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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
12/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. július 11-én 12.00 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  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 

Vendég:  Varga János Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője (1. 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 Hákli Tibor alpolgármestert. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester 

A tervezett napirendi pontokat javaslom kiegészíteni: 3. napirendi pontként az Egyebekben szeretnék egy-két dolgot 

megbeszélni veletek. 

 

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

Napirend  

 

Napirend előtt 
 

1. Bánki Törpe óvoda tetőfelújítása- építési szerződés módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Egyebek 

 

 

 

1. Napirend Bánki Törpe óvoda tetőfelújítása- építési szerződés módosítása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A kivitelezést végző vállalkozó, a Boltív-Bau Kft. kérelmet nyújtott be az óvoda tetőfelújítási munkáira vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosítására. Május 26-án írtuk alá a vállalkozási szerződést, amely szerint július 15-ig kellene 

átadnunk az építési területet a vállalkozó részére. A jelenlegi szerződés értelmében 20.662.485 Ft +ÁFA, azaz bruttó 

26.241.356 Ft a kivitelezési díj. Átadom a szót kivitelezést végző cég képviselőjének, ha kérdésetek van felé, akkor azt 

tegyétek fel. 

 

Varga János, Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője 
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Az óvodatető felújítására vonatkozó költségvetést májusban nyújtottuk be, de azóta nagyon megemelkedtek az 

építőipari alapanyagok árai. Leültünk az áccsal, hogy kiszámoljuk a faanyagot. 1 m2 cserép ára 4.885 Ft-ra emelkedett. 

A 8 méteres szarufa ára 200.000 Ft/m3 + áfa, a 6 méteres szarufa ára pedig 146.000 Ft/m3 + áfa- 20.000.000 millió 

forint kivitelezést számoltunk össze, amiben még nem volt benne a bádogos munka. Ebben az összegben egy forint 

nyereség nincs. Egyszerűen arról van szó, hogy a májusi ajánlatban szereplő összegért, vagyis 20 millió forint áron 

nem tudjuk megcsinálni a kivitelezést. Ahhoz, hogy nullára kijöjjünk szeretnénk, ha a testület hozzájárulna a 

vállalkozási díj összegének megközelítőleg 2.000.000 Ft-tal történő megemeléséhez és a vállalkozási szerződés 

módosításához. 

 

Ivanics András képviselő 

Mennyi szarufát kell kicserélni? 

 

Varga János, a Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője 

Mindet, mert nagyon rossz a tető. A másik probléma, hogy nincs építőanyag. Aláírtuk a szerződést, de nem tudják 

megmondani, hogy mikor érkezik meg az építőanyag. Bárhogy dönt a testület, a cserepet már megrendeltük, de a 

rendelésről még visszaigazolást sem kaptunk. A faanyagárak nagyon megemelkedtek. Amikor benyújtottuk a 

költségvetést, úgy gondoltuk, hogy bele fogunk férni az eredetileg tervezett összegbe, de most újra összeszámoltuk, és 

sajnos nem férünk bele. Nekem az is megoldás, ha felmondjátok a szerződést és kerestek más valakit, aki megcsinálja, 

de ha nem, akkor mi csak úgy tudjuk vállalni, ha a testület elfogadja 2 millió forint +ÁFA összeggel megemelt 

vállalkozási díjat, mert így jövünk ki nullára. Elhoztam az új építőipari alapanyag árakat tartalmazó, átdolgozott 

költségvetést. Nézzétek meg mindannyian! (Varga János átadta a képviselő-testület jelen lévő tagjai részére az 

átdoglozott részletes költségvetést.) 

 

Ivanics András képviselő 

Én nem hiszem, hogy a jelen helyzetben könnyű lenne más kivitelezőt találni. Az is biztos, hogy a megnövekedett 

építőanyag árak miatt ezekhez a pályázatokhoz az állam nem fog plusz forrást biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ha 

belefér, akkor hozzá kell tennünk ezt a plusz kétmillió forintot, és nem szabad kidobnunk az ablakon a kapott 

támogatást. Rossz állapotban van a tető, mindenképp meg kell csinálni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én nagyjából ugyanezt szeretném elmondani. Két másik vállalkozótól is kértünk árajánlatot. A másik két ajánlat már 

eleve magasabb összeg volt, mint a Jani által megemelni kívánt díj. Ha a Janiék felmondják a szerződést, esetleg 

fordulhatnánk hozzájuk, de az általuk eredetileg benyújtott árajánlat már meghaladja ezt a megemelt díjat, mindkét cég 

ajánlata meghaladta a 30 millió forintot, és az sem zárható ki, hogy esetleg ők is emelnének a májusban beadott áron, 

mert azóta is folyamatosan emelkedtek az építőanyagok árai. A másik, hogy a szerződés szerint július 15-ig át kell 

adnunk az építési területet, meg kell nyitni az építési naplót. Jelenleg van egy olyan tendencia, hogy az állam 

visszaveszi azokat a támogatási összegeket, amely beruházások nincsenek megkezdve, vagyis nincs átadva a terület, és 

nincs megnyitva az építési napló. Ebből a szempontból is jó lenne tartani, hogy ez mielőbb megkezdett beruházás 

legyen. Évek óta tudjuk, hogy az óvoda tetőt meg kell csinálni, és arról is beszéltünk, hogy nem bír ki még egy telet, 

annyira rossz állapotban van. Én nagyon örültem, hogy ehhez kaptunk 26 millió forint támogatást, mert ha nem 

nyerünk a pályázaton, akkor is meg kellett volna csinálni a tetőt, csak akkor saját forrásból, és akkor most nem arról 

kellene beszélnünk, hogy 2 millió forintot hozzá kell tennünk, hanem hogy honnan teremtünk rá 26-28 millió forintot, 

mert akkor a teljes felújítási összeg az önkormányzat költségvetését terhelné. Én úgy gondolom, hogy ezt a 26 millió 

forint támogatást nem szabad elengedni, és örüljünk, hogy csak 2 millió forintot kell hozzátenni az óvoda 

tetőfelújításához, és nem 26 vagy 28 milliót. Nyilván az lett volna a legjobb, ha belefér a megvalósítás a pályázati 

támogatás összegébe, de sajnos ilyen világot élünk, hogy az építőanyag árak óriási mértékben megemelkedtek és 

emelkednek. Ha nem vállaljuk a 2 millió forintot, és nem történik meg a kivitelezés, és elveszítjük a támogatást, akkor 

saját erőből kell majd megoldanunk, és lehet, hogy fél év vagy egy év múlva már nem 28 millióról beszélünk, hanem 

még többről. A költségvetésben pont az ilyen esetekre el lett különítve 5 millió forint, amiből kb. 2 millió forintot már 

felhasználtunk, de úgy gondolom, hogy ebből az előirányzatból ezt az összeget hozzá kell tennünk az óvoda tető 

felújításához, hogy ne kerüljünk még rosszabb helyzetbe. Bízom benne, hogy a ravatalozó mosdójának felújítása 

kapcsán nem lesz ilyen gondunk, amelyre már szintén megkötöttük a vállalkozási szerződést, és július 15-iga azt a 

munkaterületet is át kell adni a kivitelezőnek. 

 

Varga János, a Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője 

Az egy sokkal kisebb volumenű munka. Ha jól emlékszem, 5 millió forint körüli a vállalkozási díj összege. Annál a 

beruházásnál több a munkadíj, és jóval kevesebb az anyagár. 

Csak egy példát mondok: a TERC program, amivel a költségvetést készítik, 500 Ft/db árat számol egy 

szellőzőcserépre, ami a valóságban 1.535 Ft/db összegbe kerül és ebből az óvodatetőre kell legalább 120 db. Nem 

gondoltam volna, hogy ennyire felmegy a cserép ára. Tavaly decemberben vásároltuk meg a hivatal épület 

tetőcseréjéhez a cserepet, ami akkor 3.000 Ft/m2 összegbe került. Ugyanez a cserép, most 4.800 Ft/m2 áron kapható. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Magyar cégtől veszitek a cserepet? 

 

Varga János Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője 

Igen, magyar cégtől. Tondach cserepet szoktunk vásárolni, mert az nem mázas, hanem önmagában színezett, ezért 

strapabíró. Ez a cserép 50 év múlva is cserép lesz. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És mi lesz az óvodatetőre jelenleg felszerelt napelemekkel? 

 
Torma Andrea polgármester 

Plusz költségbe kerül, hogy leszedjék és a felújítás végén visszaszereljék. Erre sajnos nem különítettül el forrást, de 

ezzel számolnunk kell. 

 

Varga János Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője 

Az egész fedélszék le fog kerülni. Majd azt is ki kell találni, hogy mi lesz azzal a 35-40 m3 régi faanyaggal, amit 

leszedünk. Szét van rohadva az egész, az maximum csak tüzelésre alkalmas. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szóval visszatérve, én úgy értelmezem a jelenlegi helyzetet, hogy nagyon örülök, hogy 20 millió forint támogatást 

kaptunk erre, és „csak” 2 millióba került nekünk, mert már nem lehet tovább halasztani az óvoda-tető felújítást. 

 

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 

módosítsuk a Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítására a Boltív-Bau Kft-vel kötött építési szerződést és a 2022. május 26-án 

kötött építési szerződésben meghatározott kivitelezési díj összegét az előterjesztett részletes költségvetés szerint 

2.005.800 Ft + áfa, azaz bruttó 2.547.366 Ft összeggel megemeljük, és az építési szerződés ennek megfelelően 

módosításra kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

70/2022. (VII.11.) 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 a Boltív-Bau Kft-vel 2022. május 26-án kötött építési szerződést 

módosítja, és a kivitelezés vállalkozói díjának összegét – az építőipari alapanyagok árának 

jelentős emelkedése miatt, a Kivitelező által benyújtott módosított tételes költségvetés alapján - 

22.688.285 Ft + áfa , azaz bruttó 28.788.722 Ft összegben elfogadja. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges, a módosított 

kivitelezési-vállalkozói díj és az építési munkákra kapott támogatás közötti összeget, azaz 

összesen bruttó 2.897.111 forintot az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból 

biztosítja. 

 

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

kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó építési szerződés e határozatban foglaltak 

szerinti módosítást (vállalkozói díj – a beárazott, tételes költségvetési árajánlat alapján: 

22.688.285 Ft + áfa , azaz bruttó 28.788.722 Ft) az Önkormányzat, mint megrendelő nevében 

aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Varga János a Boltív-Bau Kft. meghatalmazott képviselője elhagyta az üléstermet. 
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2. Napirend  Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerének 2021. évi munkájáról 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Mindannyian megkaptátok a Balassi Bálint Megyei Könyvtár beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban van kérdés, 

észrevétel, vélemény? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt 

 

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

Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021 évi. beszámolóját, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

71/2022. (VII.11.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Egyebek 

 

➢ Dunataxi reklámtábla 

 
Torma Andrea polgármester 

A Dunataxi megkeresett minket, hogy ki szeretnének tenni egy 55x80 cm reklámtáblát a faluban. Javaslatokat várok, 

hogy hová rakhatná ki! A strand kerítésére szerették volna kitenni, de én ezt nem támogatom. Szeretnék, ha a Bánki-tó 

Fesztiválra már kirakhatnák a táblát. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak önkormányzati területre tudja rakni? Bárkit megkérdezhetnének a faluban, hogy kirakhatják-e a kerítésére a 

táblát.  

 
Torma Andrea polgármester 

Nem csak önkormányzati területen rakhatják ki, de első körben minket kerestek meg. Mit szólnátok hozzá, ha a 

Leveleki Üdülő kerítésére tenné ki a reklámtáblát? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Részemről rendben. 

 

A képviselő-testület egyhangúan hozzájárult, hogy a Duna Taxi a Leveleki Üdülő kerítésére reklámtáblát helyezhet ki.  

 

 

➢ Bánki-tó vízutánpótlás 
 

Torma Andrea polgármester 

A tó vízutánpótlásának kérdésében szóbeli visszajelzést kaptam a Hegyi Árpádtól, de majd írásban is megküldi. 

Beleengedhetjük a karsztkútból a tóba a hiányzó 20-30 cm vizet. Azt javasolta, hogy csobogó vízként emeljük be a 

tóba a vizet, hogy minél több oxigénnel érintkezzen, mielőtt a tóba kerül, mert az oxigén semlegesíti azt a kémiai 

anyagot, ami káros.  

 

Ivanics András képviselő 

Nem lehet esetleg megemelni azt a csövet egy fél méterrel, amire a nyomócső rá van téve, hogy magasabban legyen? 
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Torma Andrea polgármester 

Légy szíves Tibi, Gabi, találjátok ki a megoldást, hogy technikailag ezt hogyan lehet megoldani, és aszerint végezzük 

el a vízutánpótlást a tóba, tehát hogy minél nagyobb távú csobbanással kerüljön a víz a tóba. 

 

 

➢ Ovi-Sportpálya ünnepélyes átadó 
 

Torma Andrea polgármester 

Holnap 11 órakor lesz az ovi-sportpálya átadó ünnepség. Gondolom, megkaptátok a meghívót. Örülnék, ha minél 

többen részt vennénk rajta. 

 

 

➢ Nádas Kemping - ideiglenes területigény a fesztivál idejére 
 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nekem is lenne még egy témám az Egyebekben. Szerdán kezdődik a Bánkitó Fesztivál. A korábbi években a fesztivál 

ideje alatt lekerítettük a nagyparkoló és a kemping közötti területet, hogy ne lehessen vadkempingezni. Csak 

elkeríteném, de nem lenne ott kempingezés. Ha nem kerítem el, akkor az a terület is tele lesz sátorral. A saját 

vendégeimet nyilván a kemping területén belül tartom. 

 

A képviselő-testület a Petényi úti parkoló kemping felőli oldalán a zöldterület Bánkitó Fesztivál idejére történő 

lekerítéséhez hozzájárult. 

 

 

 

 

További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


