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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
13/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. augusztus 2-án 10.00 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 

 Hugyecz Enikő képviselő 

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 

  
 

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 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. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tervezett napirendi pontokat javaslom kiegészíteni: 3. napirendi pontként javaslom megtárgyalni a most kiosztott 

előterjesztést a sportöltöző építésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálását és 4. napirendi pontként pedig az 

Egyebek-et. 

 

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

Napirend  

 

1. Hozzájárulás kérése önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételével történő ivóvíz bekötéshez 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Közterület használat iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Sportöltöző építése- beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Egyebek   

 

 

 

1. Napirend Hozzájárulás kérése önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételével történő ivóvíz 

bekötéséhez 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Balgáné Gajda Gabriella a Petőfi út 55. szám alatti ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy 

járuljunk hozzá ahhoz, hogy az ingatlana ivóvízellátását az Önkormányzat tulajdonát képező Petőfi út 57. szám alatti 

ingatlan (vagyis a volt Fábri-ház) ivóvízbekötésére történő rácsatlakozással, ún. ikresítéssel, külön a Petőfi út 55. szám 

alatti ingatlan ivóvízfogyasztását mérő mérőóra felszerelésével biztosíthassa, mivel az ivóvízhálózat az út túloldalán 

található, melynek átfúrása olyan jelentős költségeket és kockázatot jelentene számára, amit nem tud vállalni. 
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Ivanics András képviselő 

Ez az a vízóraakna, ami a Fábri-ház sarkánál van, a Pizzéria felé? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az már most is ikresített. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

Ivanics András képviselő 

A Pizzéria van rákötve, nem? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen. 

 

Ivanics András képviselő 

Ezáltal nem csökken majd a nyomás? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha jól tudom, colos cső megy ott. 

 

Ivanics András képviselő 

És eddig nem volt a vezetékes ivóvíz bevezetve a Gabiékhoz? 

 
Torma Andrea polgármester 

Nem, eddig nem volt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nekem az a problémám, hogy hol megy majd a vezeték, a ház előtt lesz a nyomvonal, vagy hol? 

 

Torma Andrea polgármester 

A határozati javaslatban az szerepel, hogy az ingatlan előtt legyen az ivóvízvezeték nyomvonala, mert ha egyszer az 

elképzeléseink szerint a Fábri-háznál megvalósul valamilyen beruházás - akár piac, akár valami más - nem szeretném, 

hogy a vezeték valamilyen építmény alatt haladjon, vagy esetleg ez korlátozza a beépítést, mert mi van, ha pont oda 

akarunk építeni valamit, ahol a vezeték megy. Épület, építmény alatt nem lehet vezeték. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az ingatlan előtt közvetlenül nem lehet elvezetni, legalább egy métert el kell hagyni az épülettől. Az ingatlan a 

telekhatárra épült, ha onnan számítva 1 méter távolságot hagynak, akkor kb. az árokban lesz a vezeték nyomvonala.  

 

Torma Andrea polgármester 

Ez már a tervező feladata, hogy megtervezze. A Petőfi út állami út, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közút kezelője, az 

ivóvízvezeték megépítéséhez tőlük kell hozzájárulást kérni. Én úgy gondolom, hogy még mindig egyszerűbben 

megoldható ez a bekötés, és a Közúttal is egyszerűbb ebben egyezségre jutni, minthogy átfúrják az utat. 

 

Ivanics András képviselő 

Az a mérőóra csak a Fábri ház fogyasztását méri? Abból a vízóraaknából lefelé, a gyermekmedencéhez nem megy 

vezeték? 

 

Torma Andrea polgármester 

Megy vezeték a gyermekmedencéhez, de az nem keresztben, hanem hosszában fut, végig a telken, a telek szélén. 

 

Ivanics András képviselő 

Hátulról nem lenne egyszerűbb rákötni nekik.? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, mert közvetlenül a vízóránál kell lennie a bekötésnek, különben almérő lenne és nem főmérő. 
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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  

Balgáné Gajda Gabriella kérelmező a tulajdonát képező Bánk, Petőfi út 55. szám alatti, 122 helyrajzi számú ingatlan 

vezetékes ivóvízellátását az Önkormányzat tulajdonát képező Bánk, Petőfi út 57. szám alatti 121 helyrajzi számú 

ingatlan ivóvízbekötésére történő rácsatlakozással, ún. ikresítéssel, külön a Petőfi út 55. szám alatti ingatlan 

ivóvízfogyasztását mérő mérőóra felszerelésével biztosítsa, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

74/2022. (VIII.2.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balgáné Gajda Gabriella ingatlan-

tulajdonos kérelmére hozzájárul,  hogy a kérelmező tulajdonát képező Bánk, Petőfi út 55. szám 

alatti (122 hrsz.) ingatlan vezetékes ivóvízellátását az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Bánk, Petőfi út 57. szám alatti (121 hrsz.) ingatlan ivóvízbekötésére történő 

rácsatlakozással, ún. ikresítéssel, külön a Petőfi út 55. szám alatti (122 hrsz.) ingatlan 

ivóvízfogyasztását mérő mérőóra felszerelésével biztosítsa az alábbi feltételekkel: 

• Az ivóvízvezeték kiépítésével, illetve az ivóvízbekötéssel kapcsolatos mindennemű költség 

kérelmezőt terheli. 

• Az ivóvízvezeték nyomvonala nem keresztezheti a Petőfi út 57. szám alatti ingatlan udvarát, 

valamint nem haladhat át az ingatlanon lévő építmények alatt. A vezeték kizárólag a Petőfi 

út 57. számú ingatlan előtt, a Bánk 100/3 helyrajzi számú országos közút (Petőfi út) 

területén, a épületek és az aszfaltozott út közötti közterületen (árok, épület előtti 

zöldterület) építhető ki. A vezeték nyomvonalának tervezése és kivitelezés során a 

kérelmező által megbízott tervező és kivitelező folyamatosan köteles egyeztetni az 

Önkormányzattal a vezeték konkrét nyomvonaláról. A vezeték kizárólag az Önkormányzat 

által jóváhagyott helyszínen és mélységben vezethető. 

• Az ivóvízvezeték kiépítéséhe szükséges közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése 

a kérelmező feladata. 

• A kivitelezést követően az önkormányzat tulajdonát képező érintett ingatlan területén a 

kérelmező köteles az eredeti állapotot (tereprendezés stb.) saját költségén helyreállítani, a 

helyreállítási munkákat az Önkormányzattal folyamatosan köteles egyeztetni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

2. Napirend  Közterület-használat iránti kérelem 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az UNI-INVEST Kft. kérelmet nyújtott be, hogy a volt Kalandpark területén történő építkezés idejére, körülbelül két 

hónapra szeretnének két irodai konténert elhelyezni a terület elé, közterületre, amibe a Kalandpark területén lévő 

kiszolgáló épület felújításának ideje alatt az épületben lévő eszközöket szeretnék tárolni. A rendeletünk nem zárja ki, 

hogy erre a célra adjunk ki közterület használati engedélyt. 

 

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

 

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

az UNI-INVEST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 2 db irodai konténer elhelyezése céljából 

engedélyezzük a közterület-használatát és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

határozatot: 
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75/2022. (VIII.2.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az UNI-INVEST Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57., adószám: 10612114-2-43, 

cégjegyzékszám: 01-09-079613) részére 2 db irodai konténer elhelyezése céljából a 

közterület-használatát engedélyezi, és a közterület használathoz az alábbi feltételekkel 

hozzájárul: 

• A közterület használat helye: a Bánk 106/7 helyrajzi számú Kalandpark előtti járda, 

valamint a Tóparti sétány (106/5 hrsz.) közötti füves terület. 

Az irodai konténerek elhelyezésének pontos helyét Hákli Tibor alpolgármesterrel 

történt egyeztetés során kell meghatározni és kijelölni, és az irodai konténerek 

kizárólag az Alpolgármester által jóváhagyott konkrét helyen helyezhetők el. 

• A közterület-használati engedély kizárólag a kérelemben megjelölt irodai konténerek 

közterületen történő elhelyezésére vonatkozik. 

• A közterület használat mértéke 21 m2. 

• Az irodai konténerek kizárólag úgy helyezhetők el, hogy a biztonságos közlekedést 

nem zavarhatják. 

• Az engedélyes a közterület használatáért az önkormányzati rendelet szerint közterület-

használati díjat köteles fizetni. 

• Az engedélyes köteles az igénybe vett közterületet és az irodai konténereket, valamint 

azok környékét folyamatosan tisztán tartani, a használatot követően köteles saját 

költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani 

• A közterület-használati engedély az engedély kiállításától számított 2 hónapig 

érvényes. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú közterület-

használati engedély kiadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirend Sport öltöző építése- beérkezett árajánlatok elbírálása  
 

 

Torma Andrea polgármester 

Rettenetesen nehéz kérdés. Péntek óta ezen tépelődünk a Gabival, hogy milyen megoldás lehetne, mert nagyon fájó 

szívvel engednénk el ezt a beruházást. Láttátok, hogy mind a három beérkezett árajánlat magasabb a rendelkezésre álló 

forrásunknál. Amit biztosra tudunk, és biztos forrás az a 20 millió forint összegű pályázati támogatás és az 

önkormányzat által vállalt 8 millió forint összegű önerő, azaz összesen 28.000.000 Ft. Ehhez képest a legalacsonyabb 

árajánlat nagyjából 52.000.000 Ft, tehát a projekt megvalósításához hiányzik még 24.000.000 Ft.  A megvalósítási 

helyszín változása miatt, a támogatói okirat módosításakor a két sportegyesület vállalta, hogy 10-10 millió forintot 

biztosít a beruházáshoz. Ha ezt a 20 millió forintot hozzászámoljuk a pályázati támogatás és az önerő összegéhez, 

akkor 48 millió forint áll rendelkezésre, ami nem sokkal kevesebb, mint a benyújtott, legalacsonyabb összegű 

árajánlat. Mindenfélén gondolkodtunk már, volt róla szó, hogy az önkormányzat hozzátesz még egy kicsit, meg a két 

sportegyesület is, hogy meglegyen a szükséges forrás a projekt megvalósításához. A Csizi most más hivatalos 

elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni, de megbeszéltem vele, hogy felhívom Őt az ülésről, hogy elmondhassa az 

aggályait. Rövid a megvalósításra rendelkezésre álló határidő, ugyanakkor kiszámíthatatlanok az anyagbeszerzések, 

sokszor hónapokat kell várni bizonyos építőanyagokra, tehát lehet, hogy nem is a kivitelező miatt nem tudnánk 

haladni. Ha belekezdünk és megsem tudjuk teljesíteni határidőre a beruházást, akkor vissza kell fizetnünk a 20 millió 

forint összegű támogatást, ami az önkormányzat költségvetését terhelné.  Legfőbb kockázati tényező nálam az, – és e 

tekintetben érzem a Gabin is a bizonytalanságot - hogy a két egyesület a vállalt 10-10 millió forintot valóban tudja-e 

biztosítani. Mindkét sportegyesület az MLSZ-től kapott pénzből, illetve TAO támogatásból szeretne nekünk forrást 

biztosítani. Bánk Sportegyesület 27 millió forint támogatást kap az NB III-ba történő feljutásért, de amíg ezt korábban 

egyösszegben megkapták a feljutó csapatok, most szigorúbb szabályok vannak, és csak két részletben adják oda ezt a 

pénzt. A felét ennek a szezonnak az elején, a másik felét pedig valamikor jövő januárban. A Dalnoki Akadémia a 

vállalt 10 milliót a tao támogatásokból tudta volna biztosítani, de egyelőre ez is bizonytalan, mert még támogatói 

döntést sem kapták meg az MLSZ-től. A Gabi legfőbb aggálya az, hogy a jelenlegei gazdasági helyzet, illetve a 

várható válság miatt valószínű, hogy elsősorban ezeket a támogatásokat fogják csökkenteni, mivel ezek nem 

létfontosságúak. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy az MLSZ, illetve TAO támogatásokat visszatartják. Tehát 
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bizonytalan az, hogy azt a 20 millió forintot a két sportegyesület tudja-e majd biztosítani. Ha ez az összeg bizonytalan, 

akkor a projekt megvalósítása érdekében a 20 millió forint pályázati támogatáshoz az Önkormányzatnak 30 millió 

forint önerőt kellene vállalnia, ami egy irgalmatlan nagy összeg. Szeretném, ha a Gabi véleményét is hallanátok, hiszen 

Ő fogja össze ezt az egészet. 

 

Torma Andrea polgármester telefonon felhívja Csizmár Gábor alpolgármestert, a Bánk Sportegyesület elnökét, és a 

telefonbeszélgetést kihangosította. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szia Gabi! Röviden összefoglaltam a képviselőknek a helyzetet, szeretném, ha a sportöltöző építésével kapcsolatban 

Te is elmondanád a saját meglátásod, véleményed. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester, Bánk Sportegyesület elnöke (telefonon keresztül, kihangosítva) 

Sziasztok! Nagyon sokat foglalkoztam az öltöző ügyével az elmúlt hetekben. Voltunk lenn a helyszínen is, ki is van 

jelölve az épület helye. Sajnos a jövővel kapcsolatban nagyon rossz előérzetem van, az építőipari kivitelezést is 

beleérve. Nagy az építőanyag hiány, hónapokat várnak alapanyagra a kivitelezők és az árak is folyamatosan 

emelkednek. Láttátok Ti is az árajánlatokat, amik elég magasak. A két sportegyesület a vállalt 10-10 millió Ft-ot főleg 

saját munkával, munkaerővel biztosította volna. Az NB III-ba történő feljutatásért járó támogatást – amit eddig egy 

összegben, a szezon előtt adtak oda a csapatoknak - most ketté bontják, mert az MLSZ-nek sincs annyi pénze. 

Várhatóan augusztus vége felé kapjuk meg a felét, kb. 12-13 millió forintot, és jövő január-február folyamán majd a 

másik felét. Tehát gazdálkodási szempontból két részre osztották, mert csak így tudják biztosítani a támogatást. A 

másik, hogy nem egész fél év alatt kellene megvalósítani a teljes beruházást, ami elég rizikós. Én személy szerint nem 

merem ezt bevállalni. Túl sok a bizonytalansági tényező: az idő szűke, az építőipari alapanyag hiány és az árak 

folyamatos emelkedése. Én úgy gondolom, hogy már túlságosan kicsúsztunk az időből. 

 

Ivanics András képviselő 

Meddig kellene megcsinálni? 

 
Torma Andrea polgármester 

December 31-ig. 

 

Ivanics András képviselő 

December 31-ig kellene megcsinálni, és úgy, hogy a sportegyesületek által vállalt 10-10 millió forint sem garantált.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester, Bánk Sportegyesület elnöke (telefonon keresztül, kihangosítva) 

December 31-ig kellene megvalósítani, ami már csak öt hónap. Én nem látom ezt reálisnak. Ha két héttel ezelőtt 

elkezdjük, akkor se lennénk sokkal előrébb. Pont a napokban beszéltem több építőipari vállalkozóval, akik 

elkeserítettek, hogy nem, hogy olcsóbban nem tudnak építőipari alapanyagot szerezni, de nincs is, heteket kell várni 

egy-egy építőanyagra.  

 

Torma Andrea polgármester 

Én azt gondolom, hogy ha aláírunk egy építési szerződést, akkor ez már a kivitelező saját kockázata lenne, hogy ezt 

megoldja. A mi felelősségünk anyagi oldalról van, nem pedig építőipari oldalról. Úgy belevágni, hogy nem biztos, 

hogy 52 millió forintot össze tudunk rakni, úgy, hogy nekünk ne kerüljön 50 millió forintba, ami már az önkormányzat 

gazdálkodását kockáztató döntés lenne. Nem látom biztosítottnak azt, hogy a beruházás megvalósításához 52 millió 

forint a rendelkezésünkre fog állni, úgy, hogy az önkormányzatnak csak 10-11 millió forintot kell hozzátennie. Én ezt 

látom a legnagyobb kockázatnak, mert fizethetünk a kivitelezőnek januárban is, az már csak szerződésbeli kérdés. Ha 

tudnánk biztosan, hogy januárban meglesz az összes forrás, akkor az első részletet fizethetnénk a támogatási 

összegből, meg az önkormányzat által vállalt önerő összegéből, a többit pedig januárban. A rendelkezésre álló 28 

millió forintból már egy kb. 50%-os készültség kifizethető, de a további forrásoknak is biztosan meg kellene lenni a 

kivitelezés végére. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester, Bánk Sportegyesület elnöke (telefonon keresztül, kihangosítva) 

Az árajánlatokat is meg kell még nézni, mert lehet, hogy nincs benne minden tétel. Ha nincs benne minden, vagy 

időközben is mennek fel az árak, akkor a kivitelezés összege nem 52 millió forint, hanem mondjuk 58 millió forint. Én 

ilyet nem merek bevállalni. Várhatóan 27 millió forintot fogunk kapni az MLSZ-től, most írják a támogatói okiratokat. 

A támogatást két részben adják, aminek forráshiány lehet az oka. Szeptemberben várhatóan megkapjuk az első 

részletet és megkezdjük az építkezést, de mi van, ha túlcsúszunk az árakkal? Rendben, hogy a kivitelező kockázata, de 

mi van, ha nem tudja befejezni? Az óvodatető felújításánál is kérte a vállalkozó a kivitelezés összegének módosítását 

az építőipari alapanyagok árának emelkedése miatt. Az öltöző esetében is lesz ilyen, ebben biztos vagyok. A Dalnoki 

Akadémia is úgy tudja azt a 10 millió forintot beletenni, ha megérkezik a pályafelújítási programról szóló határozat, de 
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egyelőre nem kaptuk még meg az MLSZ-től. Nem adják ki ezeket a TAO támogatásról szóló döntéseket, úgyhogy még 

nincs hivatalos iratunk a 62 millió forint összegű támogatásról sem. Egyik sportegyesület sem kapott még pénzt, 

úgyhogy én így nem mernék belevágni ebbe a beruházásba. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha a Bánk Sportegyesület, megkapja a 27 millió forint összegű támogatást, a teljes összegre szükségetek van a 

működéshez? A 27 millióból tudtok átadni erre a fejlesztésre?  

 

Csizmár Gábor alpolgármester, Bánk Sportegyesület elnöke (telefonon keresztül, kihangosítva) 

Nem, ez a pénz a működési költségek fedezéséhez kell. Lehet belőle valamennyit fejlesztésre is fordítani, de nem 

tudom, mennyit. Nincs megszabva, nincs kötelező fejlesztésre szánt összeg, csak lehet belőle fejleszteni. 

 

Ivanics András képviselő 

Az NB III-ban történő szereplés feltételeit meddig kell teljesíteni, gondolok itt pályanagyobbításra, öltözőépület 

kialakítására? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester, Bánk Sportegyesület elnöke (telefonon keresztül, kihangosítva) 

A TAO elszámolás esetén van rá egy év és még lehet hosszabbítani további egy évvel, ott tehát van idő. A pályázati 

támogatás miatt viszont csak szűk 5 hónap áll rendelkezésünkre az öltöző megépítésére. Meg kell kérdezni a 

lehetséges kivitelezőt, hogy szerinte befejezhető-e az építkezés december 31-ig. Ha sikerül bennmaradnunk az NB III-

ban, a feltételek teljesítésére vonatkozóan készülünk „B” tervvel is. Ki tudja, hogy szeptemberben megkapjuk-e a 

támogatást. De ha meg is kapjuk azt a 12-13 millió forintot, nem tudjuk egy az egyben odaadni a sportöltöző 

megépítésére, mert akkor nem tudunk működni. Heti kétszer utazunk a csapattal, csak az utazási költségek sokba 

fognak kerülni. A vállalt 10 millió forint nagy részét mi társadalmi munkával ki tudtuk volna váltani. Én saját géppel, 

ingyen megcsináltam volna a gépi földmunkát, alapásást, amivel kb. 4-5 millió forintot tudtunk volna spórolni. A 

meglévő öltözőépület felújítására van TAO támogatás, „B” tervként az NB III-as feltételek teljesítése érdekében a 

meglévő épület bővítése lehet még egy lehetőség, vagy konténerekkel is meg lehetne oldani a hiányzó helyiségeket. 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönjük, ha további kérdés merül fel, akkor újra hívunk! 

 

A képviselő-testület elköszönt Csizmár Gábortól, és Torma Andrea polgármester bontotta a telefonvonalat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Gondolom, nektek is leszűrődött az, ami Őt is és engem is legjobban elbizonytalanít. Gabi említette ezt a konténeres 

megoldást. Sokat beszélgettem vele és másokkal is, hogy ha bent marad a csapat az NB III-ban, akkor milyen „B” 

vagy „C” opció van a feltételek teljesítéséhez. Most már a „C”-nél tartunk, mivel a „B” lehetőséget én nem tartom 

reálisnak. A „B” alternatíva az, hogy az önkormányzat által önerőként elkülönített 8.000.000 Ft-ból, a Dalnoki 

Akadémia által a meglévő öltözőépület felújítására kapott TAO támogatásból, továbbá a két sportegyesület által 

biztosított forrásból, összesen kb. 20-25 millió forintból a meglévő öltözőt újítsuk fel és bővítsük, hogy a még hiányzó 

helységek, mint a dopping szoba, orvosi szoba, női bírói öltöző, és a többi kötelező helyiség kialakításra kerüljön. 

Ehhez viszont a szomszédos tábor területéből meg kellene vásárolnunk egy területrészt. Mindannyian tudjátok, hogy a 

tábor tulajdonjogi helyzete jelenleg rendezetlen, a tulajdonosok, az üzemeltető és a haszonélvező között jogvita áll 

fenn. Mindezek miatt én elvetettem ezt a lehetőséget, szerintem most képtelenség megegyezni velük, mikor még azt 

sem tudjuk, kivel kellene megegyezni. A „C” alternatíva pedig az, hogy a meglévő öltözőt nem bővítjük, hanem 

felújítjuk abból a TAO támogatásból, amit kapott rá a Dalnoki Akadémia, úgy, hogy abban az előírásoknak megfelelő 

méretű, minőségű hazai és vendég öltöző kerülne kialakításra, és minden egyéb szükséges helyiség biztosítása 

érdekében vennénk két konténert, és abban lennének kialakítva a kötelező helységek. Ehhez az önkormányzat adna 8 

millió forintot, és a két egyesület is menet közben hozzá tudna tenni valamekkora összeget. Egy év állna 

rendelkezésünkre a feltételek teljesítéséhez. Én most ennek a megoldásnak látom a legnagyobb realitását. Bár 

kétségtelen, hogy az új öltöző emelné leginkább a létesítmény színvonalát. 

  

Ivanics András képviselő 

Ez a megoldás gondolom csak akkor jön szóba, ha a pályázati támogatást visszaadjuk és nem épül meg az új öltöző, 

mert ez 8 millió forint most oda van betervezve önerőként. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, ez csak akkor léphet életbe, ha az öltöző megépítését elvetjük és visszaadjuk a támogatást, mert akkor nyilván 

nem kell a 8 millió forint önerő. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

A pályázati támogatást nem a meglévő öltöző bővítésére, felújítására kaptuk? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem. Egy teljesen új öltöző épület megépítésére kaptunk támogatást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És hol lenne ez az új épület? A fák között? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, a Petényi út felé eső oldalon, a focikapu mögött, a patak és a focipálya között. Egyébként ez egy gyönyörű, 

exkluzív épület. A Janinak azért is szívügye, mert Ő tervezte az épületet, tudjátok, eredetileg a teniszpálya mellé. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Társadalmi munkával nem lehet pénzt megtakarítani. A kivitelező nem fog ilyet bevállalni! 

 

Torma Andrea polgármester 

Biztos, hogy nem! Hogyan vállalhatna felelősséget egy képzetlen, vagy akár egy képzett ember munkájáért, akik nem 

az Ő alkalmazottja. Nem mehet be bárki egy munkaterületre, ahol minden a vállalkozó felelőssége. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az építkezéseket rendszeresen ellenőrzik a hatóságok. 

 

Torma Andrea polgármester 

Régen lehetett ilyesmit társadalmi munkában csinálni, de ma már ilyen kizárt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az Önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy biztosítsa a beruházáshoz szükséges összeget?  

 

Torma Andrea polgármester 

Most van annyi pénzünk, de ki tudja, mit hoznak a következő hónapok. Most van szabad tőkénk, hozzá tudnánk tenni, 

hiszen eladtunk telkeket, de a telkek eladásából származó bevételt a Patkó utca ivóvízellátásának kiépítéséhez szántuk, 

és még annak sem látjuk a várható költségét. Megvan még a piac pályázathoz vállalt önerő is, és a külterületi út 

pályázat önereje, amin nem nyertünk. De nem tudjuk, pl. milyen rezsi költségek vár ránk, és nem is szeretném, ha 

tartalék nélkül maradna az önkormányzat. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Értem, csak, hogy ha ez ilyen fontos, akkor legalább merüljön fel a gondolat, hogy esetleg a telkek árából meg lehetne 

csinálni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Meg kell nézni, hogy áll ténylegesen a költségvetés, mert ugye a telkek eladásából származó bevétel nem szerepel a 

költségvetésben, nem lett betervezve, tehát az most tartalék. Újra át kell nézni a költségvetést, nagyjából ki kellene 

számolni, hogy mennyibe kerül a Patkó utcában az ivóvízvezeték kiépítése és akkor látnánk, hogy mekkora tartalékkal 

rendelkezünk.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Erre gondolom már nincs idő. 

 

Torma Andrea polgármester 

Most még van. Elhalaszthatjuk néhány nappal a döntéshozatalt. A kérdés az, 30 millió forintot akarunk-e költeni a 

sportöltözőre?  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Két évvel ezelőtt, amikor a focicsapat magasabb osztályba jutott és megkezdődött a két sportegyesület közötti 

együttműködés, úgy járultunk hozzá mindehhez, hogy az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban minél kevesebb 

költsége legyen. 

 

Torma Andrea polgármester 

A sportegyesület működése kevesebbe kerül. Ez most egészen más, most egy infrastrukturális fejlesztésről beszélünk. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Én már a 10 millió forint összegű önkormányzati önerőt is sokallom, nem hogy még beletegyünk ebbe a beruházásba 

32 milliót. Nem látom biztosítottnak, hogy hosszú távon ki lesz használva az az épület. Ki tudja, hogy a csapat 

egyáltalán benn tud-maradni az NB III-ban, hisz még csak most kezdődik majd a bajnokság. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt azért tudni kell, az, hogy most a bánki futballcsapat az NB III-ban szerepel, országos hírverést ad sportberkekben a 

településnek. Ez nagyon nagy dolog, higgyétek el, hogy országosan, szinte naponta beszélnek rólunk a sportvilágban. 

Bánk meccsei szerepelnek az eredmények oldalon, alkalmazásban, folyamatosan cikkek jelennek meg a csapatról. Az 

NB III-as bajnokságot országosan figyelik. Az biztos, hogy ég és föld a különbség a Megye I. és az NB III. között. 

Szerintem viszont az is tény, hogy ha a megye 1 infrastrukturális szintjét nézzük, akkor Bánk ott is bőven le van 

maradva, szinte minden megye 1-es csapatnál jóval jobb körülmények vannak, mint Bánkon. Mi évek, vagy évtizedek 

óta nem költöttünk ingatlan fejlesztésre a sport területén. Ez is tény. Kérdés, hogy szabad-e nekünk az önkormányzat 

pénzéből a sportra ennyi pénzt áldozni. Ha lenne 300 millió forint tartalékunk, akkor nyilván igen, nem kérdés, de 

ebből, ami most van, nem biztos, hogy szabad.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én is így gondolom, de szerettem volna, hogy beszéljünk róla. Tulajdonképpen van rá forrásunk, hogy beletegyünk 32 

millió forintot, csak nem ez a fő prioritás. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, jól fogalmaztál! Megtehetnénk, hogy ráköltünk a sportöltöző megépítésére 32 millió forintot, csak az a kérdés, 

hogy ez az-e, amire most legfőképp költeni kell. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem szabad hagyni, hogy visszaessen a csapat, most, hogy ilyen sikereket érnek el, ezért is kérdeztem, hogy lehet-e 

más módon is teljesíteni az NB III-a szereplés feltételeit azért, hogy bennmaradhassanak. 

 

Torma Andrea polgármester 

A konténeres megoldással, vagy esetleg, ha a tábor körül rendeződnek a tulajdonjogi viták, akkor a tulajdonossal 

lehetne tárgyalni területvásárlásról. 

 

Ivanics András képviselő 

Én úgy látom, hogy a két egyesület által vállalt 10-10 millió forint megléte kétséges. Nem hiszem, hogy nekünk most 

32 millió forintot kellene költenünk a sportöltöző megépítésére. Azt a 8 millió forintot a határozati javaslat szerint 

elkülöníthetjük a sportfejlesztési célokra, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. 

 

Torma Andrea polgármester 

De sajnos az is tény, hogy most kaptunk erre 20 millió forintot.  

 

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

 

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

az öltözőépület kivitelezési munkáinak elvégzésével 40.952.746 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 52.009.987 Ft 

vállalkozási díjért a legalacsonyabb árat ajánló Boltív-Bau Kft-t megbízzuk, és a fejlesztés megvalósításához az építési 

munkákra kapott támogatási összegen felül 8.000.000 Ft-ot az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját 

forrásból biztosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elutasította. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk 0123 helyrajzi számú 

ingatlanon tervezett „Sportöltöző építése Bánkon” című projektet ne valósítsuk meg, és az elnyert 19.999.925 Ft 

összegű pályázati támogatásról lemondjunk, ugyanakkor az öltöző építésére saját forrásként elkülönített 8.000.000 Ft 

előirányzott összeget a 2022. évi költségvetésében továbbra is sportfejlesztési célokra elkülönítve fenntartsuk, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

76/2022. (VIII.2.) képviselő-testületi határozat: 
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Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a részben a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

kihirdetett pályázatára a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és 3.5. jogcímek 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a 3.4. 

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (a továbbiakban: 

sportfejlesztés) pályázati támogatásból, valamint részben saját forrásból és részben egyéb 

forrásból Bánk 0123 helyrajzi számú ingatlanon tervezett „Sportöltöző építése Bánkon” című 

projektet nem valósítja meg, és az elnyert 19.999.925 Ft összegű pályázati támogatásról 

lemond, az alábbi indokok alapján: 

• az építésre benyújtott minhárom árajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló forrás 

összegét, 

• az építési engedélyezési eljárás elhúzódása, valamint az építési beruházást végző 

kivitelező vállalkozások leterheltsége miatt a sportöltöző 2022. december 31-i határidőre 

történő megépítése és ezen időpontra történő végleges használatbavétele kétséges és 

bizonytalan,  

• az építőipari alapanyagok ára folyamatosan változik, növekszik, és beszerzésük 

kiszámíthatatlan, ami tovább növeli a megvalósíthatóság kockázatát,  

• a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben a megvalósításhoz szükséges egyéb forrás 

(egyesületi támogatások) rendelkezésre állása nem biztosított. 

Mindezek figyelembe vételével a képviselő-testület megítélése szerint a projekt 

megvalósításának megkezdése és a kivitelezési építési szerződés megkötése kockázatos, ezért 

az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében nem vállalható. 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az öltöző építésére saját forrásként elkülönített 8.000.000 Ft 

előirányzott összeget a 2022. évi költségvetésében továbbra is sportfejlesztési célokra 

elkülönítve fenntartja, mely előirányzatot a labdarúgó sportöltöző és sportpálya infrastrukturális 

fejlesztésének céljára biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás lemondására vonatkozó 

jognyilatkozatot aláírja és a támogatás visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Egyebek 
 

➢ Szoftver vásárlás a Törpe Óvoda részére 
 

Torma Andrea polgármester 

Az óvodavezető szeretne egy szoftvert vásárolni az óvoda részére, amelynek segítségével elektronikusan vezethetők az 

óvodai nyilvántartások, az óvodai napló. A szoftver díja havi 5.000 Ft. Az Oktatási Hivatal elfogadja az elektronikus 

nyilvántartást, így nem kellene kinyomtatni a különböző nyilvántartásokat, és megszűnne a papír alapon vezetett 

nyilvántartás. Ez az óvodavezető munkáját segíteni és egyszerűsítené. Amennyiben a testület hozzájárul a szoftver 

beszerzéséhez, úgy ez évi 60.000 Ft kiadást jelent majd az óvoda költségvetésében. Én úgy gondolom, hogyha ez 

megkönnyíti az óvodavezető munkáját, járuljunk hozzá szoftver megvásárláshoz, ez nem olyan jelentős költség, amit 

ne tudnánk kigazdálkodni. 

 

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 részére óvodai nyilvántartó szoftvert vásároljunk havi 5.000 Ft díjért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

77/2022. (VIII.2.) képviselő-testületi határozat: 
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Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 

fenntartásában működő Törpe Óvoda részére az Önkormányzat költségvetése terhére havi 5.000 

Ft összegben óvodai nyilvántartó (napló vezetési) szoftver kerüljön beszerzése. 

A képviselő-testület felhatalmazza Valentné Konopás Erzsébet óvodavezetőt, hogy a szoftvert 

megrendelje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

 

➢ Stégfestés marketingakció 
 

Torma Andrea polgármester 

Már korábban volt szó a stégek festéséről, ami egy nagy marketing akció lehetne Bánkra vonatkozóan. Most 

szeretnénk ezt a tervet újból feléleszteni, megkezdjük az előkészületeket, maga a projekt pedig jövő tavasszal 

valósulna meg. A költségvetésben erre a célra elkülönítettünk 500.000 Ft. Folyamatban van az előkészítés, továbbá 

tervezzünk erre vonatkozóan egy cikket is megjelentetni a helyi újságban. Anno már eléggé előrehaladott állapotban 

volt az előkészítés, de végül a Covid-járvány miatt nem valósult meg. Ha egyetértetek vele, akkor most újra elkezdjük 

az egészet. Az akció lényege, hogy kisebb csoportok jelentkezhetnek, pályázhatnak egy-egy stég festésére, díszítésére. 

A beadott pályázatokról egy kisebb bíráló csoport döntene. Ezzel, hogy a stégeket csoportok, óvodák, iskolák, baráti 

csoportok valamilyen szép színes díszítéssel látják el, egy egyedülálló látványosságot, kuriózumot szeretnénk 

teremteni itt, a tó körül, és ugyanakkor jelentős marketing eszköz is lenne a település népszerűsítésére. 

 

Ivanics András képviselő 

Építeni nem lehet, csak festeni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, csak festeni lehet. A horgászegyesülettel egyeztettünk már erről, nem volt ellenvetésük, csupán azt kérték, hogy a 

stégek festéséhez környezetbarát festéket használjanak a pályázók, amely nem ártalmas a víz biológiájának. De ezt 

természetes. Ezzel a marketing akcióval ismételten Bánk felé fordíthatjuk a figyelmet. Hosszú távon pedig egy újabb 

turisztikai látványossággal, érdekességgel bővülne a település. Biztos Ti is láttatok már hasonló látványosságot, 

jellemzően a köztéri padokat szokták egyedileg lefesteni. Ha ezzel egyetértetek, akkor elindítjuk. 

 

A képviselő-testület egyhangúan hozzájárult a stégfestés megszervezésével kapcsolatos előkészítési feladatok 

megkezdéséhez. 

 

 

➢ Egyebek 
 

Torma Andrea polgármester 

Meghívtak Bennünket testvértelepülésünkre, Tordasra az augusztus 20-i ünnepségre és falunapra. Mint azt Ti is 

tudjátok, nálunk augusztus 19-én kerül megrendezésre a Szent István napi ünnepség, így a két rendezvény nem ütközik 

egymással, el tudunk menni. Ebédre várnak minket, a programok délután 16 órától kezdődnek, és addig maradunk, 

amíg szeretnénk. Jeleztem a Polgármesternek, hogy aznap este Bánkon koncert lesz, így legkésőbb arra vissza kell 

érnünk. Én úgy gondolom, hogy mindenképp tiszteljük meg őket azzal, hogy elfogadjuk a meghívást és részt veszünk 

a rendezvényen. Én, a magam részéről el fogok menni. Ti pedig gondolkodjatok rajta és jelezzetek vissza, hogy ki tud 

még eljönni. Jó lenne ezt a régi kapcsolatot ismét feleleveníteni, sajnos a covid miatt ez is háttérbe szorult. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Bánkon idén sem lesz tüzijáték? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, az augusztus 19-én megtartásra kerülő Szent István napi ünnepi műsor után egy 20 perces lézershow lesz. 

Tájékoztatásként mondanám, hogy azért nem augusztus 20-án lesz az ünnepség, mert megfelelő, színvonalas műsort 

így tudtunk szervezni. Augusztus 20-án Margaret Island koncert lesz, augusztus 21-én pedig Halász Judit koncert. 

A volt Kalandpark helyén még mindig zajlik az építkezés. A helyreállított aszfalt a sétányon pont az építkezés előtti 

területen ismét megsüllyedt, de szóbeli ígéretet kaptunk rá, hogy természetesen ezt meg fogják csinálni és 

helyreállítják az utat. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Jól haladnak? Ha jól tudom, idén el kell készülnie. 

 

Torma Andrea polgármester 

Erről nincs információim. 

 

Ivanics András képviselő 

A tó körüli közvilágítási hibát sikerült megcsináltatni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, megjavították. 

Dorogi László bánki üdülőtulajdonos augusztus 10-én 21 órától csillagászati programot szervez a tóparton. A program 

időtartamára le kellene kapcsolni a tó körüli világítást. Biztos, hogy nagyon érdekes, jó esemény lesz. Tibor, ezt rád 

bíznám. Légy szíves nézd meg, hogy le tudjuk-e kapcsolni a világítást, vagy be kell-e vonnunk az ÉMÁSZ-t. A 

program ingyenes lesz, a Facebookon is meg fogjuk hirdetni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az én barátom is foglalkozik csillagászattal, esetleg Ő is le tudja hozni a távcsövét, szerintem szívesen részt vesz Ő is 

ebben. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, meg fogom adni az elérhetőséged Dorogi Lászlónak, és egyeztessetek ez ügyben. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Ivanics András 

képviselő 


