Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2020.(IX.28.) jegyzőkönyv

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:2020. szeptember 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye:Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda
Az ülés vezetője: Torma Andrea polgármester
Jelen vannak:

Torma Andrea
Csizmár Gábor
Hákli Tibor
Hugyecz Enikő
Ivanics András
Henczné Hekli Bernadett

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző helyettes

Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 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.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva- az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról.
1.

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Torma Andrea polgármester

2.

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról
Torma Andrea polgármester
szóló megállapodás módosítása
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

3.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához történő csatlakozás

Torma Andrea polgármester

4.

Térfigyelő rendszer kiépítése – pályázati lehetőség

Torma Andrea polgármester

5.

Strand büfé bérleti szerződés

TormaAndrea polgármester

6.

Közmeghallgatás kitűzése

Torma Andrea polgármester

7.

Egyebek
Ajándék a bánki szépkorúak részére idősek napja alkalmából
2021. évi bánki falinaptár készítése a bánki háztartások részére
Háztartási használt sütőolaj összegyűjtése - Biotrans Kft. megkeresése
Vízi akadálypálya a strand területére

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
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A szociális tűzifa pályázaton 40 m
tűzifa vásárlására nyertünk támogatást, megkezdjük a beszerzését, remélhetőleg a
téli hónapokban el tudjuk juttatni a rászorulóknak. A Belügyminisztérium által kiírt sportfejlesztési pályázaton a
sportöltöző építésére sajnos nem nyertünk. A múlt héten az Interreg SKHU pályázati projekt tekintetében EUTAF (ez
az EU ellenőrző szerve) ellenőrzésünk volt, mindent rendben találtak, és megdicsérték a kivitelezést. Van-e kérdés?

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

1. Napirend

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Torma Andrea polgármester
Törvény vagy kormányrendelet nem írja elő falugyűlés megtartását, csupán a közmeghallgatást. A falugyűlésen az
előző évi és az adott évi költségvetésről szóló tájékoztatás szokott elhangozni, ugyanakkor mind a beszámolók, mind a
költségvetések megtalálhatók a honlapunkon, a lakosság részére minden fontos információ közzétételre kerül az
önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapunkon, és a helyi újságban, a közmeghallgatáson minden közügyet érintő
témában feltehetnek kérdéseket, ezért úgy gondolom, hogy a falugyűlés fórumát nem szükséges fenntartani, ezért
javaslom a falugyűlés, mint lakossági fórum megszüntetését. A lakosok a közmeghallgatás keretében a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek, így például ha valakit konkrétan érdekel egy-egy költségvetési
számadat, azt is megkérdezheti és megválaszoljuk.
Hákli Tibor alpolgármester
A közmeghallgatást a nagyteremben tartanánk?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Ivanics András képviselő
Az üdülő tulajdonosoknak nem tartanánk külön?
Torma Andrea polgármester
Nem gondoltam. Természetesen a közmeghallgatásra eljöhetnek, hozzászólhatnak.
Hugyecz Enikő képviselő
Erre eljöhetnek, ha akarnak, és Ők is feltehetnek kérdéseket?
Torma Andrea polgármester
Igen, persze!
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Az a tapasztalat, hogy a fórumon nem az unalmas számok érdekelték a jelenlévőket, hanem hogy a kérdéseiket
feltegyék, észrevételeiket megtehessék, amire ezután is megmarad a lehetőség.
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
elfogadjuk a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (IX.28.) önkormányzati RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti
szabályzatának módosítása

és

működési

Torma Andrea polgármester
Lassan egy éve nincs kinevezett jegyzője a közös önkormányzati hivatalnak. Három pályázati eljárást folytattunk le,
mindhárom eredménytelen volt. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve jeleztük a kormányhivatal felé, hogy nincs
jegyzőnk, és kértük a Kormánymegbízottat, hogy nevezzen ki jegyzőt, mivel a törvény szerint ilyen esetben a
Kormánymegbízott hatáskörébe tartozik, hogy kinevezzen egy végzettséggel rendelkező személyt, aki ellátja a jegyzői
feladatokat. A Kormánymegbízott az érsekvadkerti jegyzőt nevezi ki, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati
Hivatalban ellássa a jegyzői feladatokat, heti két napban. Ennek a foglalkoztatásnak a költségét a közös hivatalnak kell
viselnie. Ahhoz, hogy a meglévő létszámunkat is meg tudjuk tartani, márpedig ez szükséges ahhoz, hogy
működőképesek legyünk, szükséges a Közös Hivatal személyi összetételének módosítása. Az SZMSZ-ben eddig is az
szerepelt, hogy jegyző és aljegyző dolgozik a hivatalban, viszont létszámként, valamint a közös hivatal
megállapodásban 10,5 fő köztisztviselő szerepelt, így viszont most 11,5 fő lesz a hivatal létszáma, mivel kapunk plussz
egy személyt, a jegyzőt. Erről a módosításról az előterjesztett megállapodás és SZMSZ módosítás.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ez egy átmeneti megoldás lenne?
Torma Andrea polgármester
Elvileg igen, ez egy határozott időre szóló kinevezés, amíg nem kerül betöltésre a jegyzői állás, viszont nincs
korlátozva az időtartam, hogy ez a helyzet meddig állhat fenn, tehát akár évekig is, amíg nem lesz jegyzőnk. Az
elképzeléseink szerint ez úgy fog kinézni, hogy a kinevezett jegyző főként a másik két település ügyeit fogja vinni, és a
Detti pedig Bánkot. Nyilván, ha a jegyzőt helyettesíteni kell, akkor Dettinek, mint a jegyző helyettesnek el kell menni
a másik két településre is, és az ottani feladatokat is el kell látnia, de alapvetően Ő Bánk ügyeit fogja vinni. Egyelőre
jegyző helyettesként, aztán reméljünk mihamarabb – amint megkapja a diplomáját – aljegyzőként.
Hugyecz Enikő képviselő
Az mit jelent, hogy itt van két napot?
Torma Andrea polgármester
Heti két napot fog dolgozni a Közös Hivatalnál, a három faluban, a hét többi napján pedig a főállása szerinti
érsekvadkerti hivatalban.
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodás módosításával az előterjesztett tervezet szerint, és
elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
93/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés és 87.§-a
alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. január 1-jétől
létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal önálló
költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2020. október 1-jei hatályba lépéssel
történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az
előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig
Felelős: polgármester
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Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Borsosberényi Közös Önkormányzati
Hivatal szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló határozati javaslat elfogadásával,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
94/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontja alapján a
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati
Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét – a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodással
összhangban – a következők szerint határozza meg.
1.
A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának
meghatározásánál elsődleges cél, hogy a közös önkormányzati hivatal a feladatait a
követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el.
A közös önkormányzati hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeti egységek és vezetők működnek:
a)
Jegyző
1 álláshely köztisztviselő
b)
Aljegyző
1 álláshely köztisztviselő
c)
Önkormányzati és Hatósági csoport 5,5 álláshely köztisztviselő
d)
Pénzügyi csoport
4 álláshely köztisztviselő
2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.30 óráig
pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig tart.
A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és
egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat.
3.
A közös önkormányzati hivatal dolgozói a hét valamennyi munkanapján
tartanak ügyfélfogadást.
Az ügyfélfogadás rendje:
a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától 16.00 óráig
b) pénteken: 9.00 órától 13.00 óráig.
A 30 perc munkaközi szünet 12.00 órától 12.30 óráig tart, amikor az ügyfélfogadás
szünetel.
A jegyző heti két alkalommal a székhelyen, valamint a Tolmácsi és Bánki
Kirendeltségen végez munkát, és előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást tart.
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos, más tartalmú döntésig
Felelős:
jegyző
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
módosított, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával és
annak 2020. október 1-jei hatályba lépésével, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
95/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös
Önkormányzati Hivatal módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt,
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előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatát 2020. október 1-jei hatályba lépéssel
jóváhagyja.
Határidő: 2020. október 1-jétől folyamatos
Felelős: polgármester

3. Napirend

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához történő csatlakozás

Torma Andrea polgármester
Október 1-ig kell döntenünk arról, hogy kívánunk-e csatlakozni a következő évi Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázati rendszerhez. Javaslom, hogy csatlakozzunk, ahogy az előző években is.
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához történő csatlakozásról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
96/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.
Bánk Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Bánk Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Bánk Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Határidő: 2020. október 1.
Felelős: polgármester

4. Napirend

Térfigyelő rendszer kiépítése – pályázati lehetőség

Torma Andrea polgármester
A LEADER helyi akciócsoport pályázatot hirdetett térfigyelő kamerarendszer kiépítésre, sajnos csak 500 ezer Ft
támogatást lehet pályázni, 85 %-os támogatottsággal. A strandbejáratnál az Interreges pályázat keretében három
kamera lesz, így azt nem kell beletennünk ebbe a pályázatba. A hivatal épületén van most kettő, ami nem működik,
ezért javaslok ide két új kamerát. Ezen kívül még a víziszínpadhoz tehetnénk, az is egy kiemelt területünk. A kamerák
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felvételeinek megtekintéséhez szükséges egy számítógép vásárlása is, amit szintén megpályáznánk. Sajnos a település
bejövő forgalmát figyelő kamera kihelyezése nagyon költséges, mert csak émász oszlopra lehetne feltenni, amit
terveztetni, engedélyeztetni kell, és mivel ott nincs internet, ezért a jel továbbítását is meg kell oldani valamilyen
speciális műszaki megoldással, és mindez milliós költség lenne. Amennyiben a következő években is lesz
kamerarendszer pályázat, akkor majd tovább folytathatjuk a fejlesztést.
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
LEADER helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1-13-11-20 kódszámú „Térfigyelő rendszer kiépítése”
felhívás keretében igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújtsunk be, a hivatali épületre és a víziszínpadhoz
kihelyezendő térfigyelő kamerák beszerzésére, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer pályázati lehetőségét, és 5 igen szavazattal,
ellenszavazatés tartózkodásnélkülmeghozta a következő határozatot:
97/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében a Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport
(HACS) által meghirdetett VP6-19.2.1.-13-11-20 kódszámú „Térfigyelő rendszer
kiépítése” felhívás keretében igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújt be az
alábbiak szerint.
- A megvalósítási helyszínek:
o Tóparti sétány - víziszínpad és lelátó
o 2653 Bánk, Hősök tere 11. (142 hrsz) Önkormányzati Hivatal épülete
- A projekt megnevezése:„Térfigyelő kamerarendszer építése Bánk központjában”
- A projekt összköltsége 589.000 Ft.
- Az igényelt támogatás összege: 500.000 Ft
- Az önkormányzati önerő összege: 89.000 Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat).
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020.10.23. napjától, legkésőbb 2020. december 23.

5. Napirend

Strand büfé bérleti szerződés

Torma Andrea polgármester
A Strand büfé bérlője kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé, melyben azt kéri, hogy a bérleti szerződést ne egy,
hanem öt évre kerüljön meghosszabbításra.
Hákli Tibor alpolgármester
Ugyanezzel a bérleti díjjal?
Torma Andrea polgármester
Azt gondolom, valamennyivel lehetne emelni a bérleti díjat, az éves infláció 2-3 %, nem sok.
Hugyecz Enikő képviselő
Én támogatom, beszéltem velük, szeretnének fejleszteni, és az a gond, hogy mindig csak egy évre szól a bérleti
szerződésük. Nagyobb lehetőségeik lennének, ha hosszabb távú lenne a bérlet, a beszállítóik is itt tudnák hagyni az
eszközeiket, nem kellene évente újra szerződni. Ez mindenképp jó lenne!
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Csizmár Gábor alpolgármester
Tényleg nehéz egy-egy éves szerződéssel, viszont, ha megkapják öt évre, vendégszemmel nézve, a minőségben is
legen javulás. A strand szépül, és ha Ő fejlődést lát ebben, én örülök ennek, de valamit muszáj javítani a vendégek
felé.
Torma Andrea polgármester
Nem volt gond a minőséggel, sosem érkezett felénk panasz a minőségről. Ami gond volt, hogy egy nyáron van néhány
olyan hétvége, amikor óriási a tömeg és azt nem bírja gyorsan kiszolgálni egy büfé, így megnő a várakozási idő.
Mondjatok javaslatokat a bérleti díj összegére!
Ivanics András képviselő
Az elhangzott inflációs adatokkal történő emelést én tudom támogatni.
Hákli Tibor alpolgármester
2016-ban döntöttünk a 700 ezer Ft+ áfa bérleti díjról, és azóta nem lett emelve.
Hugyecz Enikő képviselő
Azt mondjátok négy éve nem lett emelve, és már akkor is 700 ezer Ft + áfa volt?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Hugyecz Enikő képviselő
Azt is tudjuk, négy év alatt sokat mentek fel az árak, Ők is emeltek folyamatosan, mert muszáj volt. Beszélünk a
szezon kihúzásáról mindenféle opciókkal, emeljük neki a bérleti díjat, és cserébe, ha szeretné, esetleg nem akarja
szeptember végéig meghosszabbítani a szerződést?
Torma Andrea polgármester
Lehet, de nincs értelme, nem lenne forgalom, nem éri meg a nyár után nyitva lenni. Visszatérve, az elmúlt évek
inflációjával számolva, a 700 ezer Ft-ról 765 ezer Ft jön ki az idei évre.
Hugyecz Enikő képviselő
Én mondanék 850 ezer Ft-ot, szebb lesz a strand és évek óta nem volt emelés, amit fordíthatnánk akár önerős
fejlesztésre is, például kuka, pad, öltöző stb.
Csizmár Gábor alpolgármester
Valamennyit én is emelnék, 800 ezer Ft-ra biztos.
Hákli Tibor alpolgármester
Idén 5 % infláció biztos lesz.
Torma Andrea polgármester
Egy 850 ezer forintos bérleti díj javaslat elhangzott, további javaslat?
További hozzászólás, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
strandfürdő ingatlanon lévő büfé felépítmény és a hozzá tartozó terület bérletére vonatkozó bérleti szerződés további öt
évre, 2025. szeptember 30-ig meghosszabbításra kerüljön Temesvári Arnold bérlővel, úgy, hogy a 2021. évi szezonra
a bérleti díj összege 850.000 Ft + áfa, az azt követő években pedig az éves infláció mértékével növelt összegben kerül
meghatározásra a bérleti díj összege, és az eredeti szerződésben meghatározott feltételek egyebekben változatlanul
maradnak, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a strandfürdő ingatlanon lévő büfé bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló
napirendet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodásnélkülmeghozta a következő határozatot:
98/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
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Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló
Bánk 115 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2653 Bánk, Petőfi út 61. szám alatt
található strandfürdő ingatlanon lévő büfé felépítmény és a hozzá tartozó szabad terület
bérletére vonatkozó, 2016. február 29-én kelt, Temesvári Arnold egyéni vállalkozóval,
mint bérlővel fennálló bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja:
● A szerződés időtartama további 5 évre, 2025. szeptember 30. napjáig (2021-2025
nyári szezonra) meghosszabbításra kerül.
● A bérleti díj összege 2021. évi szezonra 850.000 Ft + áfa, az ezt követő évekre a
bérleti díj összege a KSH által közzétett előző évi éves infláció mértékével
emelkedik.
Az eredeti szerződésben és annak módosításában meghatározott feltételek egyebekben
változatlanul maradnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az e határozatnak megfelelő tartalmú
bérleti szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: polgármester

6. Napirend

Közmeghallgatás kitűzése

Torma Andrea polgármester
Októberben a 23-ai ünnepségünk lesz, valamint az idősek napi ajándékozás – erről majd a következő napirendben
beszélünk – a december már az ünnepről szól, ezért a közmeghallgatás időpontjának a 2020. november 6-át javaslom.
Más javaslat?
Hozzászólás, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
közmeghallgatás november 6-án legyen megtartva, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a közmeghallgatás időpontját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
99/2020. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020.
közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg:

évben

tartandó

A közmeghallgatás időpontja: 2020. november 6., 17 óra, helyszín: Bánk, Önkormányzati
Hivatal rendezvényterme.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közmeghallgatás megszervezésével, az
érintettek tájékoztatásával, valamit a közmeghallgatás levezetésével.
Határidő: 2020. november 6.
Felelős: polgármester

7. Napirend

Egyebek

Ajándékcsomag a bánki szépkorúak részére idősek napja alkalmából
Torma Andrea polgármester
Azt gondoltam, idén a vírus helyzet miatt nem tartanánk idősek napi rendezvényt, hanem abból a pénzből, amit erre
szoktunk költeni most minden 65 év feletti bánkinak egy ajándékkal kedveskednénk. Két elképzelésem van: 
a
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polgármester ismertette a két javaslatot és bemutatta a két ajándék minta terméket, a képviselő-testület döntött a bánki
65 év feletti személyek részére adandó ajándékról.
Hákli Tibor alpolgármester
Én a hatékonyság javítása érdekében összevonnám az ajándékozást a karácsonyi utalvánnyal.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha van lehetőség, ez szerintem is jó lenne, az is lehet, hogy decemberben már nem mehetünk a vírus miatt.
Torma Andrea polgármester
Véleményem szerint az egyikhez késő, a másikhoz pedig korai lenne az időpont. Az idősek napja októberben van.
Csizmár Gábor alpolgármester
A kihordás miatt célszerű lenne, de akkor vigyük ki mégis külön az idősek napi ajándékot és a karácsonyi utalványt.

2021. évi bánki falinaptár készítése a bánki háztartások részére
Torma Andrea polgármester
Szeretnénk idén is ajándékozni falinaptárt a bánki családok számára? Mert ha igen, annak az előkészítését már most el
kell kezdeni. Én javaslom, hogy legyen!
Hugyecz Enikő képviselő
Örültek neki!
A képviselő-testület egyhangúan támogatta a 2021. évi falinaptár készítését és ajándékozását a bánki családok
számára.

Háztartási használt sütőolaj összegyűjtése - Biotrans Kft. megkeresése
Torma Andrea polgármester
Megkeresett minket egy szolgáltató, Biotrans Kft., hogy a háztartási sütőolajat összegyűjtené és elvinné, mivel tudjátok - az veszélyes hulladéknak minősül. Ingyenesen kihelyeznének egy 240 literes konténert az általunk
meghatározott helyre, a lakosok elhelyezhetik benne flakonokban a használt olajat, zsiradékot - nem beleöntve, hanem
valamilyen zárt edényzetben, flakonban, és amikor megtelik, elszállítják és hoznak újat. Jó dolognak tartom, mert a
használt olaj környezetszennyező, és problémát az elhelyezése. Kérdés, hogy hova helyezzük ki, hol lesz jó helyen,
mert az fontos, hogy más nem kerülhet bele a konténerbe, csak a használt zsiradék.
Csizmár Gábor alpolgármester
Hányat lehet kirakatni?
Torma Andrea polgármester
Egyelőre egyről van szó, de ha megtelik, jönnek, elviszik és hoznak újat. Az a kérdésem, tudunk-e olyan helyet
biztosítani, ahová ezt elhelyezhetjük, viszonyleg biztoságban lesz és mégis könnyen elérheti a lakosság.
Hugyecz Enikő képviselő
Szerintem a Tengerszem parkolónál elég jól kezelik a szelektíves konténereket is, az elég központi hely és jobban
szem előtt is van.
Csizmár Gábor alpolgármester
Két közért is van Bánkon, esetleg oda is lehetne tenni.
Hákli Tibor alpolgármester
Ide az önkormányzathoz, a hombár kis kapuhoz is lehetne, de tehetjük a Tengerszem parkolóba is.
Torma Andrea polgármester
Rendben, akkor próbáljuk meg akkor a Tengerszem parkolónál.
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A képviselő-testület egyhangúan egyetértett a javaslattal, miszerint a háztartási használt olaj összegyűjtésére irányuló
szolgáltatást az Önkormányzat igénybe veszi, és az összegyűjtést szolgáló konténer a Tengerszem buszmegállónál lévő
hulledékszigetre kerüljön kihelyezésre.

Vízi akadálypálya a strandon
Csizmár Gábor alpolgármester
Strand fejlesztése kapcsán az egyik ismerősömmel beszélve szóba került, hogy van neki egy megmaradt vízre rakható,
25-30 méter hosszú felfújható vízi akadálypályája, amit kitehetnénk a strandra.
Hugyecz Enikő képviselő
Egy ilyen felfújható vízi akadálypálya kapcsán engem is megkerestek, hogy vennének egyet és Bánkra szánnák, ide
helyeznék ki. Kérdezték, mit kérne azért az önkormányzat, hogy ide jöhessen?
Csizmár Gábor alpolgármester
Amiről én beszélek, itt van 30 km-en belül, gondolom, nem ingyen akarnák ezt odaadni, de biztos ki lehetne egyezni
velük.
Hugyecz Enikő képviselő
Mondtam nekik, ha úgy alakul, felhozzuk, mit kérnek érte. Ha most Neked is van egy „ilyened”, meglátjuk, ha
támogatja az önkormányzat, akkor megmutatjuk, melyik hogy néz ki.
Csizmár Gábor alpolgármester
Egy másik kérdés, hogy Ők pénzt akarnak kérni érte? Akivel én beszéltem, az azt mondta, a strand vendégei ingyen
használhatnák, de szükséges hozzá egy ember, aki ezt felügyeli. Szerintem kérdezd meg, én is megkérdezem, és
megbeszéljük a következő ülésen.
Hugyecz Enikő képviselő
Megkérdezem én is mire jutottak, mi az elképzelésük, és elmondom nekik, hogy az önkormányzat ezt támogatná.
Csizmár Gábor alpolgármester
Egyáltalán akarunk ilyet?
Torma Andrea polgármester
Én támogatom, ez egy jó strandi programlehetőség, egy új szolgáltatás lenne.
Hákli Tibor alpolgármester
Támogatjuk, beszéljünk róla, kinek mi az elképzelése!

A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

A jegyzőkönyv hiteles.
Hákli Tibor
alpolgármester
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