492 gyerek fog érkezni az ország egész területéről. Úgy, mint a múlt évben, idén is jön 

Simicskó István Úr, valamint a honvédség részéről is jelen lesz néhány vezető. Sok szeretettel meghívom a testület 

tagjait, jegyző asszonyt és aljegyző asszonyt a rendezvényre, és természetesen Andi Téged is. Felkérlek, hogy majd 

légy szíves mondj egy rövid köszöntőbeszédet. Az eső miatt kivettek egy szakaszt a futás útvonalából. B opcióként 

felmerült, hogy mi lenne, ha a sétány rézsű felőli oldalát leszalagoznák a kalandparktól a színpadig. A versenyzők a 

szalag mellet elfutnak a színpadig, visznek fel viacolort a lépcsőn, aztán lejönnek és vissza futnak. Nem vinnék ki a 

futást annyira az erdei részre. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szerintem lehet róla szó, nem látom akadályát. A sétálók a sétánynak a tó felőli részét tudják használni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Le is szalagoznák, hogy a sétány fele az járható legyen. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hány vendéget jelent ez? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

492 kadét jön. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Várható, hogy lesz nézőközönség is? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem tudom. Az ország különböző katonai iskoláiból jönnek 14-18 éves gyerekek. Őket hozzák buszokkal. A 

nagyparkolót valószínűleg megtöltik majd. Igazából ez nem nézőket vonzó verseny, ez egy iskolák közti verseny.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor nem kell számítani rá, hogy rajtuk kívül sokan lesznek? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Pénteken nem, de vasárnap a rally miatt szerintem sokan lesznek. Szombaton a meccs lesz a pályán, utána az érem 

átadás. Odajön a Nógrád Megyei Igazgató, valamint elnökségi tagok, utána pedig a kempingben lesz egy vacsora, a 

tolmácsi önkormányzattól elkértük a nagy mobilsátrat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatlak Titeket, hogy a Dalnoki Akadémia a megyei TAO keretből valamivel több, mint 62 

millió Ft támogatást kapott pályafelújításra a Megyei Elnökségtől. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ebből az összegből van tervezve a lelátó, a pálya, a meglévő öltöző felújítására, meg a pálya körbekerítésére. A 

világításra nem kaptuk támogatást, de úgy beszéltük meg, hogy azt is be fogjuk kábelezni, hogy a kiállások már 

meglegyenek. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

És akkor ez összefügg a másik pályázattal, aminek folyamatban van az áthelyezése? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Ez a pálya körüli felújítás és a meglévő öltöző felújítás. Az új öltöző építésére pedig az önkormányzat kapott 

támogatást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Arról a pályázat támogatásról beszélünk, amit eredetileg teniszpálya melletti öltöző építésére nyertünk? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, arra nyertünk 20.000.000 Ft. Ezt a projektet szeretnénk módosítani úgy, hogy az öltöző itt a focipályánál épüljön 

meg, amihez az önkormányzat 8.000.000 Ft önerőt a két sportegyesület pedig összesen több, mint 20 millió Ft önerő 

vállalt. 

 

Ivanics András képviselő 

A 62.000.00 Ft támogatás a megyei szövetségtől érkezett? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, erről a megyei elnökség dönt. A TAO keretet leosztják megyénként és ebből a megyei keretből, ami Nógrád 

megye esetében 112.000.000 volt, kapott a Dalnoki Akadémia 62.000.000 Ft-ot.  

 

Ivanics András képviselő 

A MLSZ-től is várható valamennyi támogatás? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem, ez úgy van, hogy az MLSZ valamilyen számítási módszerrel szétosztja megyénkként a TAO támogatást. Nógrád 

Megye 112.000.000 Ft keretet kapott, és a megyei elnökség döntötte el, hogy ki, mennyi támogatást kap ebből. Be 

kellett nyújtani egy pályázatot feléjük, amit elbíráltak. Mi 80.000.000 Ft támogatásra nyújtottunk be pályázatot és 

ebből 62.000.000 Ft támogatást nyertünk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az egyesület akkor kap még támogatást, ha feljut az NB3-ba. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ott egy úgynevezett rajtpénz van. Az egy 30 millió Ft-os keret, a támogatási összeg pedig annak függvéenye,, hogy 

milyen utánpótlás csapataink vannak. 

Kell majd egy olyan ember, aki ezt a műszaki tartalmat összefogja, koordinálja, felügyeli. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az a javaslatom, hogy a Varga Janit, mint tervezőt meg kell bíznunk, hogy figyelje, kövesse nyomon a sportöltöző 

építését. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Dalnokisok esetében megvan hozzá a háttér, de ezt a beruházást minél előbb el kellene kezdeni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ennek a beruházásnak idén meg kellene valósulnia? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, december 31. a határidő. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szűkös a határidő, az építőanyag árak nőnek. Még sehonnan nem kaptunk határozatot. Az MLSZ-től kapott támogatás 

esetében nincs meghatározva határidő, viszont az önkormányzati pályázat esetében igen, de egy éven belül 

mindenképpen be kellene fejezni. Azért is sürgős, mert ha feljutunk a magasabb osztályba, akkor egy évre Diósjenőre 

kell mennünk játszani, és addig ezt meg kellene csinálni. 

 

Torma Andrea polgármester 

A sorsolás mikor lesz? 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Május 30-án, hétfőn. Most az összes bajnokot összesorsolják. 17 csapat adta be és 10 hely van arra, hogy feljussanak. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És úgy gondolod, hogy esélyesek vagyunk? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez úgy van, kihúzzák azt, akinek nem kell játszani. Reméljük szerencsénk lesz. 

 

 

➢ Egyebek 
 

Torma Andrea polgármester 

További kérdésetek, megbeszélendő témátok van? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Jánossal beszéltem a strandi öntözőrendszerrel kapcsolatban, a héten jön és akkor elindítjuk a locsolórendszert, ha a 

Robi levágja a füvet.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én szemétszállítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Megpróbáltam őket elérni, de nem veszik fel a telefont. Azt 

szerettem volna megtudni, hogy a közületeknek, cégeknek, hogyan kell velük szerződni a szelektív elszállítására. 

 

Torma Andrea polgármester 

Felveszem velük a kapcsolatot.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Két hét múlva már jönnek a közületekhez, ugye? Ez már nyári szezonnak számít? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom, mert most át lett szervezve a szelektív gyűjtés. Utána érdeklődök. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Tegnap ez ügyben beszéltem egy hölggyel, azt mondta, hogy a közületeknek szerződést kell kötni a szelektív hulladék 

elszállítására. A szelektív hulladék hetente, kéthetente vagy havonta kerül elszállításra. Talán szerdán járnak erre és 

akkor elvinnék a közületektől a szerződést. Kértem, hogy ezt küldjék el, legalább a polgármesternek, ha már minden 

vállalkozást nem tudnak megkeresni. 

 

 Hugyecz Enikő képviselő 

Az a lényeg, hogy jön majd valamilyen hivatalos dokumentum ezzel kapcsolatban. 

 

Torma Andrea polgármester 

Maradjunk annyiba, hogy még nyomozunk, de amint választ kapok, értesítelek. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Mert nekünk a mennyiséget is meg kell határozni, mert adnak konténert, és a konténerre is kapnánk matricát 

ugyanúgy, mint a rendes kukára. Eddig se volt konténer. Nem is tudok hova rakni ennyi konténert, eddig zsákoztunk, 

mint a lakosság. Egyszer meg kell venned a zsákot és még pluszba fizetsz az elszállításért is.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az a baj, hogy mi se tudjuk mennyi szelektív hulladék lesz. Jó idő, vagy koncert, fesztivál esetén sokkal több szelektív 

hulladék van, mint amikor rossz idő van és a strand sincs nyitva. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem tudjuk megmondani, hogy hány konténer kell. A tegnapi mennyiség kb. négy konténernyi hulladék volt, de ha 

hetente elviszik a szelektív hulladékot, akkor elég egy is. Egyébként meg nem tudok hol tárolni négy konténert. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mivel Bánk üdülőfalu, nagy az idegenforgalom, ezért itt nem lehet kiszámolni előre a szelektív hulladék mennyiségét. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Azért az nagyon kellemetlen lenne, ha itt gyűlne halmokba a szemét. 

 

Torma Andrea polgármester 

Írok nekik egy levelet és kérek tájékoztatást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A karácsonyi vásáron volt egy levendulaárus, aki szeretne jönni árusítani a Bánki Nyár programjaira, illetve 

hétvégente is. Közterület használati engedélyt kell kérnie, azt tudom, de mennyi most a közterület-használat díja?   

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Rendezvények ideje alatt 1.350 Ft+áfa/m2/nap, egyéb esetben 700 Ft+áfa/m2/nap. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Köszönöm. 

 

 

 

További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Ivanics András 

képviselő 


