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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 Csizmár Gábor alpolgármestert. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. Sportöltöző építése- újratárgyalás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Hőszivattyús klíma berendezés beszerzése az Óvodába (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

1. Napirend Sportöltöző építése - újratárgyalás 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A sportöltöző építése ügyében az előző ülésen hoztunk egy döntést, és az időközben történt megbeszélések alapján 

ismételt tárgyalásra visszahozom. Elmondom azokat az eseményeket, amik azóta történtek, illetve információkat, amik 

a birtokunkba kerültek, és ezek függvényében ismét átbeszéljük a témát. Az András nem tud itt lenni, de vele is 

megbeszéltem az előterjesztést és majd az ő véleményét is el fogom mondani.  

Felmerült az előző ülésen, hogy milyen a mi anyagi helyzetünk, tudnánk-e ehhez a beruházáshoz többet tenni, 

bevállalni egy nagyobb összeget. Klárival kigyűjtöttük, hogy telek eladásból 21.000.000 millió forintunk van. 

Megkérdeztem egy kivitelezőt, a tervezett ivóvíz vezeték hossza alapán egy hozzávetőleges összeget mondott, kb. 

25.000.000 Ft-ba kerülne. Ez azt jelenti, hogy közel annyi pénzünk van a telekeladásból, tehát ha a teljes szakaszon 

meg akarjuk építeni az ivóvizet, akkor ehhez a pénzhez nem lehet hozzányúlni, erre szükség van az ivóvíz hálózat 

kiépítéséhez. Tartalékba van 10.000.000 Ft, így fogadtuk el a költségvetést, ez most is megvan, eddig nem nyúltunk 

hozzá. A pályázati projektek esetleges kiegészítéséhez elkülönítettünk 5.000.000 Ft-ot, amiből eddig felhasználtunk 

kettőt, tehát 3.000.000 Ft előirányzat van még erre a célra, ami felhasználható. A termelői piacra beadott pályázatunkra 

nagyságrendileg 7.000.000 Ft-ot különítettünk el a költségvetésben. Szinte biztos, hogy ezt az idei évben nem fogjuk 

felhasználni, mert még hiánypótlást sem kaptunk a pályázathoz, nemhogy döntés legyen, és pláne, hogy kivitelezés 

történjen. Ez a pénz az idén biztos, hogy nem lesz felhasználva. A sportöltözőre pedig 8.000.000 Ft-ot különítettünk el. 

Így néznek ki a fejlesztési előirányzataink és a tartalékok. Ha a telek eladásból származó pénzt és a tartalékot 

meghagyjuk, ahhoz nem nyúlunk, akkor van egyszer a 8.000.000 forintunk, van 3.000.000 forint, ami pályázati 

projektre felhasználható, ez együtt 11.000.000 Ft, és van a piacra elkülönített 7.000.000 Ft, amiből esetleg még tudunk 

átcsoportosítani a sportöltözőre, ha úgy döntünk. A határozati javaslatban az szerepel, hogy 12.000.000 Ft saját forrást 
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adnánk bele a sportöltözőbe, ami tehát az úgy jön ki, hogy a 8.000.000 + 3.000.000 + 1.000.000 Ft átcsoportosítás a 

termelői piacra előirányzott összegből. Ugyanakkor a másik oldalról figyelembe kell vennünk azokat a bizonytalansági 

tényezőket, amiket a Gábor elmondott, hogy a TAO-s és az MLSZ-es támogatások megérkezése, vagyis az egyesületek 

likviditása bizonytalan, nem lehet tudni, hogy mikor érkeznek meg a pénzek. Beszéltem Schuchmann Attilával, az 

MLSZ megyei igazgatóságának igazgatójával, és kérdeztem tőle, hogy hogy látja ezeket a pénzeket, ezek sorsa 

bizonytalan lehet-e, bizonytalanná válhat-e, illetve, hogy Ő mit tud ezekről a pénzekről. Amit a sportegyesület kap, a 

27.000.000 Ft-ra azt mondta, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy ezt ne kapják meg az egyesületek, és ez ne legyen 

kifizetve. Azt mondta, az lehet, hogy ketté bontják, de az, hogy nem adják oda, szerinte elképzelhetetlen, mert azzal 

gyakorlatilag az egész magyar foci tönkre menne és gyakorlatilag megszűnne, és ezt elképzelhetetlennek tartja, hogy 

egy ilyet felvállalnának. Mert ez nem csak Bánknál létkérdés ez az MLSZ támogatás minden egyes NB-s csapatnál 

létkérdés. Ez mindenhol egy olyan alap összeg, amire építenek, ami a költségvetésük része, még ha szükséges is más 

források bevonása, enélkül egyik sportszervezet sem tudna működni, vagyis ha ez kiesik, akkor mindenhol 

létbizonytalanság lesz. A TAO-s támogatásokra szintén azt mondta, hogy az elmúlt tizenkét évben soha nem volt 

olyan, hogy ne forintra pontosan azt az összeget adta volna ki az MLSZ, mint amiről a megyei igazgatóság döntött. És 

most is úgy gondolja, hogy mivel ezekre a pénzekre is nagyon sok projekt és egyesület épít, szerinte biztos, hogy oda 

fogják adni. A legutóbbi információi szerint a határozatok augusztus hónapban fognak kimenni az egyesületekhez és 

szeptembertől lehet kezdeni a TAO feltöltéseket az egyesületeknek. Azt is elmondta, hogy az valóban kérdés, hogy a 

jövő évtől lesz-e TAO támogatás, ez valóban bizonytalan, ezt most még senki nem tudja megmondani, de szerinte az, 

hogy az idei éves TAO támogatást, amiről döntések vannak, hogy ki fogják adni, azt biztosra veszi.  

A legalacsonyabb árajánlatot adó Boltív-Bau Kft, képviselőjével, Varga Jánossal is beszéltem, hogy a beadott 

52.000.000 Ft-os árajánlatot tudja-e tartani, ennyiért december 31-ig meg tudja-e csinálni az építést. Sajnos a mai 

napig még nem tudott végleges választ adni, mert még vár 1-2 jelentősebb kiadási tételre vonatkozó árat, és csak azok 

ismeretében tud választ adni, mert az ajánlat beadása óta is változtak árak. Azt tudnotok kell, hogy nagyon szeretné, ha 

ez megépülne, mert egy nagyon szép épülettel gazdagodna Bánk, Azt mondta, mindent megtesz azért, hogy 

megépüljön, de nyilván veszteséggel nem fogja elvállalni. Ezért az az ő kérése, hogy ha úgy döntünk, hogy ha 

részünkről vállalható a beruházás, akkor néhány napot várjunk a döntéssel, amíg ő biztosan látja, hogy a beérkezett 

anyagárak alapján hogyan alakul a kivitelezés költsége. Ha belefér az 52 millióba, és mi is vállaljuk a forrás 

biztosítását, ahogy a határozati javaslatban van, akkor megcsinálja december 31-ig. Viszont azt is tudni kell, hogy csak 

úgy, hogy a tetőtér nem készül el 100%-os készültséggel, tehát nem lesz benne hőszigetelés, gipszkarton, burkolás és 

festés. A tetőtérre fel lehet menni, lehet használni, de nem lesz teljesen kész. A tetőtérbe egy közösségi tér lett 

tervezve, valamint oda került volna az iroda. De úgy gondolom, hogy ha jönnek a magas rezsi költségek, akkor amúgy 

sem férne bele a költségvetésünkbe, hogy egy 100 m2-es tetőteret „feleslegesen” fűtsünk. Ezt tehát tudnotok kell, hogy 

ha el is vállalja a kivitelezést, a tetőtérben a felsoroltak nem készülnek el, de meglesz a lépcső, a nyílászárók be 

lesznek téve, és le lesz betonozva, tehát fel lehet oda menni, lehet oda pakolni. Esetleg később a Gabiék meg tudják 

csinálni, ha lesz rá forrás. Tehát most csak egy üres tér lenne a tetőtérben, tartós, állandó használatra nem lenne 

alkalmas. Ezek az információk jöttek időközben, illetve ezt a lehetőséget tudom elképzelni, úgy, hogy a Gábor 

előzetesen már beszélt az Andrással, mert a harmadik bizonytalansági, rajtunk kívül álló tényező, a Bánk 

Sportegyesület és a Dalnoki SE által vállalt 20.000.000- Ft támogatás, amit az egyesületek a jövő év december 31-ig 

biztosítanak. Tehát a meglévő 31.000.000 Ft tartalékunk be lenne forgatva a kivitelezésben, megelőlegeznénk a 

sportegyesületek támogatását is, és menet közben, ahogy biztosítani tudják a pénzt úgy fizetnék meg nekünk, 

legkésőbb 2023. december 31-ig. Tehát megfinanszíroznánk előre a projektet, legalább is az ő részüket, mert a 

20.000.000 Ft támogatást már megkaptuk, és a mi 12.000.000 forintunk is megvan. Tehát a másik 20.000.000 Ft-ot 

kellene megfinanszírozni a 31.000.000 Ft. tartalékunkból.  Ez annyit jelent, hogy nem lenne kicentizve a 

gazdálkodásunk, viszont a rendelkezésünkre álló pénzösszegünk be lenne forgatva ebbe a projektbe.  

A Bandival is beszéltem erről, mert azt gondolom, hogy ez egy akkora fajsúlyú kérdés, hogy mindenki véleménye 

fontos, közösen kell döntést hoznunk, ő viszont elutazott tegnap délután, ezért beszéltem vele külön. Neki az volt a 

véleménye, hogy a 12.000.000 Ft-ot egy kicsit soknak tartja, hogy ráfordítsuk a sportöltözőre, azért, mert - ahogy Ő 

mondta - ha megszondáztatnánk a lakosságot, akkor a többség azt mondanák, hogy ezt a 12.000.000 Ft-ot másra is el 

lehetne költeni, mint a sportöltözőre. Bandi példának mondta a Leveleki Üdülő szigetelését. Így Ő ezt a 12 millió 

forintot nem támogatja. (Bár szerintem pont az üdülő szigetelése kevésbé érdekelné a lakosságot, az főként nekünk 

lenne fontos a fenttartási költségek miatt.) Én ezt úgy látom, hogy 8.000.000 Ft-ot már rászántunk erre a projektre, bár 

tudom, hogy amikor elkezdtük és beadtuk a pályázatot, akkor hatmillió körül volt az önerő összege, de azt is tudtuk, 

hogy ez egy önerős pályázat, és az akkori költségvetés kicsit alul volt számolva a pályázható összeghez igazodva. Az 

én részemről a 8.000.000 és a 12.000.000 közti különbség a kérdés, és az, hogy ez vagy most valósul meg, amikor 

kaptunk hozzá 20 millió forintot, vagy valószínűleg több ilyen lehetőségünk nem lesz. Igy lenne egy 60-70 millió 

értékű ingatlanunk, vagyis ennyivel nőne a vagyonunk, megvalósulna egy jelentős sportfejlesztés, úgy, hogy „csak” 12 

millió Ft-ot tettünk bele. Említettem az előbb, hogy a Gabi beszélt a Dalnoki Akadémiával, abba maradtak, hogy így, 

hogy jövő év december 31-ig kell biztosítani a 20 millió forintot, ezt be tudják vállalni, de ha Ti is úgy gondoljátok, 

felhívom az Andrást, hogy mindenki a saját fülével hallja, hogy Ő mit mond, mit gondol, tudja, nem tudja vállalni.  

Szeretném ezzel kapcsolatban hallani a véleményeteket! 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Az előző ülésen, amikor telefonon beszéltünk, akkor elmondtam az aggályaimat. Én akkor úgy gondoltam, hogy úgy 

ígérni a mi részünkről, hogy még mi is csak ígéretet kaptunk, mivel az a 27 millió forint, amit kapni fog az egyesület a 

feljutásért, azt még csak most tárgyalják az MLSZ-ben, hogy hogyan, milyen ütemezéssel fog kifizetésre kerülni. Az 

biztos, hogy két részletben kerül kifizetésre, egy most, egy pedig majd januárban. A Dalnoki részéről ugyanez a 

helyzet a TAO támogatással, amíg nincs meg a határozat, hogy megkapják, addig ők is felelőtlenül nem mernek 

ígérgetni. Én nagyon szeretnék egy középutat találni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Fel tudjuk ajánlani a 

segítségünket is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az nem lehet, egy kivitelező sem fogja bevállalni, hogy idegen emberek az építési területen ténykédjenek, az Ő 

kockázatára, stb. Az lehet segítség, ha szerzel pl. olyan gépészt, aki csak anyagdíjat számol fel, és a munkadíjat kvázi 

társadalmi munkában elvégzi, támogatva ezzel a bánki sportot. Vagy bármilyen szakembert, aki támogatni akarja a 

projektet és ezért szakmunkával segít, akit a kivitelező alvállalkozóként meg tud bízni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Valamilyen szinten én is tartok az egésztől, de most már nem látom megvalósíthatatlannak. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én is úgy gondolom, hogy az, hogy 8 millió vagy 12 millió, szinte már mindegy, azért kérdeztem én is az anyagiakat, 

hogy ha már elindulunk egy úton, akkor jó lenne befejezni, és ez az idővel csak egyre többe fog kerülni. Nekem ott van 

egy kis aggályom, hogy a tizenkettőt összeszedjük, de mi van akkor, ha mégsem kapják meg ezeket a pénzeket az 

egyesületek, hiszen ez még a mai nap is csak ígéret, nem jött meg róla határozat. Mennyiben akadályozza, 

veszélyezteti a működésünket, ha nem kapják meg ezt a pénzt?  

 

Torma Andrea polgármester 

31 millió forintunk van, ez tartalék, a termelői piac 8 milliójából marad még hét, akkor 38 millió forint biztonsági 

tartalékunk van most, és ebből tudnánk 20 millió forintot megelőlegezésre fordítani. A gazdálkodásunk, illetve a 

likviditásunk ilyen szempontból nincs veszélyben. A jövő évet nyilván még nem látjuk, bízom benne, hogy jövőre is 

termelődik majd pénzforrás, de a rezsik emelkedése viszont többlet-terhet is ró ránk, amit most még nem látunk 

pontosan. A kockázat valóban abban van, hogy mi van, ha az egyesületektől nem kapjuk meg a 20 millió forintot. Az 

meg sem fordul a fejemben, hogy ne akarnák visszafizetni. De ha valamiért mégsem tudják előteremteni, és behajtani 

sem tudjuk – mert készülne velük egy megállapodás – akkor a meglévő 38 millió tartalékunkból 20.000.000 Ft 

véglegesen belekerülne a sportöltözőbe, és így akkor 18 millió tartalékunk maradna, vagy valamivel kevesebb, a rezsi 

kiadások növekedése függvényében, de ez a végső legrosszabb eset.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Értem, hogy szerződést kötünk a sportegyesülettel, de ebben az esetben mit lehetne tenni?  

 

Torma Andrea polgármester 

A Dalnoki Akadémiának van vagyona, van pénzforgalma, kapják az MLSZ támogatást az utánpótlásra, ezért ha van 

egy megállapodásunk, akkor – úgy gondolom, - bírósági úton behajtható. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azt ne felejtsük el, hogy ugyan ez egy sportlétesítmény, de nem a sportkör tulajdona lesz. Ami a Dalnokin keresztül 

történik fejlesztés a pályán, az is az önkormányzat tulajdona lesz.  

 

Torma Andrea polgármester 

Azt az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy mind a 32 millió Ft-ot mi álljuk. Én úgy gondolom, hogy a 

Gabi minden erejével azon lesz, hogy ezt a pénzt megkapjuk, a Dalnokitól, mivel van vagyona, végső esetben 

végrehajtást lehet kérni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez egy kicsit bizalmi kérdés is, tizenegynéhány éve ezért küzdünk együtt. A Janinak is ez egy érzelmi kérdés, hiszen 

rengeteget dolgoztak a tervezésén is. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Milyen típusú szerződés kerülne aláírásra? Meg van nevezve például az a része, hogy miből kell visszafizetni, vagy 

csak maga az összeg? 
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Torma Andrea polgármester 

Még nincs kidolgozva, ha megszületik erről egy végső döntés, akkor készíttetném el az ügyvéddel. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tehát bármiből befolyik neki valami összeg, akár támogatásból is, akkor azt fizetniük kell. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Bennem nagyon sok kétség van. Ha a mostani alapból kiindulunk, akkor van egy futballpályánk és egy öltöző, ami 

nem biztosítja a feltételeket a csapat NB-III-as szerepléséhez. Tehát ha a Dalnoki SE pénzéből föl lenne újítva a 

mostani öltöző, az is kevés lenne. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem felújítva lenne, hanem átalakítva, ha ez az új öltöző megépül, a hiányzó helyiségek kerülnének oda. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Akkor ebből a TAO pénzből lenne felújítva a pálya, és lenne lelátó hozzá, meg ez az öltöző. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És körbe lenne kerítve a pálya. Szélesíteni is kell a pályát, 5-5 métert. A locsoló rendszert is arrébb kell telepíteni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az új részre inkább kell egy új locsoló rendszert telepíteni. Akkor, ha ez az öltöző nem épül meg akkor a többi 

beruházás is okfogyott, mert ezt az öltözőt kizárt olyan szintre hozni, ami megfelel az NB 3-nak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az most esélytelen. Ha a tábor tulajdonosai és jogosultjai közötti jogi helyzet rendeződik, akkor lehet egyeztetni 

pl. terület vételről, de addig biztosan nem tudunk egyezségre jutni, amíg azt sem tudjuk, ki jogosult dönteni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És mi történik, ha kiesik az NB-III-ból a csapat? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Akkor vissza kerülünk a megye I-be, és ott lesz egy jó infrastruktúránk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ami most van, az még a megye I-es csapatok infrastruktúrájától is le van maradva.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tehát a fejlesztések mindenképpen meglesznek. És mi van azzal, ha lesznek szponzorok, akik támogatják a csapatot? 

Akkor, ha nem tudják visszafizetni a pénzt, esetleg a támogatásukat fel lehet erre használni? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mivel itt már heti 4-5 alkalommal kell edzésre járni, ez már kicsit olyan, mint egy főállás, így ezeket a szponzori 

pénzeket támogatásként szokták megkapni a játékosok. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor meg lehet keresni nagyobb vállalatokat szponzornak, hogy adják oda a TAO támogatást? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem csak a TAO-t, hanem közvetlenül is adhatnak támogatást az egyesületeknek, ami költségként elszámolható. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Van itt két dolog, lehet, hogy csak elírás, az NB-III-as kiírásban úgy szerepel, hogy Bánk SE, a kupába pedig úgy 

indult, hogy Bánk-Dalnoki SE. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az MLSZ-es adatbankban úgy van, hogy Bánk SE nevez, a Dalnoki nekünk csak a bajnoki indulási nevünkben 

szerepel. A hátteret a Bánki SE adja. Nekünk annyiban érdekes ez, hogy a Dalnoki adja a Bánki SE teljes utánpótlását. 

 

Torma Andrea polgármester 

Úgy tudom, a tervek azok, hogy ha itt meglesz a létesítmény, akkor itt tényleg lesz utánpótlás nevelés is. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Akkor, ha jól értem az egészet, a Bánk SE, aki indul az NB-III-ba, az kap 27 millió forintot a működésre, és a Dalnoki 

Akadémia a TAO pénzből kap a pálya felújításra, meg az öltözőre, a lelátóra 62 millió forintot. És ebből 10-10 milliót  

adnának a sportöltözőhöz.  

 

Torma Andrea polgármester 

Azt is tudni kell, hogy a 20 millió forintot, amit megkaptunk, ha nem valósul meg a fejlesztés, valószínűleg kamattal 

növelten kell visszafizetni, mivel az állam pénze tavaly óta itt van nálunk. A fejlesztés kapcsán már eddig is 

felmerültek költségeink, igaz, a 12 millióhoz képest „jelentéktelen” összegek, de ha nem valósul meg, akkor az 

úgymond kidobott pénz. Ilyen költség például a földmérés, a kitűzés díja, vagy hogy 300 ezerért megvettük az út 

területét. De egyetértek Veled Enikő, itt nem a 8 és a 12 millió Ft közti különbség a lényeg, hanem a 20 millió. 

Az is fontos, hogy a Tó-Hotel is felajánlotta hogy TAO támogatást nyújt az egyesületnek, akit mi mondunk, ami a 

Dalnoki Akadémia lehet csak, feltéve, hogy megmarad a TAO rendszer. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Miért nem a Bánk SE? 

 

Torma Andrea polgármester 

Mert azt csak utánpótlásra adják. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Dalnokinak is érdeke, hogy az NB-III-ban játszunk, mert akik náluk nevelkednek fiatalok, azokat ott tudják 

játszatni, és ezért az MLSZ-től kapnak plusz pénzt. Ezt is ide fogják visszaforgatni hozzánk.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A másik rész, amit közel két éve mondtunk, hogy azért mentünk bele ebbe a projektbe, hogy az önkormányzatnak 

kevesebb pénzébe kerüljön a sport. Úgy látom, hogy jelenleg nem ezirányba megyünk. Az biztos, hogy a mostani 

öltöző meg a pálya az, amit meg kell csinálni a TAO-ból, de nekem jobban tetszettek azok a számok, most a 8-ból lett 

10 aztán meg 12…számomra itt vannak a gondok. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ami még szerencsétlen szituáció ebben a helyzetben, hogy a táborral is most van ez a konfliktus, hogy pereskednek 

egymással, mert az Ő területükön van a mi öltözőnk. Ha normális lenne ott a helyzet, akkor azt lehetne mondani, hogy 

vásároljunk meg a régi öltözőhöz még 100 m2-t és akkor ezt ki lehetne bővíteni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az is pénzbe kerül. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, de ott nem lennénk időhöz kötve. Erre is voltak tervek. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az a bajom, hogy legrosszabb esetben belekerülhet a falunak akár 70 millió Ft-ba is. Azért ennyibe, mert vissza kell 

fizetni az állami támogatást, ami akkor már nem 20 hanem 21. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha elkezdjük, de nincs kész, akkor vissza kell fizetni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, akkor vissza kell fizetni. Az is lehet, hogy arányosan kell visszafizetni, ezt nem tudom pontosa, ebbe igazán nem 

mentünk bele. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De az kinek lesz a felelőssége? Ha mi kötünk egy szerződést a vállalkozóval. Olyankor ez a vállalkozó felelőssége? 

 

Torma Andrea polgármester 

A támogató, a BM felé a mi felelősségünk, hiszen a támogatói okiratban mi vállaltuk ezt a határidőt, a megvalósításnál 

pedig a vállalkozó felelőssége, mert ő vállalta a szerződésben a kivitelezési határidőt. Nagyon szívesen eljön a Jani és 

itt az ülésen meg tudjuk kérdezni tőle, ami kérdés az építéssel kapcsolatban felmerül. Nem tudom, hogy az Andrást 

felhívjuk-e, vagy majd Őt is akkor, amikor tudjuk biztosan, hogy a Jani elvállalja-e. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Nekem az András azt mondta, hogy ha így belemegy az önkormányzat, hogy jövő év december 31-ig tudjuk 

visszafizetni, akkor Ők benne vannak, mert nekik is ez az érdekük. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindenképpen fogunk vele beszélni, mert addig úgysem írom alá a vállalkozói szerződést, amig a két egyesülettel nem 

írtam alá szerződést, hogy Ti ezt vállaljátok. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tehát akkor, ha bármiféle gond van, jön a covid, nem lesznek meccsek, a mi működésünket ennek a 32.000.000 Ft-nak 

a hiánya nem fogja befolyásolni? 

 

Torma Andrea polgármester 

21.000.000 Ft-ot gondolatban a Patkó utcára szánjuk, 10 millió jelenleg olyan tartalék, ami nincs semmire 

előirányozva. Nem szeretném a tartalékunkat nullára redukálni, szeretném, hogy maradjon egy biztonsági tartalék, 

pont a be nem látható kiadások miatt.  Ezen kívül nem látjuk a járdát, hogy például ott hogyan mennek majd fel az árak 

és oda kell-e plusz forrást beletenni. Ez egy olyan nagy és fontos projekt, amire mindenképpen szeretném, hogy legyen 

tartalékunk, amihez szükség esetén tudunk nyúlni.  Úgyhogy ezt a 10 milliót semmiképp nem szeretném kockáztatni.  

A Patkó utcai 21 millió forintot forgatnánk meg. A Patkó utcát tudjuk kicsit tolni, a kérdés az, hogy az árak akkor 

hogyan változnak. Határidőhöz kötött ígérvényünk nincs az ivóvízre, az összes telket úgy adtuk el, hogy közmű 

nélküli, viszont az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat kötelező feladata az ivóvíz biztosítása, viszont 

jelenleg még nem áll épület egy sem. A tulajdonosoknak négy éven belül kell beépíteniük a telkeket. A teljes 

szakaszon, vagyis az érintett 30 telekhez az ivóvíz kiépítés kb. 26 millió, de hozhatunk olyan döntést is, hogy ha nincs 

annyi pénzünk, akkor azt mondjuk, hogy ütemezzük a kivitelezést, és két ütemben készül el a teljes szakasz, és az első 

ütemben csak 16 telekhez készül el a hálózat, az eladott telkek vízellátása így meg lesz oldva, aztán a 2. ütem elkészül 

később, amikor szükséges. Ha így döntünk, akkor úgy kötünk szerződést, hogy most csak az első szakasz készül el. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Mondjon a Jani valami jó hírt, aztán meglátjuk, próbáljuk meg. 

 

Torma Andrea polgármester 

Felhívom az Andrást, kihangosítom, és beszélünk vele is.  

Torma Andrea polgármester telefonon felhívta Frey Andrást, a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület elnökét. 

Szia András! Képviselő-testületi ülésünk van, és szeretnénk, ha kihangosítva telefonon keresztül részt vennél a 

megbeszélésben, hogy a képviselők a sportöltözővel kapcsolatban kérdezni tudjanak Tőled is. 

A képviselő-testület elé terjesztett javaslat szerint, ha az 52.000.000 Ft-os ajánlatot a vállalkozó tudja tartani, amire 

kért még pár napot, amíg 1-2 jelentős tétel tekintetében megkapja az árakat, de abból indultunk ki, hogy ez a 

kivitelezési díj, akkor ez az 52 millió forrása úgy állna össze, hogy 20 millió Ft a pályázati támogatás, ehhez az 

önkormányzat biztosítana 12 millió Ft-ot, és a maradék 20 miliót pedig a két sportegyesület, a Bánk SE és a Dalnoki 

SE vállalná, hogy biztosítja 2023. december 31-ig. Ezt a z összeget az önkormányzat előfinanszírozza. Erről mi a 

véleményed? Részetekről ez vállalható? 

  

Frey András- Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület - telefonon keresztül 

Teljes mértékben vállalható. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mert akkor kötnénk egy három oldalú megállapodást az önkormányzat és a két egyesület, hogy vállaljátok, hogy 2023. 

december 31-ig a sportöltöző megépítésére 20 millió Ft fejlesztési támogatást fizettek az önkormányzat részére. 

 

Frey András- Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület - telefonon keresztül 

Ez vállalható a részünkről abszolút. 

 

Torma Andrea polgármester 

Több kérdésünk pillanatnyilag nincs, reméljük, hogy néhány napon belül lesz végső döntés, amikor a vállalkozónak is 

összeáll a végső költségvetés, akkor keresni fogunk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál! 

A telefonbeszélgetés megszakításra került.  

A véleményem az, amit a Megyei Elnök is mondott, hogy ezeket a pénzeket idén még biztosan ki fogják fizetni, hogy 

a jövő mit hoz, azt nem lehet tudni, éppen ezért kellene ezt a beruházást, ha egy mód van rá, most megcsinálni. 
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Én úgy gondolom, hogy maximálisan körül jártuk a témát, a Janira várunk, hogy ő mit fog mondani. Szerintem 

maradjunk annyiban, hogy amikor Tőle választ kapunk, akkor újra összeülünk, hogy megbeszéljük. Megpróbáljuk úgy 

összehívni az ülést, hogy a Jani is itt legyen, hogy tőle is tudjatok kérdezni az építkezéssel kapcsolatban. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És mi van akkor, ha a Jani azt mondja, hogy ebben a formába nem tudja vállalni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor annak függvényében döntünk. Most van egy olyan érvényes döntésünk, lemondjuk a támogatást, és nem 

valósítjuk meg a fejlesztést. 

 

 

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

A képviselő-testület a döntést a következő ülésre halasztotta. 

 

 

 

2. Napirend  Hőszivattyús klímaberendezés beszerzése az Óvodában 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Az óvodában jelenleg kizárólag gáz fűtés van. Azon túl, hogy a gáz ára nagyon megemelkedik, jönnek olyan 

információk is, hogy bizonytalanság látható a gázellátásban, tehát hogy lesz-e egyáltalán, vagy mennyi lesz, és ha lesz, 

akkor elegendő lesz-e ahhoz, hogy biztosított legyen a gázfűtés. Ezzel kapcsolatban megkeresett minket a Kovács Kata 

óvónő és a férje, Majer János egy olyan javaslattal, hogy ők most úgy tudják, hogy az egyik legjobb fűtési alternatíva a 

gáz kiváltására a hőszivattyús klíma. Körülbelül öt kW-os teljesítményű ilyen klíma a nagyobb csoportszobát ki tudná 

fűteni a téli időszakban. Ha kettőt vagy hármat szerelünk fel, akkor létezik ez a bizonyos „H” tarifa, hőszivattyús tarifa 

ár a szolgáltató részéről, ami azt jelenti, hogy jelenleg, de talán csak december 31-ig biztos a jelenlegi hatósági ár, ami 

harmincegynéhány Ft körüli. Ezen kívül az óvodában van napelem is, így az elektromos energia ellátásunk 

valószínűleg biztosított és nincs veszélyben. A Kata és a János egy olyan javaslattal jöttek hozzánk, hogy ha vásárol az 

önkormányzat ilyen hőszivattyús klíma berendezést az óvodába, akkor ők magánemberként hajlandóak 200.000 Ft-tal 

támogatni ezt a beruházást, de csak ezt, semmi mást. Tehát ha vásárolunk egy ilyen eszközt, akkor adnak hozzá 

200.000 Ft támogatást, mint szülők, mint bánki lakosok, azért, hogy ha bármi gond lenne a gázszolgáltatással, akkor is 

tudjon működni az óvoda. Egy ilyen berendezés ára beszereléssel együtt 600.000 Ft körül van. De ehhez hozzátartozik, 

hogy egy eszköz csak egy helyiséget, egy csoportszobát tudna kifűteni. Kérdés, hogy mi van akkor a többi helyiséggel, 

mert ha van gáz, akkor lehet temperálni a helyiségeket, de ha nincs gáz, akkor a többi helyiségben elfagy a víz. Megint 

egy olyan problémát és kérdését vetek fel Nektek, hogy elinduljunk-e ebbe az irányba, vagy nem, de ha igen, akkor 

valószínűleg nem egy eszköz kell, hanem legalább kettő, de ezt fel kell méretni. Az Ő ismerősük nem vállal már 

munkát, mert annyi sok megrendelése van a tél előtt. Akit én ismerek, a Sebes Józsi megkérdeztem, hogy tudna-e még 

vállalni az őszre hőszivattyús klíma beszerelést, azt mondta, hogy elméletileg igen, fel kell mérnie. Meg fogja 

mondani, hogy hány darab ilyen eszköz kellene, és mennyibe kerülne ez az egész. De addig őt se akarom kihívni, amíg 

mi azt nem mondjuk, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Ha foglalkozunk, akkor hívom őt, felméretjük, látni fogunk 

egy költséget, amihez kapunk 200.000 Ft támogatást, és eldöntjük, Ha több eszközről beszélünk akkor ez már milliós 

nagyságrendű beruházás. Akarunk-e ebbe az irányba menni, vagy megkockáztatjuk a gázt, lesz-e, és ha lesz, mennyi 

lesz a gázszámlánk, vagy ha nem lesz gáz, bezárjuk az óvodát? Ezek megint azok a jövőbeli bizonytalanságok, amibe 

nem látunk előre. Ebben kérném a képviselő-testület véleményét! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Van ott két cserépkályha is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az is lehetséges út, felméretjük az állapotát, és kérdés még az is, hogy a kémények milyen állapotban vannak. 

Szerintem azokba kb. harminc éve nem volt begyújtva. Persze lehet ez is egy alternatíva, fel kell újítani, és fát kell 

szerezni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A hőszivattyú jó, csak az merül fel kérdésként, hogy ha mindenki elkezd elektromos árammal fűteni, akkor azt bírja-e 

a hálózat? 
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Torma Andrea polgármester 

Én azt gondolom, hogy az áram talán még mindig biztosabb pont, mint a gáz. A gáznál teljesen ki vagyunk 

szolgáltatva. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De ha cserépkályha, akkor ki fog fát hasogatni, meg hajnalba begyújtani az óvodába? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem annyira hozzászoktunk, hogy minden egy gombnyomásra történik, hogy ez most furcsa, de ha nincs más 

megoldás, akkor kell valaki, akár felváltva szülők, hogy menjenek és fát vágjanak az óvodának. Szerintem érdemes 

lenne megnézetni, hogy milyen állapotba vannak, nem baj, ha van két alternatívánk. 

Nézessük meg a cserépkályhát, de szerintem, ha vennénk két ilyen berendezést, az is jó lenne. Szerintem kora 

tavasszal, és késő őszig lehet használni, de hogy ezzel kifűtsük azt a légteret, arra nem lenne jó. Szerintem a kettő 

együtt lehet jó. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor kezdjük el mindkét irányt, felméretem Józsival a hőszivattyús megoldást, és a Trenyík Bandival is a 

cserépkályhákat, hogy a következő ülésre lássunk konkrét árakat. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

De ez fűtő-hűtő klíma, nyáron is lehetne használni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de szerintem a gyerekek esetében óvatosan kell kezelni a hűtést, mert nem a legegészségesebb. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És a napelem mennyire jó? 

 

Torma Andrea polgármester 

Az az áramellátást éppen fedezi, tehát most éves szinten nagyjából annyit termel, amennyit fogyasztunk. Ebben a „H” 

tarifában nem tudom, hogy gondolkodhatunk-e, ennek is utána nézünk a következő ülésig. Akkor maradjunk annyiban, 

hogy nem zárkózunk el a hőszivattyús klíma beszerzésétől, kérünk árajánlatot, és megtárgyaljuk ezt is a következő 

ülésen. 

 

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

A képviselő-testület a döntést a következő ülésre halasztotta. 

 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én még annyit szeretnék elmondani, hogy van itt Bánkon egy működő kovácsműhely, az Orsiék most árulják a házat, 

amiben ez benne van. Nekünk van egy kovács ismerősünk Nőtincsen, aki azt mondta, hogy ha találunk neki helyet, 

akkor Ő nagyon szívesen tartana itt foglalkozásokat, bemutatókat ezekkel az eszközökkel. Neki nincs helye, ahová ezt 

rakja, ezért kellene, hogy itt maradjon valahol, meg ha már itt volt Bánkon, akkor nem kellene elvinni innen. 

Beszéltem az Orsival, a ház árában benne van a kovácsműhely is, de nyilván, aki megveszi, annak ezek az eszközök 

nem kellenek. Utána érdeklődtem, összességében ez kb. 1-1,5 millió forint összeg lehet. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nekem az Orsi azt mondta még akkoriban, - mert felajánlotta, hogy nem akarjuk-e estleg megvenni - hogy szerinte 5 

millió Ft az eszmei értéke.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én most a kovácsot kérdeztem, hogy mi az az összeg, amit ajánlani lehet érte, ami nem sértő, milyen összegbe 

gondolkodjunk. Mert Ők most felhívták a Szentendrei Skanzent is, hogy ebben a formájában, egy ilyen hosszú 

épületbe tegyék át, ebben működik a kályha. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkoriban én is beszéltem a Skanzennel, nekem azt mondták, hogy nincs pénzük a megvásárlására. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Azt mondta a kovács is, hogy ott elfogadják felajánlásnak, de pénzt nem fognak érte adni. Én azon gondolkoztam, 

hogy esetleg a piactéren nem tudunk-e egy olyan helységet kialakítani, ahova ezt el lehetne helyezni, ha sikerülne 

megállapodni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Amikor azt gondoltam, hogy az Orsi esetleg ezt felajánlja nekünk, Bánknak, jótékonysági célból, ha Ő is szeretné, 

hogy ez itt megmaradjon a Józsi emlékére, és Éles kovácsműhelyként fenntartsuk és akár ki is rakjunk róla bármilyen 

infót. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha már Szentendrére felajánlja jótékonysági célból, akkor már inkább ide kellene. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha megépült volna a „Mari néni háza”, akkor oda tudtam volna elképzelni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem biztos, hogy kell neki érte pénz, Ő alapvetően a házat akarja eladni, ha oda akarja adni valakinek, akkor már 

biztosan jobban örülne neki, ha itt maradna Bánkon, és tudunk is mellé tenni egy kovácsot, aki tényleg foglalkozna is 

vele. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én ebben a bizonytalan helyzetben erre pénzt nem áldoznék. Ha felajánlja nekünk ingyen, akkor kitalálunk valamit, 

hogy valahogy átvegyük, mert tényleg érték lenne, ha ez itt maradhatna nekünk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem lehet, hogy inkább az új tulajdonossal kellene egyezkedni? A kovácsműhely benne van az árban? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Szerintem igen, én úgy láttam a hirdetést.  

 

Torma Andrea polgármester 

A legszerencsésebb az lenne, ha leválasztanánk egy külön helyrajzi számra azt az épületet, és azt megkapná a falu. 

Akkor minden ott maradhatna, ahol eredetileg volt, az épületben. És ha az Orsi ebbe benne lenne, akkor annak a 

költségét természetesen már vállalhatnánk, tehát a telek megosztást, földhivatali eljárást, az is pár százezer forint, az 

bevállalható, de milliós tételeket nem tudunk bevállalni, nekem ez a véleményem. És helyünk sem nagyon van a 

tárolásra. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Futok vele még egy kört, mert még nem kapott a skanzentől se választ. Azt gondolom, hogy ha onnan se kapna pénzt, 

akkor még mindig lehet vele egyezkedni. Csak azért hoztam fel, hogy tudjak neki mit mondani. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szerintem az új tulajdonos maximum az épületet használná, az eszközök nem fognak kelleni. Ha esetleg az épülettel 

együtt eladná, az lenne a legjobb. De szerintem csak az eszközöktől akar megszabadulni. De egy kérdést megér. 

 

 

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

 

 

 

 

 Torma Andrea dr. Szabó Letícia Ágnes 

 polgármester jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


