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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
17/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. szeptember 21-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda 

 

Az ülés vezetője:    Torma Andrea polgármester 

 

Jelen vannak:     Torma Andrea  polgármester  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 
 

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az ülés 

határozatképes és azt megnyitom.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor  alpolgármestert. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

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

Napirend  

 

Napirend előtt 

 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Torma Andrea polgármester 

 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Élhető településfejlesztés Bánk Községben - járda-buszmegálló- gyalogátkelőhely építési munkákra 

vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása- beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Élhető Településfejlesztés Bánk Községben - járda-buszmegálló- gyalogátkelőhely építési munkákra 

vonatkozó közbeszerzés 

a. felelősségi rend 

b. döntés a Bíráló bizottság tagjairól 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Rezsiköltségekkel kapcsolatos megbeszélés (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Egyebek 

 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A napirend előtti tájékoztatással kapcsolatban van kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő–testület 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirend előtti 

tájékoztatást. 
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1. Napirend Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához 

történő csatlakozás 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Ismerjük a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, már évek óta csatlakoztunk, most a 

2023. évi fordulójához történő csatlakozásról kell döntenünk. Az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés vagy 

észrevétel? 

 

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 csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 

évi fordulójához, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

85 /2022. (IX.21) Képviselő-testületi h a t á r o z a t :  

 

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 

2023. évi pályázati fordulójához. 

Bánk Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 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 2023. 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 bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 

tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. 
 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős:   polgármester 

 

 

 

2. Napirend Élhető településfejlesztés Bánk községben- járda-buszmegálló- gyalogátkelőhely építési 

munkákra vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása - beérkezett ajánlatok elbírálása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Élhető Településfejlesztés Bánk községben című pályázati fejlesztés egyik eleme a járda, a buszmegálló és a 

gyalogátkelőhely kialakítása, a másik eleme pedig a Víziszínpad lelátó felújítása és futópálya kialakítása a tó körül. 

Ketté bontjuk a kivitelezést. Első körben a járda, buszmegálló, gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozó projektrésszel 

foglalkozunk, a viziszínpad lelátó és a futópálya tekintetében jelenleg készülnek a kiviteli tervek. A járda, 

buszmegálló, gyalogos-átkelőhely beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására három vállalkozástól árajánlatot 

kértünk. A beérkezett ajánlatok közül Espár Zsolt műszaki ellenőr árajánlat volt a legalacsonyabb. A projekt 

előkészítés szakaszában Ő volt a tervező, így alapjaiban ismeri az egész projektet. Javaslom, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb, 2.000.000 Ft összegű árajánlatot fogadjuk el és Espár Zsoltot bízzuk meg a műszaki 

ellenőri feladatok ellátásával. Van kérdés az előterjesztéssel, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ez a műszaki ellenőri díj a teljes járdaszakasz megépítésére vonatkozik?  
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Torma Andrea polgármester 

Igen, ennek a projekelemnek ennyi a műszaki ellenőri díja. 

 

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 

TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkák során a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával 2.000.000 Ft díjért a legalacsonyabb árat ajánló Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnököt, 

úttervezőt, műszaki ellenőrt megbízzuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 
86./2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-

NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló kialakítása építési munkák 

során a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot, Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnök, 

úttervező, műszaki ellenőr 2.000.000 Ft összegű árajánlatát elfogadja és Espár Zsoltot 

megbízza a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-

00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt keretében 

megvalósuló járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló kialakítása építési munkák során a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződést a Espár Zsolt műszaki ellenőrrel az 

Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Élhető Településfejlesztés Bánk községben járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló 

kialakítása építési munkákra vonatkozó közbeszerzés 
 

 

Torma Andrea polgármester  

A járda, buszmegálló, gyalogátkelőhely építési munkákra vonatkozóan elkezdjük a közbeszerzés előkészítését. Ez egy 

nyílt közbeszerzési eljárás lesz. A közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a jelenlegi szabályok szerint szükséges egy 

felelősségi rendet meghatározni. A felelősségi rend mellékletében benne van a bíráló bizottság összetétele is, de én úgy 

gondoltam, hogy legyen róla egy külön döntésünk, hogy egyértelműen elkülönüljön, hogy kit jelölünk ki a bíráló 

bizottságba. A bíráló bizottság feladata előkészíteni, kidolgozni és az ajánlattevőknek kiküldeni a felhívást, a 

dokumentumokat, a műszaki dokumentációt, a vállalkozási szerződést, továbbá ők fogják értékelni a beérkezett 

ajánlatokat és döntési javaslatot tesznek a képviselő testület felé, akár az érvénytelenítésről, akár a nyertes pályázóra 

vagy ajánlattevő esetleges kizárására vonatkozóan, illetve ők válaszolják meg a szakmai kérdéseket is. A bíráló 

bizottságba az eddigi tagokat javasoljuk kijelölni: a pénzügyi szakértelem tekintetében a Pénzes Klárit, a jogi 

szakértelem tekintetében dr. Bódis Pál Ügyvéd Urat, a közbeszerzési szakértőként a 2022. évi közbeszerzésekre 

vonatkozóan megkötött szerződés alapján dr. Sándor Ügyvédi Iroda részéről dr. Sándor S. Zsolt közbeszerzési 

referenst, aki a bíráló bizottság elnöke lesz, továbbá az eljárás tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyként, 

Espár Zsolt műszaki ellenőrt. Az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a felelősségi rend, abban le van 

szabályozva, hogy kinek mi a feladata és felelőssége az eljárás során. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés a részetekről?  

 

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

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosító számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda-buszmegálló-

gyalogátkelőhely építési beruházás tekintetében lefolytatásra kerülő közbeszerzés Bíráló Bizottsági tagok személyével, 

és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 
87/2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzata nevében a képviselő-testület kijelöli az alábbi, szavazati joggal 

is rendelkező bírálóbizottsági tagokat, hogy a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító 

számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda, 

gyalogos-átkelőhely, buszmegálló kialakítása építési beruházás tekintetében lefolytatásra 

kerülő közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő Bánk Község Önkormányzata nevében részt 

vegyenek a Bírálóbizottság munkájában a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során 

és az eljárás más szakaszában, az eljárás során a Bírálóbizottságban a szükséges szakértelmet 

biztosítsák.  

A képviselő-testület kijelöli az alábbi szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagokat:  

• Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint 

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, Bírálóbizottság Elnöke; 

• Pénzes Klára, (tisztség: gazdasági mérnök), mint pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező személy; 

• Espár Zsolt műszaki ellenőr, (tisztség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök, 

úttervező, műszaki ellenőr) mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 

rendelkező személy; 

• dr. Bódis Pál, (tisztség: jogász) mint jogi szakértelemmel rendelkező személy. 

 

A Bírálóbizottság tagjai az általuk kifejtett tevékenység szakmai, jogszabályi 

megfelelőségéért felelnek. 

 

Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztettek 

szerint elfogadja a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk 

községben” tárgyú projekt keretében járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló kialakítása építési beruházásra irányuló 

közbeszerzésre vonatkozó felelősségi rendet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

88/2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosító számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében 

járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló kialakítása építési beruházásra irányuló 

közbeszerzésre vonatkozó, előterjesztett felelősségi rendet az előterjesztettek szerint elfogadja 

és a mai nappal hatályba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirend Rezsiköltségekkel kapcsolatos megbeszélés 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz rezsi helyzet alakult ki. Sokáig bíztunk abban, hogy az önkormányzatok 

kapnak díjkedvezményt, vagy támogatást az államtól. A múlt heten részt vettem a nyugat-nógrádi települések 

polgármesterinek fórumán, amelyen előadást tartott egy energetikus szakember, valamint Kocsis Máté a Fidesz 

frakcióvezetője. A Frakcióvezető Úr elmondta, hogy az önkormányzatok ne számítsanak a rezsiköltségek csökkentése 
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tekintetében semmilyen állami támogatásra, mert az államnak most erre nincs pénze. Egyrészt, mert nem érkeznek az 

európai uniós források, másrészt, mert a lakossági rezsicsökkentést finanszírozza az állam. Pillanatnyilag mi ott 

tartunk, hogy jelenleg még viszonlag jó áron vesszük az áramot és a gázt, de kiszámíthatatlan, hogy a világpiaci árak 

alakulása alapján a szolgáltató végrehajt-e díjemelést. Nem szeretnék egy többszázezres vagy milliós közműszámlával 

szembesülni egyik intézményünk vonatkozásában sem. Szeretnék elébe menni a dolgoknak és felkészülni, illetve 

biztosítani azt, hogy a költségvetésben a rezsiköltségekre előirányzott összegből kijöjjünk, ezért különböző 

intézkedések bevezetését javaslom az egyes intézményeinknél. A Leveleki Eszter Üdülőben a tavalyi évben nagyjából 

1.200.000 Ft volt a fűtésköltség, ha a díj – ahogy arról beszélnek – többszörösére emelkedik, olyan jelentős fűtési 

kiadásra számíthatunk, amely nem gazdálkodható ki az Üdülő bevételéből. Az a javaslatom, hogy a fűtési szezonra 

zárjuk be a Leveleki Eszter Üdülőt, azzal, hogy ebben az időszakban csak akkor fogadunk vendéget,  ha a teljes ház 

fűtésére kalkulált összeget fűtési felárként megfizeti. Nem gazdaságos azt a hatalmas épületet fűteni azért, hogy 1-1 

szobában legyen vendég, és csak veszteséget termeljen. Természetesen, ha valaki vállalja, hogy a teljes ház fűtésére 

meghatározott fűtési-felárat kifizeti, akkor igénybe veheti a szálláshely-szolgáltatást. Próbáljuk megspórolni a fűtésre 

tervezett összeg egy részét azzal, hogy nem vagyunk nyitva. A Timi munkaviszonyát ugyanakkor nem szüntetnék meg, 

erre az időszakra tudunk neki más munkaterületen feladatot adni. Nyilván így kevesebb lesz a nyereségünk, de az évi 

6-7.000.000 Ft bevételből nem tudjuk kigazdálkodni a téli rezsiköltségeket, ha a beharangozott emelések 

bekövetkeznek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Talán nem is tudunk nyereségről beszélni, inkább minél kisebb veszteségről. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az a cél, hogy minél kisebb legyen a veszteségünk, legalábbis ebben a téli időszakban. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Biztos, hogy nagyon sok vállalkozás be fog majd zárni. 

A Timinek pedig lehet találni valami munkát. 

 

Torma Andrea polgármester 

Persze, biztos, hogy találunk neki munkát, feladat mindig van. Most például Ő hordja a szociális étkezőknek az ebédet, 

ráadásul jócskán ledolgozta már előre nyáron ezt az időt, mivel szinte reggeltől késő estig ott volt az üdülőben a sok 

vendég és a rendezvények miatt.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Temperáló fűtés lesz csak az üdülőben? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha nagyon hideg lesz, akkor bekapcsoljuk a fűtést. Nem gondolom, hogy az egész rendszerből le kellene engedni a 

vizet. Az épületbe csak nagyon hideg esetén megy 0 fok alá a hőmérséklet. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Kempingben a vizesblokk nincs szigetelve. Ha kint mínusz 10 fok van, akkor van benn 0 fok. 

Milyen dátummal zárna be az üdülő? 

 

Torma Andrea polgármester 

Október 3-tól zárnánk be, október elejétől már biztos, hogy fűteni kellene legalább éjszakánként, ha vendég van. Egy-

egy foglalás van hétvégékre, illetve szilveszterre már lefoglalták az egész üdülőt. A hétvégi 1-1 szobás foglalásokat 

visszamondjuk, és csak azokat fogadnánk, akik az egész házat kiveszik, és a fűtési felárat is megfizetik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem biztos, hogy érdemes előtte négy napig fűteni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tehát a Leveleki Üdülő október 3-tól március 31-ig lenne zárva, ha Ti is egyetértetek ezzel. A könyvtárat október 1-től 

bezárjuk a fűtési szezon végéig. Ott csak árammal tudunk fűteni és már a múlt évi áramdíj is megközelítőleg 300 ezer 

forint volt. Az orvosi rendelőben heti egy nap egy órán van rendelés, szerintem annak a fűtési költsége nem olyan sok, 

ki tudjuk gazdálkodni.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az orvosi rendelőben most nincs internet? 
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Torma Andrea polgármester 

Én úgy tudom, hogy van. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A rendelőben mindig van valami probléma az internettel, sokat panaszkodnak rá a dolgozók. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ameddig a Doktor úr vállalja, hogy rendelést tart Bánkon, addig biztosítjuk a fűtést, rajtunk ne múljon a rendelés. A 

rendelést megelőző este be kell kapcsolni a fűtést, hogy másnap ne legyen benn hideg.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Vannak egyébként betegek? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Három-négy beteg mindig van. 

 

Torma Andrea polgármester 

A hivatal épületének fűtése a legkritikusabb, mert azt nem zárhatjuk be teljesen, a hivatalnak mindképp működnie kell. 

Viszont itt csak gázfűtés van. A jegyző asszonnyal egyeztetve az a megoldási javaslat született, hogy hétfőn, 

csütörtökön és pénteken home officeban, tehát otthonról távmunkával dolgoznánk, és csak kedden és szerdán lenne 

személyes ügyfélfogadás. Azért két egymást követő napot választottunk a hivatali munkavégzésre, mert így oldható 

meg leggazdaságosabban az épület fűtése. Amikor itt dolgozunk, melegen felöltözünk és maximum 18 fokra fűtjük fel 

az épületet, a többi napon pedig otthonról dolgozunk. Ezzel a megoldással szerintem jócskán tudunk spórolni a fűtési 

költségeken. 

Az óvoda fűtése megoldott, a tél folyamán tudunk gázzal, fával és hőszivattyús klímával is fűteni. Javaslom, hogy az 

óvodába szereltessünk fel még egy klímát. Időközben kiderült, hogy mégis jogosult az önkormányzat H tarifára, így ha 

beleegyeztek még egy klíma beszerzésébe, azt is elkezdjük intézni. Valószínűleg október-november körül kezdik az 

óvoda tető felújítását, és azzal egyidőben helyreállíttatjuk a visszabontott kéményeket, hogy fűteni tudjunk a 

cserépkályhákkal. Ha helyreállítják a kéményt, akkor a cserépkályha és a klíma együtt elég lesz az óvoda fűtésének 

biztosítására. Minden cserépkályha két helyiséget tud egyszerre fűteni. Mindez azt jelenti, hogy még közel 1.000.000 

Ft-ot kell költeni az óvodára. A klíma beszerelése munkadíjjal együtt kb. 500.000 Ft, az új villanyóra kialakítása pedig 

nagyjából 460.000 Ft. Kell kérnünk egy új villanyórát, mert külön villanyóra kell a két klímának, hogy a H tarifát meg 

lehessen igényelni.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az sokkal olcsóbb? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a H tarifa most 29 Ft/kWh, ha minden igaz. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Központilag vezérlik a H tarifát? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, az nem vezérelt. Kedvezőbb a díjszabása és sokkal energiatakarékosabb. A költségvetéstől elrugaszkodva csak 

az előzetes hírekre és információkra tudunk most alapozni, mert nem tudni, mennyi lesz a gáz ára, tehát mennyi lesz a 

gázdíjunk, ha használni kell. Teljesen vakon kell most döntenünk, konkrét számadatok nélkül. A gázköltségre közel 

1.000.000 Ft-ot terveztünk, abból tudnánk ezeket a kiadásokat megfinanszírozni, de nyilván még a tartalékból is hozzá 

kell majd tennünk. A másik lehetőség, hogy neki vágunk a gázfűtésnek és bízunk abban, hogy a szolgáltatónk nem 

emel árat. Ha szerencsénk van, akkor sokáig nem emel a gáz árán a szolgáltató, most 208 Ft-ért vesszük a gázt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Kitől vesszük most a gázt? 

 

Torma Andrea polgármester 

E2 Hungary Zrt-től. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Honnan veszünk fát az óvoda fűtéséhez? 

 

 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  17/2022. (IX.21.) jegyzőkönyv 

 7 

Torma Andrea polgármester 

Van fánk. Most nem kell venni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A múlt évben ki lett vágva néhány fa a temetőben, abból van még annyi, ami elegendő az óvoda fűtéséhez erre a 

szezonra. 

 

Torma Andrea polgármester 

Meg kell majd beszélni a Csabival, hogy gyújtson be minden reggel.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha be van készítve a cserépkályhába, akkor akár a Timi is kezdhet ott reggel és befűthet. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem hiszem, hogy azt meg tudja oldani. Fát kell hasogatni és be is kell hordani.  

 

Torma Andrea polgármester 

A polgármesterek fórumán az is elhangzott, hogy ezt a telet mindenki vészelje át, ahogy tudja, de a jövőben se nagyon 

gondolkozzunk gázfűtésben, mert mostantól ez lesz a fűtés legdrágább módja. A jövőben fával, vagy árammal éri meg 

jobban fűteni. Ha a háború véget ér és a szankció megszűnnek Oroszország ellen, akkor sem fog a gáz ára visszamenni 

a korábbi kedvező szintre, ezt mondta a Frakcióvezető Úr. Szerencsére az oviban ott vannak a cserépkályhák, de ha ezt 

a telet átvészeltük, akkor a hivatal épületének fűtésére ki kell valamit találni, mert itt csak gázfűtés van. Ha lesz 

pénzünk vagy lesznek pályázati források, akkor meg lehet próbálni egy hőszivattyús kazánt beszerezni, amivel a 

központi fűtést lehet kialakítani hőszivattyús megoldással, vagy napelemre pályázni, és akkor hőszivattyús klímákat 

telepíteni az irodákba. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Tavaly egy nagyobb hőszivattyú kb. 3,5-4 millió forintba került. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha lenne pályázat, akkor lehetne napelemre pályázni. A hivatalra azért nem lett telepítve anno napelem, mert nem volt 

akkora energiafelhasználás, hogy megérje, illetve a 3 pályázatunkból 2 nyert, a hivatal pedig nem. 

Ha az óvodában a cserépkályhát és gázt teljesen ki akarjuk váltani, akkor, legalább minden helységbe kell klímát 

telepíteni vagy egy alternatív típusú központi fűtésrendszert. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Annak az épületrésznek a fűtése kérdéses még az óvodaépületben, ahol a konditerem van. Mivel ugyanabban az 

épületben van, mint az óvoda, így valószínű, hogy nem fog 10 fok alá csökkeni a hőmérséklet, de nem fogják 

használni a konditermet. 

Más településeken sportcsarnokokat, uszodákat is bezártak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mi a véleményetek erről? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A muszáj nagy úr, nem tudunk mást tenni. 

Tehát a hivatal csak kedden és szerdán lesz nyitva? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a többi nap zárva lesz. Telefonon és e-mailen elérhetőek leszünk. Nagyjából ugyanúgy fog működni, mint a 

Covid alatt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ide a kazánházba elférne még egy kazán. 

 

Torma Andrea polgármester 

De milyen kazán? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Egy vegyes tüzelésű kazán. A kémény ugyan visszabontásra került, amikor a tetőt csinálták, de az helyreállítható. 
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Torma Andrea polgármester 

Egy vegyes tüzelésű kazánnal ki lehetne váltani a gázfűtést, de kell valaki, aki reggelente itt is begyújt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Vannak már olyan modern kazánok, amikre szinte egy nap csak egyszer kell rakni. 

 

Torma Andrea polgármester 

És ezt még idén gondolnátok? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Csak egy javaslat volt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Hosszútávon biztos, hogy ki kell találni valamit a gázfűtés helyett. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem hiszem, hogy idén ez megoldható lenne, mert egyrészt a fűtésszerelő szakemberek tele vannak munkával, nagyon 

leterheltek ebben az időszakban. Nem találnánk senkit, aki a fűtési szezonig ezt megcsinálná. Alig egy éves a gázkazán 

és most vennünk kell egy másik kazánt. Másrészt szerintem idén már pénzünk sem lenne erre. Azt mondom, az idei 

évet éljük túl így, és bízzunk abban, hogy jövőre lesz valamilyen pályázat a gázfűtés kiváltására. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

De ez a kazán is megmaradna. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, tudom. Megkérdezzem a Palit, hogy adjon egy árajánlatot egy ilyen vegyes tüzelésű kazánra. Beépítenek egy 

váltókapcsolót, és ha akarunk, akkor gázzal fűtünk, ha akarunk, akkor fával. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Régebben is vegyes tüzelésű kazán volt itt, nem? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, a kémény is ott van. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem, ha megvan a helye és megvan a kazán, akkor ezt egy nap alatt be lehet üzemelni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Van annyi fánk, hogy elegendő legyen az óvoda és a hivatal fűtésére is? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, viszonylag sok van, kb. 25 m3. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A focipályánál  is van még bőven fa. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tehát összefoglalva: a Leveleki Üdülőt október 3-tól bezárjuk március 31-ig, és csak azokat a vendégeket fogadjuk, 

akik a teljes ház fűtésére kikalkulált fűtési felárat megfizetik. A könyvtárat szintén bezárjuk tavaszig, az orvosi 

rendelőben biztosítjuk a fűtést, amíg jönnek rendelni, a hivatalban heti két napon, kedden és szerdán lesz személyes 

ügyfélfogadás, a hét többi napján home officeban otthonról, távmunkával történik a munkavégzés. A hivatalra 

vonatkozóan kérek árajánlatot egy vegyes tüzelésű kazán beszerzésére és beépítésére. Az óvodába veszünk még egy 

klímát, és beköttetjük a H tarifát, ami további megközelítőleg 1 millió forint kiadással jár. Azzal az egy klímával most 

a foglalkoztató szoba fűtése megoldott. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mennyibe került a meglévő klíma? 
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Torma Andrea polgármester 

Az eszköz és a munkadíj együtt 510.000 Ft volt. Ha hozzájárultok még egy klíma megvásárlásához, akkor olyan 

klímaberendezésben is lehet gondolkodni, ami mozgásérzékelős, tehát, ha van valaki a helyiségben a klíma vonalában, 

akkor automatikusan másfelé, a plafon felé fúj, ha nincs ott senki, akkor visszaáll. Ennek igazából a hűtésnél van 

jelentősége, hogy ne nyomja a hideg levegőt a gyerekekre. Kérünk áraajánlatot, hogy mennyivel kerül többe egy ilyen 

klíma. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Minél bonyolultabb egy műszaki berendezés, annál több a hibalehetősége is. Nyáron nem volt gondjuk, nem volt 

nagyon meleg az óvodában, nincs szükség a hűtésre. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor azt mondod, hogy nem kell mozgásérzékelős klíma? Kérek ajánlatot mindkét fajtára, és meglátjuk az árat. 

Tehát, ha hozzájárultok, akkor beszereltetünk még egy klímát és elindítjuk a H tarifa bekötését, a villanyóra 

szabványosítást és az új villanyóra beszerelését. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az 1.000.000 Ft-ban már benne van az új villanyóra ára is? 

 

Torma Andrea polgármester 

510.000 Ft a klímaberendezés ára és 460.000 Ft a villanyóra szabványosítása, plusz az MVM felé is kell majd fizetni 

teljesítménynövelési díjat, a H tarifás órára. 

 

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 a 

Leveleki Üdülőt a fűtési szezon időtartamára bezárjuk, azzal, hogyha a vendég vállalja a teljes ház fűtésére 

meghatározott fűtési-felár megfizetését, akkor igénybe veheti a szálláshely-szolgáltatást; a könyvtárat 2022. október 3-

tól március 31-ig bezárjuk; az önkormányzati hivatal október 3-tól csak kedden és szerdán lesz nyitva a megszokott 

ügyfélfogadási rend szerint 8.00.-16.00. óra között, a hét többi napjain otthonról történő távmunka-végzésben 

dolgoznak a kolleganők; az orvosi rendelőben heti 1 napon a rendelési idő alatt biztosítjuk a fűtést, továbbá a Bánki 

Törpe Óvodába  további 1 db 5,2 kw teljesítményű hőszivattyús klímaberendezést és egy új villanyórát szereltetünk 

fel, továbbá megigényeljük a kedvezményes díjszabású áramot, ún. H tarifát; tehát aki mindezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

89/2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testület az energiaárak jelentős emelkedése 

miatt, a téli rezsiköltségek csökkentése érdekében a fenntartásában működő intézmények 

tekintetében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 

• a Leveleki Eszter Üdülő (2653 Bánk, Tóparti sétány 1.) a fűtési szezon időtartama 

alatt zárva tart; ezen időszak alatt az Üdülő akkor fogad vendéget, ha a vendég a 

teljes ház fűtésére meghatározott fűtési-felárat megfizeti; 

• a Könyvtár (2653 Bánk, Petőfi út 98.) 2022. október 3-tól március 31-ig zárva tart; 

• az Önkormányzati Hivatal (2653 Bánk, Hősök tere 11.) 2022. október 3-tól a fűtési 

időszakra, határozatlan ideig csak kedden és szerdán tart nyitva a megszokott 

ügyfélfogadási rend szerint 8.00-16.00. óra között, mely napokon a Hivatal 

legfeljebb 18 oC-ra fűthető fel, a hét többi napjain (hétfő, csütörtök, péntek) otthoni 

munkavégzés keretében távmunkával történik a feladatellátás, a hivatal épülete zárva 

tart; 

• az orvosi rendelő (2653 Bánk, Hősök tere 10.) heti 1 napon a rendelési idő alatt 

nyitva tart, mely időtartamra a fűtés biztosított az épületben. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodába további 1 db 5,2 kw teljesítményű hőszivattyús 

klímaberendezést és ahhoz még egy új villanyórát szereltet fel, valamint a hőszivattyús 

klímák áramfogyasztása tekintetében megigénylésre kerül a kedvezményes díjszabású ún. H 

tarifás szolgáltatás. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes intézmények tekintetében 

elrendelt intézkedések bevezetéséről gondoskodjon és tájékoztassa az egyes intézmények 

dolgozóit, valamint a lakosságot a megtett intézkedésekről. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Törpe Óvodába történő további 1 

db klímaberendezés telepítésére vonatkozó munkálatokat megrendelje, a szükséges 

intézkedéseket megtegye, a jognyilatkozatokat aláírja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzati hivatal bánki 

kirendeltségén dolgozókat tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről és a tegye meg 

szükséges intézkedéseket az otthoni munkavégzés érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

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

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


