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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
18/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. október 8-án 15.00 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 Hákli Tibor  alpolgármestert. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. Energetikai kérdések megbeszélése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

1. Napirend Energetikai kérdések megbeszélése 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A fűtéssel kapcsolatban az óvodával kezdnénk. Felszereltettünk egy 5,2 kw-os klímát, és már akkor is felmerült, hogy 

a másik helyiségbe tegyünk vagy ne tegyünk még egy eszközt. Időközben kiderült, hogy a gázkazánunk sajnos nem 

működik. Intézzük a javítást, de nem egyszerű, és nem megy gyorsan. Így most azt gondolom, hogy ne kockáztassunk, 

gázkazánt cserélni nem érdemes, abba már ne fektessünk bele a gázfűtés bizonytalansága miatt, akkor inkább 

rakassunk fel a tornaszobába is egy klímát, és kérték a kolleganők, hogy a konyhába is jó lenne egy klíma, mert a 

meleg foglalkoztató helységből kimennek a konyhába, ahol nagyon hideg van, megfáznak, betegek lesznek, ezért  

javaslom, hogy a tornaszobába és a konyhába is kerüljön fel egy-egy fűtésre is alkalmas hőszivattyús klíma. Kértem 

árajánlatot egy mozgásérzékelős klímára is, ami annyit jelent, hogy ha ott vannak alatta a gyerekek, akkor 

felemelkedik a lamella és nem fújja rájuk a levegőt, egy ilyen eszköz 702.000 Ft+ áfa lenne, plusz természetesen a 

munkadíj, ehhez képest a sima klíma, mint ami a foglalkoztatóba fel lett szerelve, 398.000 Ft + áfa, tehát nagyjából  

nettó 300.000 a két típusú eszköz között a különbség. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem annyit nem ér. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szerintem se. Ez az árkülönbség majdnem még egy klíma ára. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez annyiban különbözhet, hogy magától arrébb állítja a lamellákat, de ezt a simánál is meg tudod tenni a 

távirányítóval. 
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Torma Andrea polgármester 

Tehát az a kérdés, hogy melyiket vegyük meg, illetve hogy a konyhába is beszereltessünk-e egy eszközt. Egy 2,5 kW-

os klíma 252.000 Ft + áfa. Ez csak az eszköz ára, a munkadíj 100.000 – 105.000 Ft + áfa eszközönként, a szükséges 

kiegészítő anyagok, vezetékek függvényében. Ez azt jelenti, hogy ha mindkét helyiségbe felszereltetünk egy-egy 

klímát, akkor az valamivel több, mint 1 millió Ft költséget jelent. Én azt javaslom, hogy mindkét helyiségbe 

szereltessünk be 1-1 klímát, ezzel is biztosítva az óvoda fűtését, tekintve a gázfűtés bizonytalanságát. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nagyon régi rendszer, ami az óvodában van? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem olyan régi, augusztusba megcsinálták a szervízt, és most, amikor beindult a rendszer, akkor kiírt egy hibát. Volt 

kint a szerelő, és azt mondta, a keménybe van valami, szét is volt csúszva a füstcsöve, állítólag megcsinálta, aztán a 

héten kellett volna elérnem a gázszerelőket, hívtam őket, küldtem sms-t is, de nem jeleztek vissza, hogy mikor érnek 

rá.  

 

Torma Andrea polgármester 

Előbb-utóbb biztos, hogy meg lesz ez is csinálva, ha lehet javítani. De most óriási szerencse, hogy fel van rakva az az 

egy klíma, mert anélkül most nem lenne semmi fűtési lehetőség az óvodában. Épp ezért, ezt a helyzetet is látva, azt 

javaslom, hogy szereltessük fel a másik két klímát is, nehogy a tél közepén is valami történjen a gázzal. A 

cserépkályhához szükséges két kéményt akkor csinálják meg, amikor a tetőfelújítás lesz, de a sürgető határidő miatt 

előbb a sportöltöző tető lesz megcsinálva, és csak utána jönnek az oviba, addig viszont csak a gáz és a klíma áll a 

rendelkezésünkre. A „H” tarifát intézzük, de nem egyszerű a helyzet. Egyrészt át kell alakítani a vezetékeket, a 

mérőórát, a másik gond, hogy a mostani szolgáltatónk nem foglalkozik H tarifával, azt csak az MVM biztosít, ahhoz az 

MVM-hez át kell mennünk a normál fogyasztással is, ott viszont sokkal magasabb a normál áramdíj, mint a mostani 

szolgáltatónknál. Ha megkapjuk a konkrét ajánlatokat, akkor számolunk, és meglátjuk, hogy érdemes-e egyáltalán 

váltani vagy sem. Vagy még egy lehetőség, hogy még egy kisebb napelemes rendszert kiépítünk a klímáknak, saját 

erőből. Mindenesetre elindítjuk az eljárást és majd látjuk, mi a gazdaságosabb megoldás.  

A Tibi felvetette a hivatal födémszigetelését, ami nincs benne a homlokzatfelújításban, az a pályázat csak a külső 

szigetelést tartalmazza, mivel abban a pályázatban maximum 5 millió forint támogatást lehetett igényelni, és ebbe az 

összegbe még a homlokzatszigetelés sem fért bele teljesen, nem hogy a födémszigetelés, ezért abban a projektben ez 

nincs benne. Eddig egy árajánlat érkezett be a homlokzatszigetelésre, 7.500.000 Ft. Ha majd bejön a másik két 

árajánlat is, akkor majd tárgyalunk az ajánlatokról és döntünk, de ami most fontos, hogy a födém szigetelés nem lesz 

benne. Kértem a Janit, hogy kérjen nekünk egy anyag árajánlatot a födém szigeteléshez. Jani javaslatára 10 + 5 cm 

ásványgyapot szigetelésre kértünk ajánlatot 204 m2-re. Tibi, úgy mondtad, hogy a nagyterem felett nincs szigetelés, de 

szerintem itt a hivatali rész felett sincs, ezért kértük 200 m2-re. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Födém szigetelés nincs. Olyan van, hogy a gerendán a deszka van betapasztva sárral, arra rá lehet tenni ezt az 

ásványgyapotot. Viszont a nagyteremnek az előterébe a w.c.-nél még deszka sincs, tehát oda még legalább egy OSB-t 

is kell számolni, hogy valamire le lehessen rakni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem annál a helységnél, ami nincs napi szinten használva, és alkalmanként van fűtve, ott a szigetelés nem 

annyira fontos. De itt a hivatal oldalán, ahol minden nap van fűtve, nagyon fontos lenne. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nagyjából tehát 200 m2-re szól az anyag ár, úgy, hogy ebben a nagyterem és a hivatal födém van benne, a pénzügyes 

iroda kivételével, mert ott az új részen meg van csinálva az irattár. Így tehát erre a 204 m2-re az ásványgyapot – 

kedvezményesen -  779.990 Ft.  Ezen kívül a pára áteresztő geotextília  78.500 Ft,. pára áteresztő „membrános” fólia 

69.500 Ft, pára záró hőtükör extra szöveg 56.050 Ft, összesen tehát az anyagköltség  984.040 Ft. Ha úgy döntünk, 

hogy szigetelünk, akkor persze teljesen pontosan fel kell méretni, és aszerint kicsit változhatnak ezek az összegek. 

Ezek az anyagok készleten vannak, 1-3 nap alatt tudják szállítani. Ez tehát csak az anyag, ebben nincs munkadíj. Nem 

tudom, Tibi, ezt mi meg tudjuk csinálni? Állítólag nem bonyolult leteríteni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ennek nem sok a munkadíja, ez egy egyszerű munka, teríteni kell csak.  

 

Torma Andrea polgármester 

Azt mondta a Jani is, hogy szerinte meg tudjuk csinálni magunknak is, mert csak le kell teríteni, de ha mégsem, akkor 

esetleg egy esős napon, amikor nem tudnak dolgozni a sportöltözőben, feljönnek és megcsinálják, ha úgy döntünk. 
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Szóval ez is megközelítőleg 1 millió körüli összeg lenne. Őszintén szólva, én bízom abban, hogy ebben a mostani 

helyzetben az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, gáz kiváltására, szigetelésre, stb. még lesznek 

pályázatok, és inkább várnék ezzel, hátha sikerülne pályázati forrást szerezni, és akkor a teljes hivatali fűtési rendszert 

át lehetne alakítani, mondjuk napelemet, klímákat felszerelni, vagy fatüzelésű kazánt vásárolni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem is értem, mert az öltözőnél is előírták, hogy szigetelni kell a falakat, de hiába, amikor a tető szinte csak lambéria 

meg bádog, ott megy el a hő nagy része. 

 

Torma Andrea polgármester 

A homlokzat felújítása nem energetikai pályázat volt, hanem településképi, tehát hogy az épület szépüljön. Mi legyen a 

hivatali födémszigeteléssel, mi a véleményetek? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha már az oldalfalak le lesznek szigetelve, akkor szigeteljük le a tetőt is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az óvodánál szavazhatunk a 2 db klíma beszereléséről, egy a tornaszobába, egy kisebb teljesítményű pedig a 

konyhába?  

 

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

 

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

hogy az óvodába a tornaszobába 1 db 5,2 kw teljesítményű normál, nem mozgásérzékelős hőszivattyús 

klímaberendezést, valamint 1 db, a helyiség fűtéséhez szükséges teljesítményű hőszivattyús klímaberendezést 

szereltessünk a konyha helyiségébe, és elfogadjuk a Sebes Szerviz Kft. árajánlatát, és megbízzuk a munkálatok 

elvégzésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

94/2022. (X.8.) képviselő-testületi határozat 

 

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

fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodába 

• 1 db 5,2 kw teljesítményű normál, nem mozgásérzékelős hőszivattyús 

klímaberendezés szereltet fel a tornaszobába, valamint  

• 1 db a konyha helyiség fűtéséhez szükséges teljesítményű hőszivattyús 

klímaberendezést szereltet fel az óvoda konyha helyiségébe. 

A képviselő-testület elfogadja a Sebes Szerviz Kft. által benyújtott árajánlatot, és az árajánlat  

alapján a Sebes Szerviz Kft -t megbízza a 2 db klímaberendezés telepítésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Törpe Óvodába történő 2 db 

klímaberendezés telepítésére vonatkozó munkálatokat a Sebes Szerviz Kft-nél megrendelje,  

és a berendezések telepítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester  

Mi legyen a hivatali födémszigeteléssel? Csináltassuk meg, illetve meg tudják csinálni az önkormányzat dolgozói, 

vagy inkább vállalkozót bízzunk meg a munkával? Minden esetre azt javaslom, hogy mindenképp meg kell csinálni a 

födém szigetelést, viszont – mivel az idei télen nagyrészt home office-ban dolgozunk – egyelőre ne kapkodjunk, 

várjunk még egy szezont, hátha lesz energetikai pályázat. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Elvileg meg tudják csinálni. Megpróbáljuk, aztán meglátjuk. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az energiaköltségek csökkentése 

érdekében az Önkormányzati Hivatal épületén sor kerüljön a födém szigetelésére, és a szigeteléshez szükséges 

anyagokat megrendeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

95/2022.(X.8.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t :  

 

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

csökkentése érdekében az Önkormányzati Hivatal épületén kerüljön sor a födém szigetelésére, 

és a szigeteléshez szükséges anyagok – ásványgyapot, geotextil, fólia – beszerzésével 

kapcsolatos összeget az Önkormányzat költségvetésében saját forrásból biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Hivatal 

födémszigeteléséhez szükséges anyagokat megrendelje és a szigetelési munkálatok elvégzése 

érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: 2023. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester  

A múltkor beszéltünk róla, hogy nézzük meg, mennyibe kerülne egy vegyes tüzelésű kazán beszerzése a hivatal 

épületébe a meglévő gázkazán mellé. Én egy 24 órás faelgázosító kazánra kértem árajánlatot, ami ugyan drágább, mint 

egy normál kazán, de naponta csak egyszer kell megrakni és befűteni. Ennek a faelgázosító kazánnak 1.276.760 Ft az 

ára. Gondolom, ha nem 24 órás, hanem mondjuk csak 12 órás, az valamivel olcsóbb. A kazánon kívül még egy csomó 

mindent kellene venni, például puffer tartályt, szivattyút, szelepeket, termosztátot és még ehhez jön a munkadíj, ami 

„csak” 350.000 Ft. Mindez összesen 2.812.630 Ft-ba kerülne. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Plusz áfa? 

 

Torma Andrea polgármester  

Nem, ez áfa mentes. Elgondolkodtató, hogy ezzel foglalkozzunk-e most, mert nagyon sokba kerül. Utána még fát kell 

szerezni és kell valaki, aki fűt. Én most is azt mondom, hogy abban reménykedek, hogy lesz olyan pályázati lehetőség 

a közeljövőben, aminek a keretében a hivatal energetikai fejlesztésére tudnánk pályázni, pl. napelemre, klímákra, vagy 

hőszivattyús fűtésre. Ha azt nézzük ebből az összegből már saját költségen is tudunk napelemet felszereltetni, ami 

hosszútávon gazdaságosabb, kényelmesebb megoldás lenne a fűtésre. Azt mondom, ezzel is várjunk egy kicsit, az idei 

téli időszak már lemegy így, ahogy elkezdtük, home office-ban, két nap fűtéssel, aztán jövőre meglátjuk, milyen 

lehetőségek lesznek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Akkor a hivatali épületre is lehetne hőszivattyús klímákat felszereltetni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen és nyilván a klímákkal együtt valamivel többe kerülne, mint egy ilyen kazán, de végül is az megoldaná a 

problémát, nem kellene fát venni, plusz nem kellene fűtőről gondoskodni. Nyilván mindez csak a jövő év folyamán 

lenne aktuális, ezt a telet a heti két nyitva tartással és otthoni munkavégzéssel átvészeljük. Mi a véleményetek? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem is sokba kerül a faelgázosító kazán. Jó a gondolat, hogy hosszútávon legyen több alternatíva, de ez így 

nagyon drága. Meg akkor már az óvodába is gondolkodhatnánk ebben. 

 

Torma Andrea polgármester  

Igen, csak ott már az idei telet is meg kell oldani. Én bízom benne, hogy ki fognak írni a közintézményeknek 

valamilyen energetikai pályázatot. Most már tisztában vagyunk az árakkal, tudjuk, hogy mennyibe kerül egy ilyen 

kazán.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ezekből a kazánokból most egyébként is hiány van és nagyon kicsi a választék. Mivel hatósági áras lett a tüzifa, 

mindenki vegyes tüzelésű kazánt akar venni. 

 

Torma Andrea polgármester  

Akkor abban maradunk, hogy ezt a lehetőséget is félretesszük egyelőre, nem rendelünk ilyen kazánt, és meglátjuk, mit 

hoz a jövő, a kazán és a födémszigetelés terén is. 
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Az óvodába megrendelem a két klímát, hogy mielőbb beszerelésre kerüljenek és tudjunk velük fűteni. Aztán előbb-

utóbb majd csak megjavítják a gázkazánt is, és elkészül a cserépkályhákhoz a kémény is.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én próbálom a gázszerelőt hívogatni, de nem veszik fel. 

 

Torma Andrea polgármester  

A kéményt is a Fábri Gyuri csinálta meg. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Tolnai Ricsi nem rég költözött Bánkra, ha jól tudom, Ő is központi fűtéssel foglalkozik. 

 

Torma Andrea polgármester  

A Gyuri azt mondta, hogy ő ehhez a kazánhoz nem ért, ezért nem is nyúl hozzá. Ezért fordultunk ismét a 

szakszerelőkhöz, őket viszont nehéz elérni, ahogy a Tibi is mondta. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Minden kazán esetében megvan adva, hogy melyik cég jogosult szervizelni.  

Egyébként nálunk is gond volt a fűtéssel, felhívtam a szakszervizt, de nem tudtak kijönni, ezért a Ricsinek szóltam, aki 

sokkal olcsóbban megoldotta a problémát.  

 

Torma Andrea polgármester  

Kérdezd meg Tőle, hogy meg tudja-e nézni az óvodai kazánt. 

Milyen típusú kazán ez, Tibi? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Immergas. 

 

Torma Andrea polgármester  

És mi a hibaüzenet? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

001-es, nincs gyújtás. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Rendben, megkérdezem Tőle, hátha tud valami jó megoldást. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


