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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

12/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2020. szeptember 4-én 9.00 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 
Ivanics András 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 jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hákli Tibor alpolgármestert. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 
 
Torma Andrea polgármester 
A meghívóban szereplő napirendeket kiegészítve megtárgyalásra javaslom: 5. napirendként a népi lakóház            
felújításával kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítását, 6. napirendként pedig a Magyar Falu Programban a             
faluház felújítására benyújtandó pályázatról szóló képviselő-testületi határozat módosítását.  
 
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Óvodavezetői megbízás 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
2. Termelői piac kialakítása Bánkon – 185/2019. (XII.14.) képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

3. A Petőfi út melletti járda tervezése – árajánlat 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
4. A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. tőkerendezése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

5. Népi lakóház felújítása -78/2020. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat módosítása 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
6. Magyar Falu Program faluház felújítása -76/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 
 

 
Napirend előtt 
 
Torma Andrea polgármester 
Mielőtt rátérnénk az 1. napirend tárgyalására, három jó hírt szeretnék megosztani Veletek. A Szlovák Tájház               
felújítására benyújtott pályázatunkra a Népi Építészeti Program keretében 9,7 millió Ft támogatást nyertünk, amihez              
2,4 millió Ft önerőt kell majd biztosítanunk, ezzel felújításra kerülhet a tájház tetőzete, és a nyílászárók Az                 
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országfásítás program keretében elnyert fák ültetésére szeptember 20-án kerül sor, 10 db fát ültetünk a temetőnél lévő                 
rézsűbe, és 6 fát az óvodába. Szintén jó hír, hogy az idei évben sikerült elérnünk a tavalyi strand látogatottsági                   
létszámot, összesen 28.624 vendégünk volt a strand, ez tavaly 27.000 fő volt. Úgy gondolom, hogy amilyen                
nehézségekkel kellett szembe néznünk, figyelembe véve, hogy korlátozást is bevezettünk, ez nagyon jó eredmény. A               
strand bevételünk 14,5 millió Ft a tervezett 12 millió Ft-tal szemben, ezzel remélhetőleg rendeződik a költségvetési                
hiányunk.  
 
 

 
1. Napirend Óvodavezetői megbízás  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Folyamatosan tájékoztattalak Benneteket az óvodában kialakult helyzetről. Az óvónői állásra szeptember 1. volt a              
pályázati beadási határidő, egy pályázat érkezett, a pályázó megfelelt az előírásoknak, és szeptember 3-tól ki lett                
nevezve óvónőnek. Viszont a Zsuzsa jogviszonya szeptember 2-ával megszűnt. óvodavezetőnk nincs. Az            
előterjesztetett javaslatom, hogy Valentné Konopás Erzsébet részére – jelenleg egyetlen óvónőnknek – az             
óvodavezetői feladatok ellátásra vonatkozó, 1 évre szóló vezetői megbízást adjon a képviselő-testület. Valentné             
Konopás Erzsébetnek három diplomája van, most fogja elkezdeni az intézményvezetői képzést, és elmondhatom, hogy              
szakmailag magasan képzett óvodapedagógussal van szerencsénk dolgozni. Beszédfejlesztő pedagógus,         
neveléstudomány szakos bölcsész. 1998-tól mostanáig óvodapedagógusként dolgozott Érsekvadkerten. Javaslom az          
előterjesztett határozati javaslat elfogadását, miszerint Valentné Konopás Erzsébetet óvónőt 2021. július 31-ig            
megbízzuk az óvodavezetői feladatok ellátásával. A másik óvónői pályázat beadási határideje szeptember 10,             
remélhetőleg szeptember 15-től másik óvónőnk is lesz, és helyreáll az óvoda működési rendje. A napirendhez               
kapcsolódó kérdés, észrevétel, más javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az                  
óvodavezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízásról szóló határozati javaslatot elfogadjuk, miszerint Valentné           
Konopás Erzsébet óvónőt 2021. július 31-ig megbízzuk a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával,              
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
 

82/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli       
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet         
24.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői             
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelen volt – az óvodavezetői          
feladatok ellátására 2020. szeptember 5. napjától 2021. július 31-ig terjedő időszakra az            
intézménynél óvodapedagógus munkakörben jogviszonyban álló óvónőt, Valentné       
Konopás Erzsébet óvodapedagógust bízza meg.  
A megbízott óvodavezető illetménye a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kerül          
megállapításra. 
 
Határidő: 2020. szeptember 5-től 2021. július 31-ig 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend Termelői piac kialakítása Bánkon –185/2019. (XII.14.) képviselő-testületi  

határozat módosítása  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Benyújtottuk a pályázatot, egy nagyon összetett, sok munkát igénylő eljárásban vagyunk benne. A pályázatról szóló               
képviselő-testületi határozatban szerepel, hogy 9 millió forint összegben biztosítjuk a projekthez szükséges önerőt. A              
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hiánypótlási felhívásban szerepel, hogy vizsgáljuk felül a megadott önerő összegét. Az egyeztetések során elmondták,              
hogy nehogy beleessünk abba az akadályba, hogy a pályázati bírálat során esetleg magasabb összegű jönne ki, és ezért                  
nem lenne jó a kévpiselő-testületi határozatunk. Az eljáró hatóság javaslata az volt, hogy vegyük ki a 9 millió Ft-ot és                    
írjuk azt, hogy a támogatáson felül szükséges önerőt biztosítjuk, tehát ne határozzunk meg összeget. Ha esetleg túl                 
magas önerő igény jönne ki, még mindig mondhatjuk azt, hogy nem valósítjuk meg a fejlesztést. Javaslom, hogy az                  
előterjesztett határozati javaslat szerint módosítsuk a „termelői piac kialakítása Bánkon” című projektről szóló             
185/2019. (XII.14.) számú határozatot úgy, hogy kivesszük belőle az önerőre vonatkozó 9 millió Ft-os összeget. A                
pályázatban igényelt támogatási összeget figyelembe véve megközelítőleg 4,7 millió forint, tehát bőven a 9 millió alatt                
van, de ez változhat az elbírálás során. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Közbeszerzési eljárást le kell ennél folytatni? 
 
Torma Andrea polgármester 
Nem. A jelenlegi kivitelezői költségbecslés szerint a projekt összköltsége nettó 45 millió forint, tehát a közbeszerzési 
értékhatár alatt van. További kérdés, javaslat? 
 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy                  
a Felsőtold Község Önkormányzatától kötelezettség átadás-átvétellel megpályázott „termelői piac kialakítása Bánkon”           
című pályázati projektről szóló 185/2019. (XII.14.) képviselő-testületi határozatot módosítsuk úgy, hogy a projekt             
megvalósításához Bánk Község Önkormányzata a támogatási összegen felül szükséges önerő összeget biztosítja, és a              
2020. évi költségvetésében e célra elkülöníti, és aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással                
szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
 

83/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi termékértékesítést szolgáló        
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázati felhívás alapján (a         
felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) I. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér          
kialakítása, illetve fejlesztése megvalósítására – a Felsőtold Község Önkormányzata által a           
1860262229 Projekt azonosító számú támogatott projekt átvételével – benyújtott „termelői          
piac kialakítása Bánkon” című pályázati projektről szóló 185/2019. (XII.14.)         
képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja: 
 
A „A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a bánki termelői piac létesítése tárgyú            
pályázati projekthez szükséges önerőt a projekt teljes költségvetésének és a támogatási           
összegnek megfelelően, legfeljebb 9 millió forint összegben biztosítja, és a 2020. évi            
költségvetésében e célra elkülöníti.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
A „A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a „termelői piac kialakítása Bánkon”           
című projekt megvalósításához a támogatási összegen felül szükséges önerő összeget          
biztosítja, és a 2020. évi költségvetésében e célra elkülöníti.” szöveg lép. 
 
A képviselő-testületi határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is          
változatlanul hatályban és érvényben maradnak. 
 
Határidő: pályázati feltételek szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 

3. Napirend A Petőfi út melletti járda tervezése - árajánlat  
 
 

Torma Andrea polgármester 
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Járda építés kapcsán kész terveink vannak a Petőfi út felső szakaszára, viszont úgy gondolom, - az igénybevétel és                  
gyalogosforgalmat tekintve- hogy a mostani új buszmegállótól, az elkészült járdától a temetőig lévő szakaszon sokkal               
fontosabb lenne megépíteni a járdát, mint a Petőfi út felső szakaszon. Természetesen az is fontos, de ha rangsorolni                  
kell, ez talán előrébb lenne. A bánkiak által is és a vendégek, nyaralók által is nagyon sokan közlekednek ezen a                    
szakaszon, és jelenleg az úttesten kell közlekedni, ami nagyon veszélyes. Szeretném, ha a prioritásban ez a rész                 
előtérbe kerülne, és ezzel is foglalkoznánk, megterveztetnénk, és ha lesz pályázati lehetőség, erre is pályázzunk. A                
következő évtől megnyílnak az új EU-s pályázati források, várhatóan ismét lesznek TOP pályázatok, és bízom benne,                
hogy esetleg a közlekedésfejlesztésre is lehet majd pályázni, úgy, mint a mostani pályázati ciklusban. Nagyon jó lenne                 
támogatást nyerni a járda építésére, ehhez pedig jó, ha megvannak a tervek. Javaslom, hogy indítsuk el a tervezést,                  
mert hónapokat vesz igénybe ez a folyamat. A felső járdaszakasz esetében arról beszéltünk és döntöttünk, hogy                
áttesszük önkormányzati tulajdonba, vállalva ennek nem kevés költségét. A testületi döntés végrehajtását eddig nem              
kezdtük meg a nehéz anyagi helyzetünkre való tekintettel, mivel elég nagy költséget jelent, 300 ezer forint körüli                 
összegről van szó, erről akkor e-mailben egyeztettünk. a Magyar Falu Programban eddig csak saját tulajdonú területen                
építendő járda anyagköltségére lehetett pályázni, ezért arra gondoltam, ha ez a terület a miénk lenne, pályázhatnánk                
ennek keretében is, akár több ütemre bontva is a megvalósítást. Mivel most egy kicsit stabilizálódott a költségvetési                 
helyzetünk, ha egyetértetek, megrendelném a járda területének önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges           
földmérési munkálatokat.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Hogy képzeljük el a járdát lefelé? 
 
Torma Andrea polgármester 
Ahol most vége van, annak folytatásaként a boltnál indulna, és Romhány felé a menetirány szerinti jobb oldalon                 
menne a Tó Hotelig, ahol lenne egy zebra, ott átmenne a túloldalra, és tovább a dohánybolt és a temetői parkoló                    
mellett haladna a járda. Ez a megoldás tűnik a legészszerűbbnek és legköltséghatékonyabbnak, egyrészt mert a hotelig                
ezen az oldalon, onnantól pedig a másik oldalon vannak az üzletek, amit el akarnak érni az emberek, a gyakorlat is ezt                     
mutatja, hogy így közlekednek a legtöbben, másrészt pedig, ha végig a másik oldalon menne a járda, nagy erős                  
támfalat kellene építeni az ott lévő részű miatt, ami megsokszorozná a kivitelezési költséget.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A temetőtől nem hoznánk még át a másik oldalra a Kempingig vagy a tóparti lejáróig, és így terveztetni és                   
megcsinálni? 
 
Torma Andrea polgármester 
Lehet. Megbeszélem a tervezővel. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Lehetne szakaszosan is megépíteni.  
 
Torma Andrea polgármester 
A tervezők szerint azért is lenne jó, ha kb. a felétől a temető oldalán menne a járda, mert ott a parkolóknál szinte már                       
van már egy járda, ezért ez lenne a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás.  
Melyik ajánlatot fogadjuk el? A két ár között nincs érdemi különbség. Az egyik tervezőt ismerjük, dolgoztunk már                 
vele, semmi probléma nem volt, jó az együttműködés, a másik tervezőt Szász Józsi ajánlotta. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Próbáljuk meg a vácit, közelebb van, könnyebben tud ide jönni a helyszínre, ha szükséges. 
 
 Torma Andrea polgármester 
Szász Józsit ismerjük, nagyon precíz, megbízható, jó szakember, úgy gondolom, bízhatunk az ajánlásában. 
 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a                   
Petőfi út melletti járdaszakaszt, a Petőfi út 53-tól a tóra vezető kis utcáig megterveztessük a járdát, és tervezőként                  
Espár Zsolt árajánlatát fogadjuk el és felhatalmást ad a testület a polgármesternek a szerződés aláírására és a tervek                  
elkészítésére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
 

4 
 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2020.(IX.4.) jegyzőkönyv 

84/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bánk 100/1          
helyrajzi számú Petőfi út mellett, a Petőfi út 53. (123 hrsz élelmiszer üzlet) és a tóhoz                
vezető 110 hrsz-ú utca közötti szakaszon a közlekedési igényeknek megfelelően váltott           
oldalon történő járda és gyalogos-átkelőhely építés terveit elkészítteti, és a tervezésre           
vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül Espár Zsolt építőmérnök 600.000 Ft. tervezői díj           
ajánlatát elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, és a           
terv elkészíttetésére, valamint az engedélyezett terv elkészítéséhez szükséges intézkedések         
és jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal, 2021.12.31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
4. Napirend A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. tőkerendezése  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Megkaptátok a társulási előterjesztéseket. Sikerült átnézni, megérteni, vagy inkább elmondjam a lényeget?  
A Zöld Híd önkormányzati társulás néhány éve létrehozott egy nonprofit Kft-t, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-t,                 
aki ellátja a szemétszállítási szolgáltatást. Tehát ez a cég jelenleg 100%-ban a Társulás tulajdona. Ennek a cégnek az                  
elmúlt 2-3 évben megközelítőleg 300 millió Ft-os veszteség, vagyis tőkehiánya alakult ki. A jogszabályok értelmében               
egy cég sem működhet tőkehiányosan, ezért ezt a tőkehiányt rendezni kell. A társulásnak nincs erre pénze, úgy lehetne                  
megteremteni a szükséges összeget, ha az önkormányzatok, mint tulajdonosok összeadnák, lakosságszám arányosan.            
Ez nem jeleneten túl nagy összeget egy-egy település számára, ha levetítjük Bánkra, kb. 300 ezer Ft befizetési                 
kötelezettség terhelné, de nem ebbe az irányba ment el a társulás, illetve a vezetőség, hanem az a döntés született, hogy                    
úgy legyen megoldva a tőkerendezés, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen beletenni pénzt. A társulási              
előterjesztésekben ez a javaslat szerepel, ami arról szól, hogy behozunk egy külső befektetőt, akivel közösen               
megoldható ez a tőkerendezés. Ez a külső cég a DTKH Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lenne, szintén               
szemétszállítási közszolgáltatást végző cég, a székhelye Kecskemét. Ez a cég a Társulástól megvenné a Zöld Híd                
B.I.G.G. Nkft-ben lévő tulajdonrész 49 %-át, és 51 % maradna a Társulásnál. A 49 %-os tulajdonrészért a DTKH                  
nagyságrendileg 45 millió Ft vételárat fizetne a Társulásnak. Ez az első része az ügyletnek. Ezt követően most már a                   
két tulajdonost terheli, hogy a közel 300 millió Ft-os tőkerendezést megoldják. Ez úgy valósulna meg, hogy a DTKH a                   
49 %-os tulajdonhányada alapján rá eső megközelítőleg 144 millió Ft összeget befizeti pénzben, a Társulás pedig a rá                  
eső megközelítőleg 150 milliós összeget részben készpénzben teljesítené, úgy, hogy a tulajdonrész eladásából befolyt              
45 millió forintot befizeti a Zöld Híd B.I.G.G-nek, a további, 105 millió forintot pedig apportként bevinnénk, mert a                  
Társulás a korábbi években tagi kölcsönt adott a Zöld Híd B.I.G.G-nek, és ezt a tagi kölcsönt, vagyis a követelést nem                    
kérné vissza, hanem apportként beviszi a Zöld Híd B.I.G.G-be, és ezzel a tőkerendezés megtörténik. Mindennek az az                 
indoka, hogy a szakmai vezetők véleménye szerint hosszú távon csak az integrációban lehet gondolkodni, mert csak az                 
ilyen nagy cégek lesznek képesek fennmaradni és gazdaságosan működni, ha pedig az önkormányzatok adnák be a                
rájuk eső összeget, a tőkeemelés megoldódna ugyan, de nem oldódna meg a gazdálkodás helyzete és a továbbiakban is                  
ugyanúgy termelődne az a veszteség, ami eddig, és ami által kialakult a tőkehiány.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A lakosságot és engem is az érdekel, hogy pontosan, időben elvigyék a szemetet. 
 
Torma Andrea polgármester 
A szolgáltatás színvonala nem fog romlani, ezt a tájékoztatást adta az új vezetőség, azt mondták, garantálják, hogy a                  
szolgáltatásban nem lesz visszaesés. Kérdés, vélemény? 
 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Zöld Híd                  
B.I.G.G. tőkerendezésével kapcsolatos Társulási határozati javaslatok elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
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85/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Észak-Kelet Pest          
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati        
Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. szeptember 8-ai Társulási Tanács ülésre         
előterjesztett, a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási        
Nonprofit Kft. veszteségeinek pótlására előterjesztett határozati javaslatokat elfogadja,        
melyek lényege: 

● a Társulás a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nonprofit Kft. 45.080.000 Ft-os névértékű (49            
% tulajdoni hányad) üzletrészét adásvétel címén a DTKH Nonprofit Zrt. részére           
névértéken értékesíti, 

● a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nonprofit Kft. veszteségeinek pótlása az adásvételt          
követően a tagok által az üzletrészeik arányában történő pótbefizetés         
teljesítésével, 

● a Társulás a pótbefizetés egy részét az üzletrész értékesítése során befolyt           
összegből biztosítja, további részét (105.073 ezer Ft összeget) a tagi kölcsön           
szerződéseiből származó követelés apportálásával teljesíti, 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a határozati javaslatok            
elfogadása tekintetében Bánk Község nevében „igen” szavazattal, vagyis a határozati          
javaslatok elfogadására szavazzon. 
 
Határidő: 2020. szeptember 8. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend Népi lakóház felújítása - 78/2020. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat        

módosítása  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Megkaptuk az árajánlatokat azokról a előkészítési költségekről, vizsgálatok elvégzésének díjáról, amit a pályázat előír,              
és mivel jelentős költségekről van szó, szeretnénk ezt is beépíteni a pályázat költségvetésébe, hogy elszámolható               
legyen. Ez viszont azt jelenti, hogy arányosan az önerő összege is megemelkedik.  
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ugyanaz a pályázati rendszer, mint a tájháznál, és abban a pillanatban, amikor beírjuk, hogy milyen műszaki                
tartalommal szeretnénk felújítani az épületet, akkor kiírja a rendszer, hogy ehhez milyen szakvéleményeket szükséges              
beszerezni. Kértem árajánlatot faanyagvédelmi vizsgálatra és statikára. A korábbi költségvetésben nincs benne a teljes              
előkészítő dokumentáció költsége. A faanyagvédelme 508 ezer Ft-ot tennénk be a pályázati költségvetésbe, és mivel               
összesen 20 millió Ft-ot lehet igényelni, a statikából még 3-400 ezer Ft-ot tudnánk elszámolni, hogy ne terheljen                 
minket teljes egészében. Azért módosítanánk a költségvetést, hogy ezek a kiadásokat bele tudjuk rakni a pályázatba.  
 
Torma Andrea polgármester 
Ha nyerünk, elő fogják írni, hogy ezeket a szakmai anyagokat el kell készíttetni, ha pedig meg kell csinálni, és nem kis                     
összeg, akkor számoljunk el belőle, amennyit tudunk. A műszaki tartalom változatlan. A népi építészeti program               
keretében a pályázatot kiíró részére fontos, hogy biztonságosan megőrizzük és megvédjük a régi építészetet és               
szakmailag a legjobb védelem alatt készüljön a felújítás. Az önerőnél ez kb. 200 ezer Ft többletet jelent, de arányosan                   
ennyivel több támogatást is nyerhetünk.  
 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a népi                 
lakóház felújításáról szóló 78/2020. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat módosításáról szóló határozati javaslat           
elfogadásával,  kérem,  kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
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86/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népi Építészeti Program        
folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat alapján a Teleki László           
Alapítványnál benyújtható Népi Építészeti értékek megújulását támogató szakmai        
előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatásra vonatkozó támogatási kérelem        
benyújtásáról szóló 78/2020. (VIII.11.) képviselő-testületi határozatot a következők szerint         
módosítja: 
 
A 

- „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.” szövegrész helyébe az          

alábbi szöveg lép: 
 

-  „A tervezett felújítás teljes költsége 24.960.115 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20 %-a, bruttó 4.992.023 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.968.092 Ft.”szöveg lép. 
 
A képviselő-testületi határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is          
változatlanul hatályban és érvényben maradnak. 
 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
6. Napirend Magyar Falu Program faluház felújítása - 76/2020. (VII.22.) képviselő-testületi         

határozat módosítása 
 
 
Torma Andrea polgármester 
Szintén egy határozat módosításáról van szó. A múltkor döntöttünk arról, hogy a Magyar Falu Program pályázatban                
benyújtjuk a hivatal felújítására vonatkozó támogatási kérelmünket. Akkor meghatároztuk, hogy a tetőfelújításra, az             
épület körüli vízelvezetésre, és napelem felszerelésre pályázzunk. Szeretném, ha a napelemes rendszer kiépítését             
kivennénk belőle, mert már anélkül is elég magas lett a felújítás költségvetése, és köztudott, hogy sajnos kevesebb a                  
támogatási keret, mint az igény, ezért túl nagy összegeket nem érdemes igényelni. Sajnos a közösségi ház pályázaton                 
nem nyertünk, az egyház viszont nyert 6,5 millió Ft-ot, már el is kezdték intézni a napelem engedélyezését. Sajnos                  
nem nyerhetünk minden pályázaton, még akkor sem, ha mindegyik nagyon fontos fejlesztés lenne, és mindegyik               
pályázatunk megfelelő, jó pályázat. Kérdés, hozzászólás, más javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Magyar                 
Falu Program keretében a faluház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 76/2020. (VII.22.)            
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő             
határozatot: 
 

87/2020. (IX.4.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében         
„Faluházak felújítása” című pályázati kiírásra, az Önkormányzat hivatali épületének         
felújítására pályázati támogatási kérelem benyújtásáról szóló 76/2020. (VII.22.)        
képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja: 
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A határozat szövegében törlésre kerül a „napelem felszerelés” szövegrész, így a határozat            
ezen szövegrésze a módosítást követően: 
 
„…az Önkormányzat hivatali épületének felújítására: tetőcsere, tető szigetelés,        
vízelvezetés munkálatok elvégzésére vonatkozóan.” 
 
A képviselő-testületi határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is          
változatlanul hatályban és érvényben maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 
 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes  

 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Hákli Tibor 
alpolgármester 
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