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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2023.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2023. február 14-én 10.00 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  polgármester  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

 Hugyecz Enikő képviselő 

 dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

 
 

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 egyhangúan elfogadta. 

 

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

Napirend  

 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

1. Bánk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Bánki Nyár tervezett rendezvényeiről szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. 2023. évi közművelődési terv 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Beszámoló a Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2022. évi önkormányzati 

támogatással 

Előterjesztő: Csizmár Gábor a Sportegyesület elnöke 

 

5. Beszámoló a Polgárőr Egyesület Bánk 2022. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2022. évi önkormányzati 

támogatással 

              Előterjesztő: Kaplonyi Mihály a Polgárőr Egyesület elnöke 

 

6. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

7. Bánk 938 hrsz. ingatlanon műfüves labdarugó pálya létesítése 

 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

8. Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetése 
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Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése 

 Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

9. Egyebek 

➢ Az önkormányzati rendezvényterem biztosítása bánki farsangi bál céljára 

➢ A tóban élő hód áttelepítése 

 

 

 

Napirend előtt 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ezzel kapcsolatban van kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő–testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirend előtti 

tájékoztatást. 

 

 

 

1. Napirend Bánk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 

 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Láttátok az előterjesztésben, valamint a rendelet-tervezetben, hogy tartalékunk nincs, de azért azt mondhatjuk, hogy a 

működésünk biztosítva van 2023. évben. A sportöltöző megépítésére a két bánki sportegyesület részére megelőlegezett 

20 millió forint egyesületi támogatás visszafizetésének a határideje 2023. december 31. Ez az összeg a költségvetésben 

bevételként szerepel, ami azt jelenti, hogy bizonyos kiadásainknak csak akkor lesz meg a fedezete, ha ezt visszakapjuk. 

Tehát ha a két egyesület csak december 31-én fizeti vissza ezt a megelőlegezett összeget, akkor az már likviditási 

problémákat jelenthet. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A sportbeszámolóban majd erre is ki fogok térni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez a 20 millió forint egy kritikus pontja a jelenlegi költségvetésünknek, mivel bevételként kalkulálunk ezzel az 

összeggel. Pozitív a költségvetésben, hogy sikerült pár millió forintot elkülöníteni, amihez nyúlhatunk, ha valamelyik 

pályázati beruházás megvalósításához szükség lenne plusz összegre. A tavalyi költségvetésben is volt erre a célra 

keretünk, és többször hozzá is kellett nyúlnunk, mert az építőipari alapanyag árak emelkedése miatt a pályázati 

támogatás vagy az önerő összege nem volt elég ahhoz, hogy egyes beruházások megvalósulhassanak. Tehát az egy 

kicsit megnyugtató, hogy van egy ilyen kvázi tartalékunk. Ha beindulnak a fejlesztések, akkor lehet, hogy hozzá kell 

nyúlni ehhez az összeghez, illetve van egy jelentősebb beruházásunk is, ami saját forrásból van betervezve, a Patkó 

utca ívóvízellátása. A Patkó utca ivóvízellátásra betervezett összeg a tervezővel történt kalkuláció alapján került 

meghatározásra. A beruházás tényleges összege majd akkor derül ki, ha bekérjük az árajánlatokat, ami nyilván lehet 

több is, illetve kevesebb is a tervezetthez képest. A költségvetés tervezésekor igyekezetünk egy reális kiadási összeget 

betervezni, de az lesz majd a végleges, amit árajánlatként kapunk, és akkor majd döntünk róla, hogy meg tudjuk-e 

valósítani. 

Szeretnék még kitérni néhány olyan számadatra, amit konkrétan nem találtok meg a költségvetésben, mivel több 

tételből áll össze. Klárival kigyűjtettem egy pár olyan fontosabb adatot, amit szeretnék kiemelni, hogy Ti is tisztában 

legyetek vele. Nagyon sok fontos és jelentős saját bevételünk van, mégis úgy tűnik, hogy feléljük az összes pénzünket 

és nincs tartalékunk. Szeretném kiemelni a jelentősebb területeket, hogy mire fordítjuk az önkormányzat bevételeit. 

Véleményem szerint alapvetően nagyon jó bevételekkel rendelkezünk, vannak olyan saját bevételeink, amelyek a 

legtöbb önkormányzatnál nincsenek. Az önkormányzat két olyan jelentős vállalkozási tevékenységet folytat, ami 

jelentős bevételt hoz a helyi adóbevételeken és az állami normatívákon kívül. Ha ezek nem lennének, akkor még 

nagyobb bajban lennénk. Az egyik ilyen vállalkozási tevékenység a strand üzemeltetése, amelyhez kapcsolódóan 

nagyjából 14.000.000 Ft nyereség van tervezve. Nyilván ez az összeg függ az időjárástól, a látogatók számától, illetve 

attól is, hogy a betervezett bérek elegek lesznek-e vagy többet kell fizetni, és sikerül-e annyi munkaerőt felvenni, 

amennyi a strand üzemeltetéséhez szükséges, stb. Tehát ennek a bevételnek a realizálása még több tényezőtől függ, de 

ez van most betervezve. A másik vállalkozási tevékenységünk a Leveleki Üdülő, melynek üzemeltetéséből 4.000.000 

Ft nyereséget terveztünk be, úgy, hogy ebben benne van már a tűzjelzőrendszer kiépítése is, amelynek a megvalósítása 
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évek óta tolódik. Idén sem biztos, hogy megvalósul, mivel a tavalyi árral kalkuláltunk, és lehet, hogy itt is abba fogunk 

belefutni, hogy ennyiből már nem lehet megcsinálni, de majd erről is akkor döntünk, amikor aktuális lesz. Úgy 

gondolom, hogy a tűzjelzőrendszer kiépítését már nem kellene tovább halogatnunk, mielőbb meg kell csináltatni, 

addig, amíg baj nem lesz belőle, akár még a nyereség terhére is. A két vállalkozási tevékenységünk eredményeként 

tehát egy jelentős, 18.000.000 Ft összegű nyereséggel számoltunk, ami szerintem egy szép összeg. Nézzük a kiadási 

oldalt, hogy Ti is lássátok, hogy hová „tűnik” ez a sok pénz. Jó az adóbevételünk, láthattátok, hogy az iparűzési adó 

tekintetében már befizetők vagyunk, igaz egyelőre szerencsére nem nagy összeggel. Mindez azt mutatja, hogy ott 

vagyunk az országos átlag szintjén, úgy, hogy nálunk nincs ipari park, nincsenek nagy ipari cégek, mint sok más 

településeken, nálunk az iparűzési adó bevételt az idegenforgalom, vagyis a vendéglátóhelyek, szálláshelyek termelik 

ki és fizetik be. Rá is térnék arra, hogy mire fordítjuk a bevételeket. A kiadásaink jelentős része pont az 

idegenforgalommal kapcsolatos kiadások teszik ki. A kulturális rendezvények kb. 30 millió forintba kerülnek, tehát az 

iparűzési adó bevételt, az idegenforgalmi adóból származó bevételt, a strandbevételt zömében vissza is forgatjuk az 

idegenforgalomra. A kulturális rendezvényekre tervezett kiadás már a rendezvényekből származó bevételek és a 

pályázati támogatáson felüli összeg, tehát ezt az összeget saját forrásból kell biztosítanunk. Sajnos egyre kevesebb a 

kulturális célú pályázat, ott is megcsappantak a lehetőségek. A gyermektábor is pályázati támogatásból valósult meg az 

elmúlt években, idén azonban nem tudjuk megtartani a tábort, mivel nem volt pályázati lehetőség, nem tudtunk 

pályázni. A kulturális rendezvényekre tervezett kiadási összegben nemcsak a Bánki Nyár rendezvényei vannak, hanem 

valamennyi, az idei évre tervezett önkormányzati rendezvény, az idősek napjától kezdve a nemzeti ünnepek, a majális, 

a gyermeknapi rendezvény is. A rendezvényekből származó bevételünk nagyon minimális, 3 belépődíjas 

rendezvényünk van idén, illetve ezen kívül még a színpad bérbeadásából számíthatunk bevételre. Ez nagyjából 3-4 

millió forint bevételt jelent. Állandó dilemma, hogy a jegyárakat megemeljük-e olyan szintre, ami a fellépti díjakból 

adódik, vállalva a kockázatot, hogy esetleg kevesebben jöjjenek, vagy ne emeljük meg, hogy többen jöjjenek. A bánki 

lakosok ingyenesen mehetnek be az önkormányzat által szervezett rendezvényekre, ami szintén bevételkiesést jelent a 

számunkra, amely közvetve a költségvetést terheli. Ebben a 30 millió forint összegben már minden benne van a 

plakátoktól kezdve a fellépők részére biztosított cateringig. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lehet, hogy jobban jönnénk ki, ha megbíznánk egy céget a szervezéssel és a lebonyolítással. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem lenne olcsóbb akkor sem, mert a rendezvényszervező cég sem fogja ingyen vállalni, neki is kell a haszon. A 

rendezvényszervező foglalkoztatására egy év időtartamra a Magyar Falu Programban nyertünk pályázati támogatást, 

így az Ő bérköltségének egy része nem minket terhel. 2022. július 1-től 2023. június 30-ig tudjuk foglalkoztatni ebből 

a pályázati támogatásból. Egyébként a rendezvényszervező bérköltsége nem igazán jelentős. Viszont a nyomdai 

költségek nagyon jelentősen megemelkedtek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen az ő bére is benne van ebben a 30 millió forintban, de ettől függetlenül minden önkormányzatnak jogszabályi 

előírás alapján kötelező foglalkoztatnia egy közművelődési szakembert, akár van rendezvény, akár nincs. Ez egy olyan 

pozíció, amit megúszni nem tudunk, kötelező foglalkoztatni minden önkormányzatnál. 

Az óvoda költségvetéséhez is hozzá kell tennünk, és mivel már jóval nagyobb a gyereklétszám, mint a korábban, több 

normatívát kapunk, így most 4.000.000 Ft-ot kell saját forrásból hozzátennünk, amely összeg tartalmazza a 

gyermekétkeztetés finanszírozását is. Az óvodai étkezésért egy gyerek után sem fizetnek térítési díjat, kapunk 

valamennyi támogatást az államtól, de az nem fedezi a tényleges kiadásokat, így ahhoz is hozzá kell tennünk. Én ezt 

már nem tartom soknak, a korábbi években ettől jóval nagyobb összeggel is hozzá kellett járulnunk az óvoda 

fenntartásához.  

A szociális étkezés esetében is jóval kevesebb térítési díjat szedünk be, mint amennyibe ténylegesen kerül nekünk a 

szociális étkeztetés, mint alapszolgáltatás biztosítása. Szociális alapon állapítottuk meg a térítési díjakat, tehát 

kevesebb az ellátottak által fizetett díj, mint a bekerülési költség. Ehhez nagyjából 1.000.000 Ft-ot kell hozzátennünk. 

És akkor még egy fontos terület, hogy mire költjük a sok bevételt. Az idei költségvetésben 68.000.000 Ft van 

betervezve saját forrású fejlesztésre. Ez egy nagyon jelentős összeg. Ebből az összegből egy nagyobb kiadási tétel, 35 

millió forint a Patkó utca ivóvízellátásának megvalósítása, ezen kívül több kisebb-nagyobb összegű beruházást-

fejlesztést tartalmaz még a költségvetés. Például tartalmazza az óvodatető felújítására kapott pályázati támogatáson 

felüli 1,5 millió forint összegű önkormányzati saját forrást, valamint a kémények helyreállításának a költségét is.  Idén 

minket még nem sújt 100%-ban a közüzemi díjak emelkedése, mert voltunk olyan szerencsések, hogy még tavaly előtt 

kötöttünk egy kétévre szóló fix áras szerződést. Sajnos ez a szerződés nem vonatkozik az összes intézményre és 

fogyasztási helyre, de a nagyobb felhasználási helyekre szerencsére kiterjed, így ezzel még az idei évet ki tudjuk 

gazdálkodni valahogy. Ez a kedvező árszabású szerződés nem vonatozik orvosi rendelőre, ezért arra a fogyasztási 

helyre már kaptunk egy nagy összegű, 500.000 Ft-os gázszámlát, úgy, hogy ott heti egy alkalommal néhány órára volt 

csak bekapcsolva a fűtés. Én bízom benne, hogy emelkedni fognak az állami támogatások, mert különben az 

önkormányzatok nem fognak tudni működni.  
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Ennyit szerettem volna összefoglalásként elmondani. Várjuk a kérdéseket. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Én egy mondattal még kiegészíteném Andi tájékoztatóját, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a szociális 

támogatásokat mind megtartottuk, semmiből nem húztunk le. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, köszönöm szépen, ez nagyon fontos! Tulajdonképpen a lakosok a nehéz anyagi helyzetből ebben az évben még 

semmit nem éreznek, nem vontunk el semmilyent támogatást, juttatást, amit eddig, azt idén is biztosítani tudjuk, bár 

ugyanazon a szinten, de én ezt is nagy eredménynek értékelem, hogy mindent sikerült megtartanunk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én úgy gondolom, hogy a Kláriék a gazdasági oldalon az évek alatt mindig jó munkát végeztek, és a testület is 

igyekezett úgy dolgozni, hogy ne csúszunk meg anyagi oldalról. Sajnos nehéz helyzetben vagyunk, nem csak mi, 

hanem az egész ország. Számomra érdekes, hogy egy olyan közigazgatási létesítménynek, mint az önkormányzatnak, 

az általa fenntartott orvosi rendelőre vonatkozóan ilyen magas fűtésszámlát kell fizetnie. Ha ezt nem rakják rendbe a 

jövőben, akkor tényleg nagyon nagy bajban lesznek az önkormányzatok. A rendezvényekre tervezett 30 millió forint 

valóban nagyon sok. Igaz, üdülő falu vagyunk, ezért úgy gondolom, hogy ezt az összeget visszaforgatjuk az 

idegenforgalomba. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, én is azt mondom, amikor kérdezik, hogy hova kerül a sok adóbevétel, hogy visszaforgatjuk az idegenforgalmi 

fejlesztésekre, rendezvényekre, a település rendezettségére. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kár, hogy egy olyan kimutatás nincs, amiből látszik, hogy Bánkon hány látogató fordul meg éves szinten és itt 

nemcsak azokra gondolok, akik itt szállnak meg, hanem azokra is, akik csak például eljönnek a tó körül sétálni.  

 

Torma Andrea polgármester 

Nagyon jelentős kiadás és komoly feladat az, hogy rendet tartsunk a tó körül. Tibi tudja a legjobban, mennyi munkát 

igényel a tóparti sétány takarítása, karbantartása. Igaza van a Gabinak, ennek a hasznát nem csak azok élvezik, akik 

nyaralni, pihenni jönnek Bánkra, hanem azok is, akik csak megállnak itt egy sétára, amiből nincs bevételünk. De az 

idegenforgalmi szerepkör ilyen. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Évről évre nő a vendégek száma, a rendezvényekre is többen jönnek szerintem. A vendégéjszakák száma is növekszik. 

Az ingatlanárak is emelkedtek. Mindezek annak köszönhetők, hogy egy jól működő település vagyunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azok az önkormányzatok, akiknek nincs ilyen plusz bevétele, nincs strandja vagy vendégháza, azok hogyan tudják 

kitermelni a kiadásokhoz szükséges fedezetet? Mert ez se jó, hogy nullán vagyunk, de akinek még ennyi sincs, az mit 

csinál? 

 

Torma Andrea polgármester 

De azt azért ne felejtsétek el, hogy úgy vagyunk nullán, hogy ebben a költségvetésben van 68 millió forint összegű 

fejlesztés. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha most itt lenne Andrisbá, nyilván mondaná, hogy régen mennyi tartaléka volt az önkormányzatnak, viszont nem volt 

fejlesztés sem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha van bevételünk, és az okosan meg van forgatva, hozzá fog járulni a fejlődéshez. Régen volt olyan, hogy kölcsön 

adtunk más faluknak fejlesztésre, ahelyett, hogy mi fejlesztettünk volna abból a pénzből. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az eldöntendő, hogy a 35 milliósra tervezett ivóvíz-hálózat bővítést megcsináljuk-e, vagy még várjunk. A Patkó utca 

ivóvízellátására vonatkozó tervek engedélyezésének már az utolsó fázisában tartunk, elvileg bármikor megjöhet az 

engedély. Ha megvan az engedély, akkor tudunk árajánlatokat kérni. Ez azonban megfontolandó, mert ha a Gabi azt 

mondja, nem biztos, hogy a sportegyesületek idén vissza tudják fizetni az önkormányzat által megelőlegezett 20 millió 
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forint, akkor nem szabad fejest ugrani egy ekkora fejlesztésbe, mivel nem lesz likvid tőként arra, hogy kifizessük. 

Ugyanakkor tudjuk, hogy az eladott telkekből befolyt összeget erre szántuk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha már szóba jött ez a téma, akkor röviden összefoglalom a lényeget. Sajnos úgy tűnik, hogy minden csúszik, mert a 

Dalnoki Akadémia egyelőre csak a TAO támogatásról szóló döntést kapta meg, a pénzt viszont még nem, így nem 

tudjuk elkezdeni a sportpálya fejlesztését. Ha elkészül a projekt és sikerült jól gazdálkodunk, utána tudjuk esetleg 

visszafizetni ezt az összeget. A Bánk Sportegyesület 1,5 millió forint összegű önkormányzati támogatásból, illetve az 

MLSZ-től kapott éves támogatásból tud csak gazdálkodni. Amíg más sportegyesületek kb. 50 millió forintból 

gazdálkodnak, addig mi nagyjából 20 millió forintból. Mindezekre tekintettel nem tudom, hogy mennyire tudjuk majd 

tartani a megelőlegezett összeg visszafizetésére vonatkozó 2023. december 31-i időpontot. Az is lehet, hogy csak 2 

vagy 3 év alatt tudjuk majd visszafizetni.  

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor viszont át kell gondolnunk az idei gazdálkodásunkat és el kell dönteni, hogy melyik fejlesztést halasszuk el, 

amíg nem látjuk tisztán a 20 millió forint visszafizetését, mivel ez az összeg szükséges az önkormányzat pénzügyi 

működéséhez, látjátok, hogy bevételként terveztünk vele. Ha ez nem folyik be, akkor annyi mínuszunk van. Néhány 

fejlesztést, ami nem olyan sürgős, el tudunk halasztani, pl. Leveleki Üdülőben a tűzjelzőrendszer kiépítését vagy a 

Patkó utca ivóvízellátását, de azt is tudomásul kell venni, hogy minél később csináljuk meg ezeket a beruházásokat, 

annyival drágábbak lesznek, mivel folyamatosan emelkednek az árak. Véleményem szerint a Patkó utca 

ivóvízellátásával mindenképpen foglalkoznunk kell, mert valamilyen szintű ígéretet tettünk az 

ingatlanvásárlók/tulajdonosok felé, illetve magunk felé is, hogy ezzel a bevétellel az a célunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A Patkó utcában már elkezdett valaki építkezni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Úgy tudom, az egyik tulajdonos már az építkezés kapujában áll, tervek készültek, de alapvetően szerintem mindenki 

arra vár, hogy mikor lesz ivóvíz. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A Janecskó Árpiék már érdeklődtek nálam, hogy mikor lesz ivóvíz az utcában, mert egy-két évet tudnak várni, de 

utána már szeretnének beköltözni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azért mondtam, hogy foglalkoznunk kell a témával, mert már magához az építkezéshez is kell a víz. Ez a 

közeljövőben egy eldöntendő kérdés lesz. Ha megkapjuk az engedélyt, akkor a beérkező árajánlatok ismeretében 

vissza fogunk erre térni és eldöntjük, hogy mit csináljunk, de addig azért gondolkodjatok rajta Ti is. Vegyük előre ezt a 

fejlesztést vagy toljuk, amíg nem látjuk biztosan a 20 millió forint sorsát? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Ez az összeg a teljes Patkó utca ivóvízellátásának megvalósítására vonatkozik? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Tulajdonképpen ez is egy befektetés, hiszen könnyebben, esetleg drágábban tudunk majd így telkeket eladni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És szennyvízcsatorna hálózat is lesz az utcában? Úgy emlékszem, hogy csak az ivóvíz ellátásra tettünk ígéretet, a 

szennyvízelvezetésre nem. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Patkó utca nem szerepel a szennyvízberuházásra vonatkozó tervekben. Ez a beruházás egy uniós projekt keretében 

fog megvalósulni, és ez a pályázat nem teszi lehetővé egy olyan területen történő fejlesztést, ami csak a jövőben fog 

megvalósulni. A Patkó utcában még nincs egy fogyasztási hely sem, tehát az a terület elvileg nem vonható be a 

fejlesztésbe. Mind a három településen van ilyen vagy hasonló jellegű probléma, ezért a három település együttesen 

fog lobbizni a Fejlesztési Irodánál, egyrészt az új szennyvíztelep kapacitásának növelése érdekében, ami mindenképp 

indokolt, mert mindhárom településen van olyan esemény, időközben bekövetkezett fejlesztés, ami ezt szükségessé 

teszi. Tolmácson és Rétságon bővült az ipari park, itt Bánkon például új lakóövezet és új rendezvényközpont jött létre. 

Megpróbáljuk ezt az igényt közösen érvényesíteni, hogy a szennyvíztelep kapacitása magasabb legyen, mint ami a 

tanulmányban meg lett határozva. Én már kigyűjtöttem, hogy nálunk milyen változások voltak azóta, és elküldtem a 

Bózvári Úrnak, aki a tanulmányt készítette és ezt az egészet koordinálja a három önkormányzat részéről. A lényeg, 
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hogy még egyáltalán nem biztos, hogy a Patkó utcában lesz szennyvízcsatorna. Mindez a következő egy év függvénye, 

ami a tervezés időtartama, hogy mit tudunk érvényesíteni és elérni. Én igyekszem legalább azt elérni, hogy legalább 

azok a telkek bekerüljenek a tervezésbe, amiket már eladtunk, de még ez sem száz százalék, hogy sikerül, mert erre is 

mondhatják azt, hogy nem indokolt, mivel jelenleg nincs ott ház. Tehát csak az ivóvízellátás biztos, már ha úgy 

döntünk, a szennyvízcsatorna nem. Egyébként a szennyvíztisztítást már egyedi szennyvíztisztító berendezéssel is meg 

lehet oldani. A szennyvízcsatorna hiánya nem lehet akadálya az építkezésnek. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Eladhatjuk magasabb áron a telkeket, ha megvalósul az utcában az ivóvízellátás? Számíthatunk nagyobb bevételre a 

telekeladásokból? 

 

Torma Andrea polgármester 

Én úgy gondolom, hogy igen.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem lenne rossz, ha 6 millió forint helyett 8-10 millió forintért tudnánk eladni a telkeket. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A Patkó utcai telkek árát már megemelte a testület, jelenleg 10.000 Ft/m2 a telkek eladási ára. A Patkó utcában egy 

telek nagyjából 10 millió forintba vagy többe kerül, mivel, ha jól tudom, a kisebb, 900 m2-es telkek már eladásra 

kerültek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, már 10.000 Ft/m2 a Patkó utcai telkek ára, erről a képviselő-testület döntött, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez 

bruttó ár, ebből lejön még egy jelentős összegű ÁFA, ami nem a mi bevételünk. Mindemellett ez egy jó bevételi forrás, 

amire lehet alapozni a jövőben. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lehet, hogy ha komolyabban meghirdetnénk, akkor gyorsabban elkelnének a telkek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én is úgy gondolom, de szerintem csak akkor hirdessük meg, ha az ivóvízellátás már megvalósult, vagy ha tudunk 

biztosat mondani róla, mert anélkül nem tudnak építkezni sem, és ez mindig kérdés. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, de ha ott elkészül az ivóvízellátás, akkor viszonylag gyorsan el lehet majd adni nyolc- tíz telket. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, de ennek költségét előre ki kell fizetnünk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ebbe szerintem most ne merüljünk bele. Ez a téma akkor lesz aktuális, ha megkaptuk az engedélyt, és látjuk az 

árajánlatokat. Mindenképpen együtt fogunk róla dönteni. Mindezt most csak azért vetettem fel, hogy tudjátok, vannak 

bizonytalanságok a költségvetésben. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az árajánlatok bekérése hogyan történik a beruházásoknál? 

 

Torma Andrea polgármester 

Melyikre gondolsz? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A nagyobb beruházásokra, mint például az ivóvízellátás vagy a TOP Plusz projekt. 

 

Torma Andrea polgármester 

A TOP beruházás esetében, mivel annak költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, és uniós pénzből valósul 

meg, nyílt közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. A Patkó utca ivóvízellátása feltehetően nem éri el majd a 

közbeszerzési értékhatárt, ezért három árajánlatot fogunk bekérni különböző cégektől, akik ilyen munkákat végeznek.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És ezeket mi szoktuk bekérni vagy meg szokott lenni hirdetve valahol? 
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Torma Andrea polgármester 

Ezeket mi szoktuk bekérni. Általában olyan cégeket, vállalkozásokat keresünk meg, akiket ajánlanak, vagy ismerünk 

akik jó referenciákkal rendelkeznek, és lehetőleg környékbeliek. A Patkó utca ivóvízellátása kapcsán a DMRV-t 

fogjuk megkérdezni, hogy kik azok, akiknek ismerik a munkáját, megbízhatók, és akiknek várhatóan át is veszik a 

munkáját, hiszen az ivóvízhálózatot a DMRV Zrt. üzemelteti, és ha ez a szakasz elkészül, akkor át kell nekik adni 

üzemeltetésre. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha Bánk ivóvízhálózata a DMRV tulajdonában van, akkor nem akarja esetleg megfinanszírozni és megcsináltatni ezt a 

beruházást? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, sajnos nem, neki nem érdeke. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

A DMRV nem tulajdonos. A Magyar Államnak adtuk át az ívóvízhálózatot. 

 

Torma Andrea polgármester 

A DMRV az üzemeltető. Az új szakaszt átveszik, de ők nem fejlesztenek. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tehát mi kifizetjük, ők meg üzemeltetik. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Nekünk lesz bevételünk belőle, mert a telkeket el tudjuk adni, tehát a mi érdekünk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nyilván, akik megveszik a telkeket, előbb-utóbb ide költöznek. Gondolom, nekünk az is előny. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Az állami normatíva már nincs szoros összefüggésben a lakosságszámmal, ebből a szempontból nincs jelentősége. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Jól láttam, hogy kevesebb támogatást is kapunk? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Igen, jól láttad. Alacsonyak a mutatószámaink. A gyermekétkeztetésre kapott támogatás az iparűzési adóerőképesség 

függvénye, tehát minél rosszabb egy település iparűzési adóerőképessége, annál több támogatást kap. A három 

település közül Tolmács iparűzési adóerőképessége a legmagasabb, Borsosberényé pedig legalacsonyabb, emiatt pedig 

nagy a különbség a települések között a gyermekétkeztetésre kapott állami támogatásnál.  

 

Torma Andrea polgármester 

Leegyszerűsítve több állami támogatást kap az, akinek kevesebb a bevétele. De ne irigyeljük, mert Berény helyzete 

sokkal rosszabb. Bár ők több normatívát kapnak, ugyanakkor jóval kevesebb a bevételük, a kapott normatíva pedig 

nem fedezi a kiadásaikat. Náluk nem az a kérdés, hogy mennyit költenek fejlesztésre, hanem már a működés van 

veszélyben.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azt is láttam, hogy az iparűzési adó bevétel tavaly 13 millió volt, idénre pedig 22 millió forint lett betervezve. 

Felemeltétek az iparűzési adót? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem, a múlt évben még érvényben volt az a pandémia alatt hozott kormányzati intézkedés, hogy a kisvállalkozások 50 

%-os mértékű iparűzési adókedvezményt kapnak. Január 1-jétől ez a kedvezmény már nem él. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nagyon hiányzik az idegenforgalmi adó hozzájárulás is, amit az államtól kaptunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Megszüntették? 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Igen, az egészségügyi veszélyhelyzet alatt megszűntették és azóta sem állítottak vissza. 

 

Torma Andrea polgármester 

Több millió forint bevételt jelentett számunkra. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Láttam, hogy a szolgáltatások ellenértékeként is több lett betervezve, mint a múlt évben. A strand üzemeltetéséből meg 

az üdülő üzemeltetéséből befolyt összegre gondoltatok itt, hogy emelkedni fog?  

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Gondoljuk is, meg már érvényesítjük is. Az infláció mértékét alapvetően valamennyi szolgáltatás díjára, sőt, a bérleti 

díjakra is rátesszük. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Leveleki Üdülő szállásdíjainak emeléséről még tavaly novemberben döntöttünk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Van itt egy 20 millió forintos tétel egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről címen. Az mit takar? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Az a Sportöltöző építéséhez a sportegyesületek hozzájárulása, amiről az előbb beszéltünk.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Amiből egy önkormányzati beruházás valósult meg, de mi vállaltuk ennek az összegnek a biztosítását, hogy 

megépülhessen az öltöző. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Láttam, hogy a kiadási oldalon van ez a projekt prémium. Ez azt jelenti, hogy ha megvalósul valami, akkor kifizetésre 

kerül? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem egészen, ezt nevezzük szimplán jutalomnak, csak ez a hivatalos elnevezése. Igazából a nyári időszakban az 

önkormányzati dolgozók a közterületek, zöldterületek folyamatos karbantartása érdekében sokszor munkaidőn túl és 

hétvégén is dolgoznak. Ez a projekt prémium az Ő részükre a túlmunka végzése miatt tervezett jutalmat jelenti. Mivel 

ez a túlmunka csak szezonálisan jelentkezik, ezért azt nem egyszeri béremeléssel honoráljuk, hanem jutalommal. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor most alapvetően nem is emelkedik az önkormányzati alkalmazottak bére? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

De igen, emelkedett valamennyivel, de azon túl még ez is fontos. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az lenne az egyéb külső személyi juttatások? Mert láttam, hogy tavaly kb. 4 millió volt, most meg 8 millió van 

betervezve. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem. Az egyéb külső személyi juttatásoknál a strand az egyik legnagyobb tényező. A strandon jóformán két nyugdíjas 

takarítót és a karbantartót leszámítva, szinte mindenki egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerül foglalkoztatásra. 

Tavaly a diákokat a nyári diákmunka programban munkaszerződéssel foglalkoztattuk. Idén egy diákot maximum egy 

hónapra vehetek fel és csak négy órában történő foglalkoztatásukat támogatja a Foglalkoztatási Hivatal. Mi 

kihasználjuk egy diákra ezt a támogatást, a többiek pedig egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerülnek 

alkalmazásra. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De annak is emelkedett a közterhe, mert 1.000 Ft helyett most már úgy tudom 2.000 Ft-ot kell fizetni. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Mi turisztikai idénymunkára jelentjük be őket. Valóban nőtt annak is a közterhe, de szerintem nem 2.000 Ft. A 

tervezett összeg némi emeléssel kalkulálva úgy jött ki, hogy pozíciónkként kiszoroztam a napi bért és a nyitva tartási 

napok számát. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azért van nagy eltérés a tavalyi összeghez képest, mert tavaly a diákokat nyári diákmunka keretében 

munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztattuk és annak a költsége másik kiadási soron jelenik meg a 

költségvetésben.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A vásárolt élelmezés például az idősek napjára rendelt ételt jelenti? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem. A vásárolt élelmezés a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés költségét foglalja magában. Nagyon nagy 

arányú az emelkedés a tavalyi évhez képest, de év közben a közétkeztetést biztosító vállalkozó valószínűleg árat fog 

emelni, mert a legutóbbi árajánlatában csak szeptemberig tudta garantálni ezeket az árakat. Bízzunk benne, hogy 

stabilizálódnak az árak. 

 

 Hugyecz Enikő képviselő 

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra tervezett 13 millió Ft a rendezvényszervezés díja? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Nem. A 13 millióból egy nagyobb tételt, 7.500.000 Ft-ot a TOP Plusz projekthez kapcsoló kiadások jelentenek, pl. 

projektmenedzsment, közbeszerző költsége, engedélyek stb. A többi pedig ügyvédi díj, településképi szakvélemények 

díja, HACCP, eljárási díjak, sportöltöző vízbekötésének az engedélyeztetése stb. tehát minden szakmai jellegű 

szolgáltatás, ami nem sorolható az egyéb kiadások közé. Az egyéb kiadások között egy nagyobb kiadási tételt jelent a 

rendezvények költsége, valamint a banki és postai szolgáltatások díja. Mivel a testület adómértéket emelt, az 

ingatlantulajdonosok részére határozatot kell küldenünk a fizetendő adó új összegéről. A határozatot tértivevényes 

levél formájában kell megküldeni az érintettek részére. Tekintettel arra, hogy több mint 600 az érintett adózók száma 

és a tértivevényes levél díj kb. 1000 Ft, így idén 1 millió forinttal több a postaköltség. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Látom viszont, hogy ahhoz képest a reklámköltség nem nőtt olyan sokkal. Ebben már benne van a Bánki Nyár 

reklámköltsége is gondolom. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Igen, az egy aránylag jobban tervezhető kiadás, de hozzáteszem, az újság esetében a megjelenések számát két 

példányra csökkentettük, azért nem nőtt az összeg. A mennyiség csökkent, ugyanakkor az árakban megérződött az 

emelés. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Láttam, hogy a személyi juttatások esetében is több kiadás lett betervezve.  Ez azt jelenti akkor, hogy idén Andrisbá és 

én is kapunk már tiszteletdíjat?  

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, ez az összeg nem rátok vonatkozik, hanem az önkormányzati alkalmazottakra, Ti nem vagytok önkormányzati 

alkalmazottak. Ez az illetmény az önkormányzati dolgozók személyi juttatásait tartalmazza. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A képviselők tiszteletdíjára tervezett összeg melyik soron szerepel? 

 

Torma Andrea polgármester 

A költségvetés nem tartalmaz képviselői tiszteletdíjat. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azért nekem ez nem tetszik, hogy azt az illetményt, amit az elején megítéltetek, nem kapjuk meg. 

 

Torma Andrea polgármester 

Már bocsáss meg Enikő, de nem megítéltetek, hanem megítéltünk, hiszen a képviselői tiszteletdíj megállapításáról a 

képviselő-testület dönt. Bármikor mondhatja azt a testület, hogy valahonnan vegyünk el pénzt és állapítsunk meg 
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képviselői tiszteletdíjat. A képviselők tiszteletdíjáról helyi rendeletet kell alkotni. A költségvetési rendelet tervezete a 

hatályos jogszabályok alapján készült el. Jelenleg nincs érvényben olyan helyi rendelet, ami tiszteletdíjat állapít meg a 

részetekre. A testület dönthet úgy, hogy hoz egy ilyen rendeletet és bevezetjük ismét a képviselői tiszteletdíjat. Ha a 

testület így dönt, akkor hozzá kell nyúlni a költségvetéshez és valahonnan, valamilyen kiadásról el kell venni pénzt, 

hogy biztosítani tudjuk a tiszteletdíjak fizetéséhez szükséges fedezetet. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én ezt már kérdeztem a tavalyi költségvetésnél is. Nem arról van szó, hogy nekem ételre vagy bármire kell. Azért 

szeretném megkapni a tiszteletdíjamat, hogy olyan célra fordíthassam a település érdekében, amilyenre én gondolom. 

Ez azért több, mint 300.000 Ft-ot jelent nekünk éves szinten, tehát nem lenne mindegy, hogy én döntöm el, hogy 

mondjuk milyen kezdeményezést szeretnék belőle támogatni. És azért decemberben szét lett itt osztva pár százezer 

forint, tehát ha arra van pénz, akkor jó lenne, ha jutna erre is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Látod mire jut pénz. Itt a költségvetés előtted. Mondd meg, hogy honnan vegyük el, melyik kiadást csökkentsük? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Például a juttatásokat vagy jutalékokat! 

 

Torma Andrea polgármester 

Milyen jutalékra gondolsz? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Például decemberben száz, százötvenezer vagy egy havi bér lett jutalomként kiosztva nektek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor azt is tedd hozzá, hogy én évente négymillió forint kiadást spórolok meg az önkormányzatnak azzal, hogy 

társadalmi megbízatásban látom el a polgármesteri tisztséget. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, ezt már beszéltük több esetben, de van foglalkoztatva két alpolgármester. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azért kapnak tiszteletdíjat, mert ők is nagyon sokat dolgoznak a faluért. És az egy alpolgármesternyi fizetés van 

kettejük részére szétosztva. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem gondolom, hogy én kevesebbet teszek ezért a faluért, mint ők. Jeleztem már a tavalyi évben is, hogy szeretném, 

ha megkapnánk a tiszteletdíjat mi is. 

Mert én elég kellemetlennek érzem, hogy megszavaztok egymásnak jutalmat, mindamellett tudom, hogy sokat 

dolgoztok. Én nem akarom elvenni a falutól, főleg, hogy ha látja az ember, hogy rossz az anyagi helyzet, de akkor ne 

osszunk jutalmat se. Tehát ha nem fér bele, hogy mi is megkapjuk azt a havi 30.000 Ft-ot, – ami éves szinten 300.000 

Ft kiadást jelent - úgy, hogy mi is itt vagyunk, segíteni akarunk és dolgozunk ezért a faluért, akkor ne osszunk jutalmat 

sem. Én ebből az összegből szívesen támogatnék civil kezdeményezéseket. 

 

Torma Andrea polgármester 

Neked ez a véleményed, a testület többi tagja megszavazta a jutalmakat, és az a tavalyi költségvetést érintette. Én 

megszavaztam a két alpolgármesternek a jutalmat, mert tudom, hogy nagyon sokat dolgoznak. És tudom, hogy Neked 

is van évi egy-két esemény, amibe nagyon sok munkát teszel, és köszönjük is, de hidd el, hogy a két alpolgármester 

napi szinten nagyon sokat dolgozik ezért a faluért. Nem megbántani akarlak, de többet tesznek érte, többet dolgoznak a 

faluért, és ezért van nekik tiszteletdíjuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem értékeljük a Ti munkátokat is. De azzal is 

támogatod a falut, ha nem kaptok tiszteletdíjat. A testületnek kell erről döntést hoznia. Jelenleg nincs érvényben olyan 

döntés, ami alapján betervezhettük volna a tiszteletdíjat, illetve felesleges szabad pénzünk sincs, amit betervezhetnénk. 

A következő ülésre, ha szeretnéd behozni, akkor felveted, előkészítjük és a testület eldönti. 

Azt pedig maximálisan visszautasítom, és kérlek, ilyenekkel ne vádaskodj, főleg képviselőként, hogy megszavazunk 

egymásnak jutalmat! Én maximálisan meg vagyok elégedve a munkájukkal, sokkal-sokkal többet tesznek, mint ami 

egy tiszteletdíjas alpolgármestertől elvárható, sokkal több időt, energiát tesznek bele, hogy a falu dolgai jól menjenek, 

ezért szerettem volna a sok plusz munkájukat egy csekély összeggel elismerni, jutalmazni, mert a munkájuk sokkal-

sokkal többet ér. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Alapvetően ők is kapnak fizetést azért a munkáért, amit végeznek. Ezt ők nem önkéntesen teszik, ők nem mondtak le 

erről a pénzről, amikor a covid idején felvetődött, hogy mondjunk le róla a falu javára. Mi akkor felajánlottuk a 

tiszteletdíjat a vészhelyzetre való tekintettel. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én nagyon sokat megyek a saját autómmal a falu érdekében és kb. a dupláját költöm el üzemanyagra, mint amennyi 

pénzt kapok.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ne értsd félre, én nem sajnálom a pénzt, amit a munkádért kapsz! Mindannyian vállalkozók vagyunk, van normális 

jövedelmünk. Csak az sem lenne mindegy, hogy ha én megkapnám az évi 360.000 Ft összegű tiszteletdíjamat és ebből 

mondjuk 200.000 Ft-tal tudnék valamilyen rendezvényt támogatni, mert ezt a pénzt a falutól kaptam és nem fogom 

eltenni. A covid idején lemondtunk róla, mert rossz volt a helyzet, de most látjuk, hogy van több millió forint 

bevételünk, tehát nem olyan rossz a helyzet. Csak rosszul esik, hogy azt mondjátok, nincsen rá keret, de jutalomra van. 

És ne értsétek félre, azt sem sajnálom senkitől! 

 

Torma Andrea polgármester 

Arra van keret, amire mi előirányzatot teszünk! Nézzétek meg, hogy honnan lehet ezt az összeget elvenni! Amúgy 

szerintem gazdaságilag most sokkal rosszabb a helyzet, mint a covid alatt, és attól tartok, hogy még rosszabb lesz, ha 

nem kapnak az önkormányzatok nagyobb állami támogatást, de bízom abban, hogy kapunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azt mondtad, hogy a testület dönt a képviselői tiszteletdíjakról. Hol lett az eldöntve, hogy mi ne kapjunk tiszteletdíjat? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Szerintem a pandémia alatt lett hatályon kívül helyezve a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet, amikor nem lehetett 

ülést tartani, hanem a képviselő-testület hatáskörében a polgármester hozott döntést. Ettől függetlenül viszont e-

mailben kaptatok írásos anyagot és tájékoztatva lettetek a döntésekről, tehát egyeztetve lett veletek valamennyi döntés, 

így ez is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tehát Veletek egyeztetve én hoztam meg ezt a döntést. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ne érts félre, én nem sajnálom azt sem, ha Neked adunk jutalmat, mert tudom, hogy nagyon sokat megspórolunk azzal, 

hogy nem teljes állásban, hanem társadalmi megbízatásban látod el a polgármesteri tisztséget. De foglalkoztatunk egy 

aljegyzőt, illetve egy alpolgármester helyett két alpolgármester van. 

 

Torma Andrea polgármester 

A két alpolgármester bére nem több, mintha csak egy alpolgármester lenne. Ők ketten kapnak egy alpolgármesteri 

díjazást. Azért van két alpolgármester, mert mind a kettő a saját maga területén nagyon sokat hozzá tesz a falu 

működéséhez. Hárman együtt tudjuk összehozni azt, hogy minden jól működjön. A munkát így tudjuk megosztani 

hárman. Mindenkinek van egy olyan területe, amihez ért, amit visz. Egy ember kevés lenne ahhoz, hogy ilyen sokrétű, 

sok, különféle szakértelmet és ismeretet igénylő feladatokat ellásson. Ezért vagyunk hárman. Nem több a fizetése 

hármunknak együtt, mint egy település főállású polgármesterének és alpolgármesterének.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Jó, én nem is kérdőjeleztem meg mindezt soha, örültem, hogy ez működik. Meg annak is örülök, hogy a Dettit, mint 

aljegyzőt tudjuk foglalkoztatni, mert én is úgy gondolom, meg beszéltünk róla sokat, hogy ez így nekünk sokkal 

hatékonyabb. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A Dettit nem az önkormányzat foglalkoztatja, hanem a Borsosberényi Közös Önkormányzat Hivatal. A Közös Hivatal 

dolgozói közül sokan bár fizikailag itt dolgoznak Bánkon, de valójában a másik két település ügyeivel is foglalkoznak.   

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Mi ebbe ugye nem látunk ennyire bele. Azt is csak most tudtam meg, hogy a Klári intézi mindhárom település 

pénzügyeit. 
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Torma Andrea polgármester 

Hát nem tudom, ez hogy lehet, Enikő. Hányszor beszéltünk már a három év alatt a közös hivatalról. Minden évben 

tárgyaljuk a hivatal költségvetését is és a beszámolóját is, abban ez egyértelműen le van írva. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, csak abba nem látunk bele, hogy ki melyik falu dolgait csinálja. 

 

Torma Andrea polgármester 

A beszámoló tartalmazza, hogy a pénzügy mindhárom település pénzügyeit és munkaügyeit ellátja. 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása mindhárom falu tekintetében Bánkon történik.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Bánk a központ. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, hivatalosan a Közös Hivatal székhelye Borsosberény. 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

A pénzügyi csoport itt van Bánkon, ők látják el mindhárom település tekintetében a pénzügyi feladatokat. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én senkitől nem akarok elvenni semmit, csak azt mondom, hogy nem szép, hogy csakúgy el lett döntve, hogy a 

tiszteletdíjunk el lesz véve. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megnyugszol, ha a következő testületi ülésen előterjesztem és dönt róla a testület? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen.  

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, akkor légy szíves Detti a következő ülésre készítsd elő a rendelet-tervezetet és az előterjesztést.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Miért nem dönthetünk róla most? 

 

Torma Andrea polgármester 

Mert erről egy önkormányzati rendeletet kell alkotni, azt pedig csak írásban lehet előterjeszteni, és társadalmi 

véleményezésre is közzé kell tenni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azért én még erre egy pár gondolatot reagálnék. Én meg Tőled nem sajnálom a tiszteletdíjat, Enikő. Amikor az 

alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapításra kerültek és a Tibivel elvállaltuk ezt a munkát, az alpolgármesteri 

tiszteletdíj arányosan el lett osztva a Tibi és köztem. A Tibor minden reggel már korán itt van, nagyon sokat dolgozik. 

Engem nem látsz itt minden nap, mert én általában többet vagyok úton a falu érdekei miatt. Én a tiszteletdíjamnak a 

dupláját kocsikázom el havonta. Ezen kívül minden egyes önkormányzati, vagy horgászegyesületi rendezvényen vagy 

civil szervezet által tartott rendezvényen aktívan reszt veszünk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Például sokszor a Gabi vagy a Tibi (vagy én vagy a családom) hozza el az önkormányzat által megrendelt dolgokat 

Pestről vagy akárhonnan, azért, hogy ne kelljen százezreket kifizetni a szállításért. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mi nem havi egy alkalommal ülünk itt másfél órát, hanem napi szinten intézzük az önkormányzat meg a falu ügyeit. 

Az általatok szervezett rendezvények lebonyolítását nem biztos, hogy önkormányzati munkának kell tekinteni. 

Nyilvánosak az ülések, bárki részt vehet rajta. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Én egy szóval nem mondtam, hogy sajnálom Tőletek ezt a pénzt, nem mondtam, hogy nem dolgoztok és nyilvánvalóan 

az általunk szervezett programokra sem mondtam azt, hogy az önkormányzat érdekében tesszük. Csak azt mondtam, 

hogy jó lenne, ha azt a havi harmincezer forint összegű tiszteletdíjat olyan közösségi célra fordíthatnám, amire 

szeretném, ahelyett, hogy nem kapom meg. És nem sajnálom senkitől a tiszteletdíjat, mert tisztában vagyok vele, hogy 

megdolgoztok érte. Én csak azt kértem, hogy az Andrisbá és az én tiszteletdíjam is férjen bele a költségvetésbe. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Rendben, akkor most kérted. A Detti előkészíti a következő ülésre és döntünk róla. Én sem sajnálom tőled ezt az 

összeget, biztosan meg fogom szavazni, hogy módosítsuk a költségvetést. Nekem az is belefér, ha a sportegyesület 

támogatását csökkentjük 500.000 Ft-tal. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én azt gondolom, hogy nem kellene eljutni oda, hogy bárminek a működését veszélyeztessük, azért, hogy Ti kapjatok 

tiszteletdíjat. Tehát mindenképpen úgy kell kitalálni ennek a kiadásnak a forrását, hogy az ne veszélyeztesse semminek 

a működését, hogy elveszünk a költségvetésből közel egy millió forintot, mert ennek járuléka is van. Látjátok Ti is a 

költségvetést, át kell gondolni, hogy honnan húzzunk le pénzt, melyik tételből, hogy ennek meg legyen a forrása. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De az is biztos, hogy mondjuk decemberben, amikor eszetekbe jut, hogy szeretnétek egymásnak jutalmat adni, 

megbeszélitek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ezt nagyon szépen kérlek, hogy vond vissza, mert személyeskedésnek és támadásnak érzem. Én nem tudtam arról, 

hogy a Tibi előáll egy javaslattal az én jutalmazásomra, ők pedig nem tudtak arról, hogy én szeretnék nekik jutalmat 

adni. Kikérem magunknak ezt a gyanúsítást! Ilyen még véletlenül se hangozzon el a szádból, képviselőként meg pláne 

nem, hogy mi egymásnak megszavazunk bármit is. Egyikünk sem tudott róla, hogy a jutalmazása napirenden lesz. 

Egyáltalán nem volt ilyen megbeszélés, ezt mélységesen visszautasítom, úgyhogy kérlek, vond vissza és fogalmazz 

máshogy! 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Rendben. Az nem jutott eszébe senkinek, hogy mondjuk a közösségi munkámért én is kapjak egy jelképes összeget, 

mondjuk 30.000 Ft-tot? Tényleg nem sajnálom senkitől a jutalmat. Nem arról van szó, hogy szüksége van-e rá 

valakinek, hanem arról, hogy ez egy kis közösség, tisztában vagyunk vele, hogy valaki ezt évek óta önkéntesen 

csinálja. Én amúgy sem tenném el ezt az összeget, hanem felajánlanám közösségi célra. Én abban a pillanatban 

támogatnám, ha valaki azt mondaná, hogy neki is ítéljünk meg jutalmat, mert mondjuk sokat tesz ezért a faluért. 

 

Torma Andrea polgármester 

Kire gondolsz saját magadon kívül? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Te miért nem voltál itt azon az ülésen, amikor a jutalmazásról döntött a testület? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Mert szerdai napon volt az ülést. Többször jeleztem írásban is, hogy szerdai napokon nem tudok a testületi ülésen részt 

venni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én igyekszem itt lenni az összes ülésen, sokszor kell átszerveznem a hetemet, hogy itt tudjak lenni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én többször jeleztem, hogy nekem a szerdai nap nem jó. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jellemzően keddi vagy szerdai napra szervezzük az üléseket, mivel akkor van fűtés a hivatalban. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én direkt kértem, hogy ne legyen szerdán ülés. Mindannyian munkavállalók vagyunk, ugye? A testületi ülés 

munkaidőben van, ha abba belegondolsz, akkor a munkaidő reggel nyolctól délután négyig tart. Egy átlag 

munkavállaló nem tud eljönni munkaidőben az ülésre.  
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Torma Andrea polgármester 

El tud jönni, mert van erre egy jogilag biztosított megoldás. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Volt olyan összetételű testület is, hogy a testület több tagja alkalmazottként dolgozott, olyankor általában délután ötkor 

meg hatkor kezdődött az ülés és sokszor itt voltunk még este 10-kor is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jól tudom, hogy a képviselők a munkahelyükről kaphatnak kikérőt? 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Igen. 

 

Torma Andrea polgármester 

Más településen is van délelőtt testületi ülés és a képviselők részt tudnak venni az ülésen. Tehát megvan ennek a jogi 

lehetősége és formája. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha szerdán délután ötkor lenne az ülés, mennyivel lennél előrébb? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Általában kettőkor végzek, és el tudok jönni az ülésre. Ezt is többször jeleztem írásban. 

 

Torma Andrea polgármester 

Próbáld úgy szervezni a munkát, hogy itt tudj lenni, főleg, ha úgy látod, hogy valami fontos dolgot tárgyalunk. 

Igyekszünk mindenkihez alkalmazkodni, de van, amikor nem tudunk minden szempontnak megfelelni, és úgy jön ki, 

hogy csak szerdán tudjuk megtartani az ülést. Most sem sikerült úgy intézni, hogy mindenki itt legyen, mert most a 

Bandinak nem jó az időpont. Nem tudunk mindig mindenkihez alkalmazkodni, bármennyire igyekszünk. Ha 

munkavállaló vagy, akkor annak van egy jogi formája, hogy a munkahelyedről kikérjenek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Most már látom a gondolatmeneted. Te azt gondolod, hogy azért szerveztük szerdára azt az ülést, hogy egymásnak 

jutalmat tudjunk adni? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha itt lettem volna, akkor se mondtam volna, hogy nem, mert sokat dolgoztok, megérdemlitek. Soha nem mondtam 

nemet, amikor ilyen dolgokról volt szó. Amikor a Tibinek laptop vásárlás volt, azt is megszavaztam. Soha nem 

mondtam semmire azt, hogy valaki nem érdemli meg. 

 

Torma Andrea polgármester 

De azért felhánytorgatod. Mert ezt a laptop vásárlást már nem tudom hányadszor hangoztatod. Csak felhánytorgatod 

szegény Tibinek, hogy a rengeteg munkájáért kapott egy laptopot. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Enikő, jövő tavasszal önkormányzati választás lesz, el lehet indulni polgármesternek! Most arról van szó, hogy azt a 

pénzt, amit máshová akarsz adni, azt nem akarod itt hagyni az önkormányzatnál, hanem Te akarod elosztani. 

Vitatkozhatunk ezen, de nekem elég drága az időm ahhoz, hogy ezzel kelljen foglalkozni. Nem jön senki segíteni 

nekem reggel felkapcsolni a fűtést, megnézni, hogy megy-e a kazán az orvosi rendelőben, nem nézi meg senki 

helyettem, hogy mit csinálnak a fiúk és senki nem járja körbe helyettem éjszaka a falut, hogy mindenhol működik-e a 

közvilágítás. Sorolhatnám még, de nem akarok ezzel foglalkozni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én ezt nem kérdőjelezem meg. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De, körülbelül egy fél órája ezt kérdőjelezed meg. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkérdőjelezed, és egy lapon kezeled a Te 30.000 Ft-os, és a két alpolgármester 100.000 Ft-os tiszteletdíját. Ne 

haragudj, de egyáltalán nincs egy szinten, amit Te teszel hozzá, meg amit ők tesznek hozzá a falu életéhez. És nem 

szeretnélek megbántani ezzel, kérlek, ne is vedd úgy, és nem veszem el azt, és nem értékelem alul, amit Te teszel, sőt, 
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inkább dicsérem. Megdicsértem százszor, ahol csak jártam a karácsonyi vásárt és mást is, amibe bele teszed magad. 

Tökéletesen, rendben meg van csinálva, de az az egy vagy két rendezvényt a napi szintű munkával nem lehet egy 

lapon említeni.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem kért meg senki napi szintű munkára. Amire megkérnek, abban mindig odateszem magam. 

 

Torma Andrea polgármester 

A napi szintű munka ellátása érdekében van a két alpolgármester. Azért őket választottam meg magam mellé, mert 

bennük láttam azt, hogy bizonyos feladatokat velük tudok megosztani, és azt a munkaképességet és feladat- 

végrehajtást, amire megbíztam őket.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Sok esetben a saját munkaeszközeimet, időmet az önkormányzati munkára fordítom, amiért nem kapok semmilyen 

plusz juttatást. Ha összeszámolnánk, látszana, hogy évente több hetet dolgoznak az én alkalmazottjaim is – akiket én 

fizetek - az önkormányzatnak, és csinálnak meg olyan dolgokat, ami nem biztos, hogy az én dolgom lenne, de ezzel is 

segíteni tudom az önkormányzat munkáját. Sokan nincsenek ezzel tisztában és én ezért örülök, hogy felhoztad ezt a 

témát. Nyugodtan felkereshet bárki, akinek ez szúrja a szemét. 

 

Torma Andrea polgármester 

A legrosszabb az, hogy pont Te mondod ezt, akinek a legjobban át kellene látnia ezt az egészet. Ebben ez a 

legszomorúbb, hogy Te, aki itt vagy köztünk, megkérdőjelezed, hogy miért kapnak az alpolgármesterek vagy én 

fizetést vagy akár jutalmat. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem, én azt kérdeztem meg, hogy én miért nem kapok tiszteletdíjat. Tavaly is jeleztem, hogy a költségvetésben legyen 

benne ez az összeg, mert ez az illetmény, amit megbeszéltünk és nem vettük el, akkor járna nekünk is. De akkor most 

kiderült, hogy alapvetően el lett véve a képviselői tiszteletdíj. 

 

Torma Andrea polgármester 

Újra kell döntenie a testületnek a képviselői tiszteletdíjakról. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én ezt tavaly is jeleztem. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor bocsáss meg, ezt elfelejtettem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A másik, aminek örülök, hogy ha ez eddig neked egy tüske volt a szemedben, akkor ez most megoldódik, és a jövőben 

talán tudunk tovább egy irányba haladni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Elnézést kérek, ezek szerint - ha ezt tavaly is jeleztek - akkor erről én feledkeztem meg. Valószínűleg magamból 

indultam ki, mert én ilyen gazdasági helyzetben nem kérném a képviselői tiszteletdíjat, és azt gondoltam, hogy mind a 

ketten amúgy is az önkormányzatért dolgoznátok, ezzel pedig az önkormányzatnál marad a pénz, Te pedig többször is 

hangoztattad, hogy a tiszteletdíjadat amúgy is közösségi célokra ajánlanád fel. Magamból indultam ki, mivel én sem 

veszem fel a fizetésem felét, hanem itt hagyom, hogy minél több jusson a falunak. Azt gondoltam, hogy akkor Ti is így 

vagytok ezzel, de ezek szerint Te meg akarod címkézni ezt az összeget, hogy ezt a Hugyecz Enikő adta valamire és 

nem az önkormányzat. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, azt szeretném, hogy én dönthessem el, hogy mire fordítom a tiszteletdíjam. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, a következő ülésen tárgyalni fogjuk ezt a témát és a testület dönt a képviselői tiszteletdíjakról.  

További kérdés a költségvetéshez kapcsolódóan? 

 

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

 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2/2023. (II.14.) jegyzőkönyv 

 16 

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

elfogadjuk az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő–testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet 3 igen szavazattal, 1 

nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2023. (II.14.) önkormányzati RENDELETE 

 

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez kapcsolódóan van-e kérdés? Ugye láttátok, hogy itt is a 

bérfejlesztésekre és az időközi juttatásokra biztosítva van a fedezet, valamint azokra a közös kiadásokra, amelyek mind 

a három önkormányzatot érintik. A minimálbér emelkedésének megfelelő bérfejlesztés lett tervezve a hivatali 

dolgozók tekintetében, ez szerepel a költségvetésben, ami azt jelenti, hogy önkormányzatonként nagyjából öt és fél 

millió összeget kell hozzátennünk a hivatal működéséhez. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 

Egy mondatot azért hozzá tennék, hogy értsétek. A közös hivatal kb. 68 millió forintból működik. A közös hivatal 

fenntartására tavaly kb. 52,3 forintot kaptunk, idén viszont 300.000 Ft-tal kevesebbet. A növekmény pillanatnyilag 

teljes egészében a három fenntartó önkormányzatot terheli. Hozzáteszem, ha évközben, kapunk egy kis 

forráskiegészítést – a közüzem díjakra időközben már kaptunk egy minimáli összeget –, akkor természetesen a közös 

hivatal költségvetéséhez is hozzányúlunk. 

 

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 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 72.916 ezer Ft főösszeggel, és aki 

elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

19/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi 

költségvetését 72.916 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  

A költségvetés 72.916 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Kiadások: 

személyi juttatások     61.556 ezer Ft, 

munkaadót terhelő járulékok      8.283 ezer Ft, 

dologi kiadások     2.975 ezer Ft, 

egyéb működési célú kiadások        102 ezer Ft. 

Bevételek: 

finanszírozási bevétel   72.916 ezer Ft. 

 

A hivatal létszámkerete 12 fő. 

 

Határidő: 2023. év folyamán 

Felelős: polgármester  

 

 

Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az üléstermet. 
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2. Napirend Bánki Nyár tervezett rendezvényeiről szóló tájékoztatás 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Bánki Nyár tervezett programjait már nagyvonalakban ismertettem veletek a múltkori ülésen. A napirend ugyan 

főleg a Bánki Nyár tervezett rendezvényeire vonatkozik, de elmondom azt is, hogy milyen programokat tervezünk az 

év folyamán, még nyár előtt. A március 15-i ünnepséget a napján, március 15-én tervezzük megtartani, amely 

rendezvényre Benneteket is szeretettel várlak. Május 1-jén a tavalyi évhez hasonlóan ismét főzőversenyt szervezünk. 

Szintén májusban lesz a gyermeknapi rendezvényünk, népi játékokkal, bábszínházi elősadással aztán június első 

hétvégéjén lesz a stégfestés programunk, amiről már többször beszéltünk. A Bánki Nyár július elsején egy koncerttel 

kezdődik majd. Itt mondanám el, csak azért, hogy Ti is tisztában legyetek az árakkal, egy koncert kb. 3.300.000 Ft 

+ÁFA összegnél kezdődik, és ehhez jön még hozzá a technika költsége, ami átlag 1.500.000 Ft +ÁFA. Tehát egy 

„olcsóbb” koncert nagyjából nettó 5 millió forintba kerül.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ez a koncert belépőjegyes lesz? Lesz belőle bevételünk? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, kb. egy- két millió bevétellel kalkulálunk. Ahogy mondtam, örök dilemma, hogy drágább legyen a jegy, és 

esetleg kevesebben jönnek, vagy olcsóbb, és remélhetőleg többen jönnek. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A bánkiak erre a koncertre majd ingyen mehetnek be? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az általunk szervezett koncertekre igen. Július 8-án Dumaszínház lesz, 9-re nem terveztünk még programot, de 

valószínűleg nem is lesz azon a hétvégén semmilyen program, mivel nincs rá anyagi forrásunk. A színpadot a korábbi 

évek gyakorlatának megfelelően bérbe veszik, tehát ebből is lesz bevételünk, viszont erre a programra a bánki lakosok 

nem mehetnek be ingyen. A Bánkitó Fesztivál július 14-16. között kerül megtartásra. Július 21-én, pénteken mozifilm 

vetítés lesz, július 22-én pedig Tankcsapda koncert lesz, ők bérlik a színpadot. Július 30-i hétvégén tartják a 

nemzetiségi találkozót. Augusztus 4-én szintén színpadbérlés keretében Kárpátia koncert lesz. Augusztus 5-re pedig az 

immár hagyománnyá vált Jól Soul Bánk keretében egy jazz koncertet tervezünk, amelyre 500.000 Ft pályázati 

támogatást nyertünk. A fellépti díj és a technika költsége ettől jóval több, de a semminél ez a pénz is több. Ez a 

rendezvény egyébként ingyenes lesz. Augusztus 11-én lesz még egy mozifilm vetítés. Augusztus 12-re Kowalsky meg 

a Vega koncertet terveztünk. A fellépőnél le van foglalva a dátum, de a koncert még egyeztetés alatt van több ok miatt 

is. Egyrészt a fellépti díj és a technika több, mint 8 millió forintba kerülne. Ahhoz, hogy ez az megtérüljön, elég magas 

jegyárat kellene megszabni, viszont, ha túl magas a jegy ára, akkor feltételezhető, hogy esetleg kevesebben lesznek. 

Tehát eldöntendő, hogy megtartjuk-e a koncertet és veszteséget termelünk, vagy nem lesz koncert. A másik kritikus 

kérdés ezzel a koncerttel kapcsolatban – amit már a múltkori ülésen is említettem Nektek – hogy elbírja-e egyáltalán a 

színpad azt közel 8 tonna súlyú technikát, amire az együttesnek szüksége van a koncert megtartásához. Megjött a 

statikai vélemény, amit a Tibivel és a Gabival szeretnék még átbeszélni. Ha nem tudjuk bevállalni ezt a koncertet, 

akkor másik fellépőt fogunk keresnünk, bár ilyenkor már a legtöbb együttesnek le van kötve a nyara, és nem igazán 

van szabad időpontja a nyári időszakra. A Déryné Program keretében augusztus 18-ra egy színházi előadást 

terveztünk, de lehet, hogy végül még sem lesz, mert bár magáért az előadásért nem kell fizetni, mert ez egy államilag 

támogatott projekt, de a technikát nekünk kell biztosítani, ami kb. 1.000.000 Ft-ba kerülne. Meglátjuk, belefér-e a 

költségvetésünkbe. A Szent István napi ünnepséget augusztus 19-én, szombaton tartanánk, mivel augusztus 20-a 

vasárnapra esik, és vasárnap általában már mindenki utazik haza, szinte kiürül a falu. Ha már beleteszünk nagyon sok 

pénzt ebbe a rendezvénybe, akkor legalább minél többen élvezzék a programot. Az ünnepség keretében a Román 

Sándor Új világ című előadása kerül bemutatásra, ami egy zenés-táncos darab, a népi és a modern zene ötvözete, talán 

kicsit a NOX stílusához tudnám hasonlítani. Az előadás utána pedig nem tűzijáték, hanem egy vizes látvány show-t 

tervezünk, ha be tudják vállalni erre az időpontra, mert sajnos még nem adtak biztos választ. Augusztus 26-án a Tekerj 

Bánkon program lesz, az sem a mi rendezvényünk, csak bérbe veszik a színpadot. Nagyjából összefoglalva ezek az 

idénre tervezett rendezvényeink, ami kb. 20 millió Ft kiadást jelent, illetve ettől több, ha még hozzátesszük a reklám- 

és hirdetési kiadásokat is. És akkor még nem beszéltem a reprezentációs költségekről, ami a fellépők által kért 

cateringet (étel-ital fogyasztást) foglalja magában.   

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Publikus már a program? 
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Torma Andrea polgármester 

Nem, amíg nem szerződtünk le, illetve amíg vannak benne bizonytalanságok. Mindenkivel meg vagyunk állapodva, le 

vannak fixálva a programok, de amíg nincs aláírt szerződés, addig ne reklámozzátok, főleg a Kowalsky meg a Vega 

koncertet ne, mivel az a legnagyobb kérdőjel az anyagiak, illetve a színpad terhelhetősége miatt. Ha végül úgy 

döntünk, hogy nem lesz Kowalsky koncert, akkor nem tudom, hogy milyen más fellépőt találunk augusztus 12-re, ami 

a nyári főszezon időpontja. Az idénre tervezett fellépőket már tavaly ősszel lefoglaltuk, az azonban csak most derült ki, 

hogy a Kowalskynak ekkora a technikai igénye.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azt nem lehetne, hogy arra a hétvégére, amikor nincs rendezvény, meghirdetjük a színpadot, hogy akinek kell, az 

kibérelheti? Általában a fellépők keresnek minket, vagy fordítva? 

 

Torma Andrea polgármester 

Előfordult már ez is, az is. A Dumaszínháznak mi ajánlottuk fel, hogy vegyék bérbe a színpadot, a Tankcsapda meg a 

Kárpátia esetében pedig a menedzsmentjük keresett meg minket. Az, hogy a Tankcsapda meg a Kárpátia esetében így 

bevált ez a dolog, annak nagyon örülünk, mert egyébként nagyon kevés fellépő csinálja ezt. Nem nagyon szeretik ezt a 

megoldást. Nekik az a jobb, ha megvesszük a produkciót, mert akkor nincs vele kockázata meg munkája. Nagyon 

kevés a nyári hétvégi időpont és azt meg inkább eladják. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ettől függetlenül, mi is így járunk talán a legjobban, mert a saját reklámjukat, meg mindent megcsinálnak maguknak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, nekünk jó lenne ez, csak a fellépők nem akarják ezt a megoldást. Senki ne legyen abban a tévhitben, hogy a 

fellépők tolonganak azért, hogy fellépjenek Bánkon. Van olyan fellépő, aki még úgy sem jön el, hogy mi megvesszük 

a produkciót, mivel neki ez a helyszín kicsi, és Ő csak több ezer fő feletti nézőközönség részére ad koncertet. Nehogy 

azt higgyétek, hogy itt mi teszünk jót nekik, gyakorlatilag megfordult a dolog és örüljünk, ha jönnek. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Neoton koncert már a múlt évben sem volt. Miért? Olyan magas fellépti díjat szabtak meg? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, ők is nagyon sokat emeltek a fellépti díjon. Valószínűleg már az összes nyári időpontjuk foglalt, de velük is 

beszélünk, tavaly tárgyaltunk velük, hátha. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Csak a magas fellépti díj volt az oka, hogy nem voltak már tavaly sem? 

 

Torma Andrea polgármester 

Részben az, mert sokat emeltek a fellépti díjon, részben pedig hogy ne legyenek minden évben, nehogy unalmas és 

egyhangú legyen a Bánki Nyár. Megpróbálunk olyan fellépőt keresni, aki egy szélesebb réteget lefed, fiatalokat, és 

középkorúakat is. A régi nagy együttesek megfizethetőbbek. Olyanra ne is gondoljunk, hogy Curtis vagy Majka, mert 

Ők szinte megfizethetetlenek a számunkra. 

Van esetleg további kérdés?  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A jegyárak idén hogyan fognak alakulni? 

 

Torma Andrea polgármester 

A jegyárakat a minimum az infláció mértékével szeretném megemelni, de lehet, hogy egy nagyobb emelést is meg 

lehetne kockáztatni, ami a fellépti díjakhoz igazodik. Ha azt akarjuk, hogy megtérüljenek a kiadásaink, ahhoz nagyon 

fel kellene emelni a jegyárakat, és akkor ott vannak még az ingyenes rendezvények és Szent István napi ünnepség, ami 

kb. 5 millió forint, amiből egyáltalán nincs bevételünk.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Augusztus 20-án akkor nem lesz tűzijáték? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, vizes showműsort szeretnénk. A lézerre tavaly vegyes visszajelzéseket kaptunk, így azt elengedjük, de nyilván a 

kutyák és a környezetvédelem szempontjából jobb a lézer show, mint a tüzijáték. 

 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2/2023. (II.14.) jegyzőkönyv 

 19 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha a technika ilyen drága, akkor azt nem tudjuk esetleg megvenni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyrészt nagyon sokba kerül egy ilyen professzionális technikai felszerelés, mint amit a fellépők igényelnek, másrészt 

pedig kell hozzá egy vagy több szakember is, aki tudja üzemeltetni, ilyenünk pedig nincs. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor ez úgy történik, hogy bérbe vesszük a technikát és biztosítanak hozzá szakembert is? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, több szakember építi fel, illetve bontja le a fedést, valamint szereli össze és szedi szét a technikát, és üzemelteti a 

rendezvény alatt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Tehát, ha egy rendezvényhez nekünk kell biztosítani a technikát, a fellépő mondja meg, hogy milyen technikai háttérre 

van szüksége? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, ez általában a fellépővel kötött szerződésben, vagy annak mellékletében rögzítésre kerül. 

 

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

 

 

 

3. Napirend 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Jogszabály írja elő a közművelődési szolgáltatási terv meglétét. A szolgáltatási terv gyakorlatilag a 2023. év tervezett 

rendezvényeink összefoglalása. Minden rendezvényünk bekerül ebbe a tervbe, amit kötelező március 1-jéig 

elfogadnunk. Van valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A karácsonyi vásár benne van? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Nincs. Beletegyük? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, javaslom, hogy tegyük bele. 

 

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

 

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

önkormányzat által fenntartott közösségi színterek 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét azzal a módosítással, 

hogy a szolgáltatási tervben közösségi rendezvényként szerepeltetésre kerül a decemberi adventi karácsonyi vásár, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

20/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozati javaslat: 

  

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 

közösségi színterek 2023. évi szolgáltatási tervét elfogadja és jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2022. évi 

önkormányzati támogatással 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A pénzügyi beszámolót megkaptátok. A szóbeli beszámolóhoz átadom a szót Gábornak. 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

A sportban egy szezon két évet érint, ősszel elkezdődik egy szezon és a következő év nyarán van vége. 2021/2022-es 

bajnokságban a csapat félidőben első volt, aztán megnyertük a Megye I-es Bajnokságot, ami egyben nagy reklámot 

jelentett a falunak is. Itt, Nógrád megyében minden csapatot több góllal vertünk. Az évzáró bankettünket a 

Kempingben tartottuk, amelyen kb. 80-100 fő vett részt. Osztályozó mérkőzést játszottunk Balatonlellével, amit 

sikerült megnyernünk és ezzel kivívtuk az NB III-ban történő szereplést, és innen kezdődtek a nagybetűs feladatok. 

Nem tudtuk, hogy milyen igényeket állít majd elénk ez az osztály. A Dalnoki Akadémiával közösen edzőket 

foglalkoztatunk, erőnléti edzőt, edzőt, gyúrót, másodedzőt, tehát van egy szakmai apparátus. A Megye I-ben szereplő 

csapatot próbáltuk az NB III-ban szerepeltetni, de ott hamar kiderült, hogy az NB III-as bajnokság sokkal erősebb a 

megyei szinteknél. A játékosok se voltak alkalmasak a szerepléshez, illetve az edzőnk sem volt valami jó választás, 

úgyhogy nem szerepeltünk túl acélosan. Télen a csapat összetételében volt egy kisebb változtatás, négy-öt játékost 

igazoltunk, és ugyanennyitől megváltunk, edzőt váltottunk, így most már elérhetőnek tűnik az a cél, hogy bent 

maradjunk ebben az osztályban. Az NB III-ban a középcsoportban vagyunk, komoly csapatok, pl. Pécs, Dunaújváros, 

Dabas, Fradi, Honvéd, MTK stb, második csapatával játszunk. Értünk el szép eredményeket, a Kecskemétet és a 

Honvédot is megvertük. Úgy gondolom, hogy fejlődik a csapat, bent fogunk tudni maradni ebben az osztályban. A 

fejlesztéseknek is akkor lesz értelme, ha ezt sikerül megvalósítani. Az MLSZ-től egy viszonylag nagy összegű 

támogatást kapunk. Az útiköltségek, valamint a pálya bérleti díjak nagyon megemelkedtek. Most Pesten edz a csapat, 

azokat a pályákat bérelni kell, mert a saját pályánk még nem készült el. Utaztatni kell a játékosokat, ha hazaérünk, 

akkor valamivel megvendégeljük a csapatot, mert reggel elindulunk, és csak este érünk haza. Erre utaltam, amikor azt 

mondtam, hogy az üzemanyagköltségemet senki nem téríti meg. Beülök a csapattal a buszba és irány az ország másik 

fele. Mivel Megye I-es csapatot is indítottunk, így szombaton és vasárnap is úton vagyok. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A busz a Tiéd, vagy a sportegyesületé? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

A busz az enyém. Az NB III-ban a legminimálisabb költségvetésű sportegyesület is 50.000.000 Ft-ból gazdálkodik, a 

mi költségvetésünk ennek jóval alatta van, azért is próbálunk meg valahogy a kiadásokon spórolni. Az 

önkormányzattól kapott 1.500.000 Ft-tal el kell számolnom az önkormányzat felé, az MLSZ-től kapott támogatással 

pedig az MLSZ felé. Megkaptátok a pénzügyi beszámolót. Rengeteg olyan kiadásunk van, ami eddig jóval kevesebb 

volt. Az NB III- ban a játékvezetői díjak, a sportorvosi vizsgálatok díja is magasabb, és jóval több a leigazolások 

száma is. Emellett az NB III-as előírásoknak megfelelő pályát is kellett bérelnünk a mérkőzésekhez, mert nem volt 

hazai pályánk. A Vasastól igazoltunk egy játékost. A játékos kivásárlási díja jelentett egy nagyobb kiadási tételt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A játékosok kapnak fizetést? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Az útiköltséget fizetjük nekik. A rászánt időhöz képest nagyjából nullára jönnek ki. Kb. havi 100.000 Ft a játékosok 

útiköltsége, ami a mérkőzésekre, valamint az edzésekre történő utazást foglalja magában. Általában heti 4-5 

alkalommal van edzés. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az edzésre, illetve a meccsre járás útiköltségét megtérítitek a játékosoknak. Az is az egyesület költsége, ha mondjuk 

leviszed őket egy meccsre például Kecskemétre? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Az MLSZ-től azért kapunk támogatást, hogy ezeket a kiadásokat pl. az útiköltséget, az ebédeltetést, pályabérlést, 

játékvezetői díjakat stb. abból finanszírozzuk. Ez a támogatás csak az NB III-as csapatra vonatkozik. Nekünk van egy 

Megye I-es csapatunk is. A Megyei I. osztályban történő szerepléshez nem adnak támogatást. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És jó az, hogy két csapatotok van? 
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Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Az NB III-as csapatunk egy férfias, jó képességű játékosokból álló kerettel rendelkezik, 15-16 évesekkel abban a 

bajnokságban nem tudsz labdába rúgni. Azért, hogy legyen átmenet az NB III-as és az utánpótlás csapat között, ezért a 

Megye I. osztályban elindítottuk az U19-es csapatot, hogy legyen egy kis rálátásuk arra, hogy milyen a felnőtt foci. Az 

U19–es csapatban 17-18 éves srácok vannak és ők játszanak jelenleg a Megyei I. osztály felnőtt bajnokságában. Az 

eredmények alapján még van nekik is hova fejlődni, de a meccseket látva ügyes srácok, tehát lesz honnan meríteni a 

jövőben, nem kell majd máshonnan igazolni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha nem kerültetek volna fel az NB III-ba, akkor maradt volna a csapat Megye I-ben? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Igen, akkor az a csapat maradt volna Megye I-ben, csak akkor nem kaptunk volna támogatást. A pályázatok 

elbírálásánál sokat számít, hogy melyik osztályban szerepel a csapat. A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség által 

nyújtott támogatás esetében – amit a régi öltözőépület és pálya felújítására, meg a lelátó építésére kaptunk - is sokat 

nyomott a latban, hogy egy osztállyal feljebb kerültünk. Ha esetleg nem úgy alakulnak a számításaink és nem sikerül 

benn maradnunk az NB III-as bajnokságban, akkor ezekből a srácokból van egy jó, masszív Megye I-es csapatunk, 

amiből tudunk építkezni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De azt jól értem, hogy plusz költség, hogy van egy Megye I-es csapat is? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

A játékvezetői díjakat, a sportorvosi vizsgálat díját akkor is kell fizetni, valamint pályát akkor is kellene bérelni, ha 

csak az U19-ben játszanának. Tehát most ezek a fiúk az U19-ben is fociznak, és a Megye I-ben is.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azért kell pályát bérelni, mert nem megfelelőek a körülmények, vagy azért, mert ott folyik az új öltöző építése? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Azért, mert nem tudunk hol öltözni és rövidesen elkezdődnek a pálya felújítási munkái is.  

 

Torma Andrea polgármester 

Ez a pálya a jelenlegi adottságaival nem alkalmas NB III-as licenszre. A pálya mérete, a helységek száma nem 

elegendő ahhoz, hogy az NB III-as meccseket itt játsszák. A Megye I-es bajnokság mérkőzéseit meg azért nem lehet itt 

tartani, mert felújítás alatt van a terület. 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Jelenleg építési terület a pálya. Ki lettek szedve a pályát elkerítő korlátok. Az alapvető biztonsági előírásoknak meg 

kell felelni, nemcsak az NB III-ban, hanem már a Megye I. osztályban is. Parkolót kell biztosítani. Most ott le van 

zárva minden, így nehéz. Visszatérve a költségvetésre, meg arra az új öltözőépület megépítéséhez vállalt 20 millió 

forint egyesületi hozzájárulásra, amit az önkormányzat megelőlegezett, nem azt mondom, hogy nem fogjuk tudni 

visszafizetni, hiszen vállaltuk, ez egy alapfeltétel, de még a Dalnoki Akadémia sem kapta meg azt a TAO támogatást, 

amit már várunk egy fél éve. A döntést már megkaptuk, de a támogatás összege nem került átutalásra a Dalnoki 

számlájára. Addig nem merünk nekiállni a pálya felújításának sem, amíg nincs meg ez a pénz. Fél év telt el a határozat 

megküldése óta, és amelyik kertész még tavaly ősszel azt mondta, hogy 15 millió forintért megcsinálja a füvesítést, az 

most már 20 millió forintról beszél. Folyamatosan csúszunk ki az időből és ennek az veszélye, hogy mindennek megy 

fel az ára és esetleg el sem készül őszre a pálya. Ha nem készül el időben a pálya, akkor megint pályát kell bérelnünk, 

hogy tudjunk hazai meccseket játszani. Azért is mondtam előre, hogy rajta vagyunk a dolgon, de nem tudjuk, hogy ez 

mennyire fog sikerülni. Talán arányosan neki tudunk kezdeni. Attól is tartunk, nehogy ezeket a TAO bevételeket 

átirányítsák máshová. Addig, amíg nincs a számlánkon a pénz, addig nem merünk nekiugrani a munkáknak. A Bánk 

Sportegyesület a megyei labdarúgó szövetségtől kapott támogatást. Mivel ez az első év, hogy benne vagyunk ebben a 

támogatásos rendszerben, nem tudunk vakon ígérgetni. Az új sportöltöző építése egy önkormányzati projekt volt, 

amiről dönteni kellett, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk. Muszáj volt beleugranunk, ha ezt meg akartuk valósítani. 

Ezzel nem azt mondom, hogy akkor felelőtlenül ígérgettem, mert akkor is mondtam, hogy a mi részünkről neccesebb 

lesz visszafizetni a pénzt az önkormányzatnak, mint a Dalnoki Akadémiának. Ettől függetlenül nem herdáljuk el a 

pénzt, sőt, az alpolgármesteri fizetésemet is bele kell ebbe tolni, hogy spórolni tudjunk. Most a 1.500.000 Ft összegű 

önkormányzati támogatással számolok el, de ez a valóságban jóval nagyobb összeget jelent.   

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De ez egy fontos dolog, hogy elmond, hogy Te is kapsz pénzt, és hogy Te erre fordítod. 
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Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Három évvel ezelőtt még 2.800.000 Ft összegű támogatást kaptunk az önkormányzattól. Az önkormányzatnak muszáj 

volt a támogatási összeget csökkentenie, de a sportegyesület kiadásai nem csökkentek. Elfogadtuk, hogy ennyi 

támogatást tud adni az önkormányzat, ebből kell nekünk gazdálkodni. Ahhoz, hogy a pálya megépüljön és minden 

szép legyen, nekünk ezt végig kell tolni. Nem szabad az NB III-as csapattal kiesnünk, nem szabad félbehagyni a 

szezont.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha megkapjátok a TAO támogatást, akkor visszafizetitek az önkormányzat által megelőlegezett 20.000.000 Ft-ot? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Nem. A régi öltöző és a pálya felújításával kapcsolatos munkák egy részét pl. ablakok kibontása, csempe leverése stb. 

társadalmi munkában megcsináljuk és amennyit így meg tudunk spórolni, abból fogjuk tudni visszaadni az 

önkormányzatnak a megelőlegezett összeget. Az önkormányzat vagyona pedig növekedni fog a felújítás miatt.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Szerinted így meg tudtok majd spórolni 10 millió forintot? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Meglátjuk, hogy mennyit. Reméljük, hogy meg tudunk annyit spórolni. 

  

Hugyecz Enikő képviselő 

És a másik 10 millió forint? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

A Bánk Sportegyesület pedig úgy tudja a 10 millió forintot visszaadni, hogy mondjuk ezt az évi 1.500.000 Ft 

önkormányzati támogatást nem vesszük fel és akkor hat év alatt kvázi visszafizetjük. Nem kapunk támogatást és 

önfenntartók leszünk. Ez természetesen csak egy példa volt, nem ez a cél. A cél az, hogy bennmaradjunk az NB III-

ban, és ha ez sikerül, akkor az MLSZ-től minden évben kapunk támogatást. Első évben nagyon nehéz szponzort 

találni, aki adja a nevét a csapathoz, de ha úgymond „másodévesek” leszünk, akkor már több bizalmat kapunk a 

környékbeli vállalkozóktól is, és tudunk szerezni támogatókat. A szponzorok által nyújtott támogatásokkal akár meg is 

duplázhatjuk az éves költségvetésünket. Ha sikerül bent maradnunk, akkor már masszívan meg tudjuk alapozni ezt az 

NB III-at. A környezetünk adott lesz hozzá, a csapat adott lesz hozzá, és akkor jobban tudunk támogatókat keresni. Az 

NB III-ban egy egyharmad országrészben mozogsz, ott már van reklámérték.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A két sportegyesület vállalta, hogy a megelőlegezett 20 millió forintot egy éven belüli visszafizeti. És ott volt valami 

garanciánk, amit beszéltünk anno a Dalnokival kapcsolatban? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nemcsak a Dalnokival kapcsolatban. Megállapodást kötöttünk a két sportegyesülettel a megelőlegezett összeg 

visszafizetésére vonatkozóan. Ha egy tartozást nem fizetnek vissza, akkor az végrehajthatóvá válik. Nyilván arról majd 

a testület fog dönteni, hogy milyen lépéseket tegyünk, vagy hogyan tudjuk kigazdálkodni a költségvetésből hiányzó 20 

millió forintot. Nem gondolom, hogy az a célunk, hogy ezt a két bánki civil szervezetet tönkre tegyük egy 

végrehajtással, úgy gondolom, hogy mindenképp megegyezésre kell törekedni. 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Még egyszer mondom, hogy ez az összeg vissza lesz fizetve, csak nem biztos, hogy december 31-ig. Az 

önkormányzatnak pedig lesz egy megvalósult beruházása, ami az önkormányzat vagyonát növeli. Ott van egy 

ötvenötmilliós értékű épület, a pályázati pénzt nem kellett visszafizetni és két sportegyesület ebbe beszállt önerővel. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én továbbra sem kérdőjelezem meg, hogy ez egy jó döntés volt. 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

15 évre szóló szerződésünk van a Dalnoki Akadémiával. Ez egy hosszú távú folyamat. A környékbeli településeken – 

Tereskén, Rétságon, Borsosberényben stb. ahol régóta nincs már normális utánpótlás nevelés - most kezdték el 

összeszedni az utánpótlás játékosokat. A Dalnoki Akadémia fogja ezt összefogni és ez egy élő utánpótlás-nevelés lesz 

itt Bánkon, életet fogunk ide hozni a jövőben. Nem biztos, hogy a december 31-i határidőt tudjuk tartani, de a 20 millió 

fele ki lesz fizetve ebben az évben, a másik fele meg a következőben. Bízom benne, hogy ebben partnerek lesznek az 

önkormányzati képviselők is. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor év közben is fogsz adni erről tájékoztatást? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

Igen, hogy ha már látom, hogy áll a félévünk. A szezon végén, nyáron meglátjuk, hogy bent maradtunk-e vagy nem, 

mert az lesz egy nagyobb vízválasztó, hogy hogyan tovább. A legfontosabb, hogy bent maradjunk, és hogy elkezdjük 

megvalósítani a létesítményt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Mármint a lelátót? 

 

Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke 

A pálya és a régi öltöző felújítását, valamint a lelátó megépítését és a parkoló kialakítását. Amíg azonban a Dalnoki 

Akadémia nem kapja meg a TAO támogatást, addig nem merünk nekikezdeni.  

  

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

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

elfogadjuk a Bánk Sportegyesület elnökének 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és a 2022. évi 

önkormányzati támogatással történő elszámolását, kérem, kézfeltartással szavazzon!!  

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő 

határozatot: 

 

21/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2022. évi 

tevékenységéről szóló szóbeli beszámolót, valamint a 2022. évi önkormányzati 

támogatással történő pénzügyi elszámolást (pénzügyi és szakmai beszámoló) elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend Beszámoló a Polgárőr Egyesület Bánk 2022. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2022. évi 

önkormányzati támogatással 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok a Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzati 

támogatás elszámolásával kapcsolatos pénzügyi beszámolót. Ha kérdésetek van, arra én sajnos nem fogok tudni 

válaszolni, de ha kétségetek van, azt meg lehet tenni, hogy nem fogadjuk el a beszámolót, hanem kiegészítést kérünk 

és újra tárgyaljuk a témát. Van kérdés, észrevétel? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem egész évben odatették magukat. Minden rendezvényen jelen voltak, hasznos munkát végeztek. A 

sportrendezvények biztosítását is vállalták. 

 

Torma Andrea polgármester 

Más települések polgármesterei sokat panaszkodnak arra, hogy a helyi polgárőr egyesületek nem vesznek részt a 

sportrendezvények biztosításában. Nekünk egy rossz szavunk nem lehet rájuk. Az összes rendezvényt végig 

biztosították. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ha van saját rendezvényük, akkor igyekszünk mi is támogatni őket azzal, hogy kedvezményesen biztosítjuk az ételt. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 

elfogadjuk a Polgárőr Egyesület Bánk elnökének 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és a 2022. évi 

önkormányzati támogatással történő elszámolását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

22/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Bánk 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2022. évi önkormányzati támogatással 

történő pénzügyi elszámolást (pénzügyi és szakmai beszámoló) elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

6. Napirend Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően történt az óvodai felvételi időpontjának, valamint a nyári szünet dátumának 

kijelölése. Tehát áprilisban lesz egy hét, amikor előre meghirdetett időpontokban beírathatják a szülők az óvodás korú 

gyermekeket az óvodába, illetve a nyári szünet időtartama 4 hét lesz, július 24-től augusztus 20-ig tart majd, amint az 

előző években is. Ha valaki a gyermek elhelyezését nem tudja megoldani ez idő alatt, akkor biztosítani kell a 

gyermekfelügyeltet. A Böbi egyeztetett a szülőkkel, és úgy tűnik, senkinek nem okoz gondot ez a 4 hét, mindenki meg 

tudja oldani a felügyeletet. Ha mégsem, a tolmácsi óvodával van erre vonatkozóan kialakult együttműködésünk. Van-e 

ezzel kapcsolatban kérdés? 

 

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

 

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

beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározásáról szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

23/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bánk Község Önkormányzata 

fenntartásában lévő, a Bánk, Kis utca 1 szám alatt működő Törpe Óvoda intézményben a 

2023/2024. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) 

a következők szerint határozza meg: 

Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont:  

• 2023. április 24-én 9.00 órától 14.00 óráig,  

• 2023. április 25-én 9.00 órától 14.00 óráig, 

• 2023. április 26-án 9.00 órától 14.00 óráig,  

• 2023. április 27-én 9.00 órától 14.00 óráig,  

 

Az óvodai beiratkozás helye: Törpe Óvoda, Bánk, Kis utca 1. 

Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 

gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 

felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 

A képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés időpontjának és a 

beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a 

jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.  
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Bánk Község Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő Törpe Óvoda 

intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2023. július 24-től 2023. augusztus 20-ig tart. 

A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti 

gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén 

biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek 

napközbeni ellátása. 

A képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 

intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé 

és tájékoztassa az érintetteket.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

 

 

7. Napirend Bánk 938. hrsz. ingatlanon műfüves labdarugópálya létesítése 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Az MLSZ-nek van egy pályázati felhívása, amelynek keretében műfüves labdarugó pályára lehet pályázni. A Dalnoki 

Akadémia tudna rá pályázni, és az MLSZ 100 %-ban finanszírozza a pályaépítést. Lehetséges megvalósítási 

helyszínként felmerült a teniszpálya melletti terület, amire már régóta sportcélú területként tekintünk, de egy 

nagyméretű műfüves pálya az előzetes rajzok szerint nem fér el rajta. A Gabi tovább nyomozott, úgyhogy átadom neki 

a szót. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Február 28-ig kell beadni ezt a pályázatot, ami egy 100%-os finanszírozású pályázat, tehát nem kell önerőt biztosítani 

hozzá. Én úgy gondolom, hogy önkormányzati területen lenne érdemes megvalósítani, hogy ne kelljen területeket 

vásárolni. Ha ez a pálya egyszer itt megépül, innen el nem viszi senki, így teljesen mindegy, hogy ki pályázik, az 

nekünk Bánkon egy fejlesztés. Egyébként is terveztük korábban egy műfüves pálya megépítését. Van többféle méretű 

műfüves pálya, de a leggazdaságosabb most a jelenlegi helyzetben, hogy ha adnak rá 180.000.000 Ft-ot, akkor azt kell 

elfogadni. A Dalnokinak van egy olyan kapcsolata, egy cég, aki ezt fel is tudja tölteni TAO-ból. A támogatást a 

Magyar Labdarúgó Szövetség adja, nem pedig a megyei labdarúgó szövetség. Ez egy nem mindennapi alkalom, mert 

eddig 10-20% önerőt kellett hozzátenni ezekhez a pályázatokhoz. Öltöző egyelőre nem lesz, de akár egy konténerrel is 

megoldható az öltöző. Az MLSZ mindig az UEFA szabványnak megfelelő, legnagyobb méretű pályában gondolkozik, 

ha azonban a terület adottságai nem engedik meg a pálya kialakítását, akkor ebből pályaméretből minimálisan le lehet 

csípni. A piros vonal az eredeti pályaméretet, a zöld vonal pedig a csökkentett pályát jelöli. A csökkentett pályaméret 

azt jelenti, hogy 7-7 méterrel kisebb a pálya, de ez nem a pálya tényleges méretéből van levéve, mert a műfű túlmegy a 

vonalakon 3-3 méterrel, ami azért van, hogy ne a vonalon legyen a kerítés. Az alapvonaltól van 3 méterre egy hálós 

kerítés. A legnagyobb pályaméret 105x68 méter, ami egyébként teljesen felesleges, mert a jelenlegi bánki pálya mérete 

is 55x100 méter. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ez akkor nagyobb, mint a lenti, élőfüves focipálya? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, a zöld vonallal határolt pálya attól nagyobb. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És akkor ez mire jó? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Bármilyen mérkőzésre jó lehet. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

De ehhez nincsen lelátó és öltöző. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez a pálya kitűnő edzések és edzőmeccsek megtartására. Ott van a meglévő focipályánál az öltöző – a csapatok úgyis 

busszal jönnek - átöltöznek ott és utána feljönnek ide. Ezt a műfüves pályát egyébként ki lehet adni bérbe edzőtáborok 
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megtartására is. Nagy falat ez, de egy olyan lehetőség, ami eddig nem volt. Annyi még, hogy a tereprendezést nekünk 

kell megcsinálni. Tibi tudja, hogy legalább 3 méter a szintkülönbség. A lehetséges kivitelezőt elhívjuk majd ide, hogy 

nézzék meg, mi az a szint, ami elcsalható, mennyi földmunkára van ott szükség. Amennyivel kisebb a pálya, annyival 

kevesebb költség is a kialakítása. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

És így elveszne az az önkormányzati terület?  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Pont beférne a pálya, ha elforgatjuk, és egy kicsit lecsípünk a teljes méretből. 

 

Torma Andrea polgármester 

Lehet csökkenteni a pálya méretét? Megkérdeztétek? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez az egy módja van, hogy beférjen oda a pálya. Ha egyáltalán akarjuk ezt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ez nektek hasznos lenne? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igazából nem csak nekünk lenne hasznos, ezt bárki használhatná. Ezek a pályák körbe vannak kerítve, van két kapu 

rajtuk. A Diósjenőn lévő pálya például a téli időszakban minden hétvégén foglalt. A megyei bajnokság mérkőzései 

megtarthatók rajta, így a lenti füves pályát kímélni tudjuk. A rendezési terv szerint ez egy sportcélú terület. Nem kell a 

pályázathoz önerőt biztosítani, de ha lenne is önerő, azt sem nekünk kellene vállalnunk, hanem a Dalnoki 

Akadémiának. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tehát a Dalnoki Akadémia megfinanszírozná a szükséges földmunkát? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak úgy lehetne, azért, hogy nekünk ne kerüljön pénzbe. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mi a földmunkát nem tudjuk vállalni. Ha abból indulunk ki, mint az óvodánál, hogy egy színtiszta, vízszintes területet 

kellett átadni a kivitelezőnek, azt itt nem tudjuk vállalni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez amúgy is egy több körös történet. Egyelőre arról kellene döntenünk, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy azon a 

területen a Dalnoki Akadémia pályázati támogatásból műfüves labdarúgó pályát építsen. Veszíteni valónk nincs. Ha 

nyernek, akkor lesz ott egy műfüves pálya, ha nem, akkor marad minden az eredeti állapotban. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az legyen kimondva, hogy mi nem tudunk ehhez anyagilag hozzájárulni, még a tereprendezéshez sem. A terület 

tulajdonjoga továbbra is a miénk marad. Nem tudjuk vállalni sem a terület közművesítését, sem a tereprendezést, 

semmit. Mert ha majd felmerül egy konténer öltöző telepítése, ahhoz már közmű is kell. Csak a területet adjuk ehhez, 

hasonló feltételekkel, mint ahogy a Tó Hotelnek is megengedtük, hogy a temető parkoló fölé napelemes rendszert 

építsen, minden költség a Dalnoki Akadémiáé, és a tulajdonjog marad az önkormányzaté. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az is hozzátartozik ehhez, hogy ha nem járulunk hozzá, akkor a Dalnoki máshol valósítja meg ezt a projektet. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én megmondom, hogy nekem mi az egyetlen bajom ezzel. Sokat beszélünk arról, hogy nincs egy nagyobb zárt, fedett 

hely, ahol lehetne például kosárlabdázni, vagy bármilyen közösségi célú rendezvényt megtartani, vagy például mint a 

Zsófiék is, terembiciklizni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egy sportcsarnokra gondolsz? 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Nyilván az egy sokkal nagyobb falat. Csak ha van egy ilyen területe az önkormányzatnak, akkor miért nem egy olyan 

létesítményt csinálunk oda, amit télen is lehetne használni, akár közöségi célra, akár más sportra is? Én nem ellenzem 

a focit, mert látom, hogy sikeresek vagytok benne. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha lehetne választani, hogy műfüves pálya vagy sportcsarnok, nyilván én is a sportcsarnokot választanám. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mi ahhoz nagyon kicsik vagyunk, hogy sportcsarnokot tartsunk fenn. Úgy tudom, három évvel ezelőtt Vác 100%-os 

támogatású támogatást kapott sportcsarnok építésére, de visszaadta az önkormányzat a támogatást, mert úgy ítélte 

meg, hogy nem tudta volna üzemeltetni. És akkor még nem is voltak ekkora rezsi árak. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ennek a pályának milyen fenntartási költsége van, ha megvalósul? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ennek annyi a fenntartási költsége, hogy havonta egyszer, illetve attól függően, hogy mennyi meccs van rajta egy 

speciális kefével át kell menni rajta, hogy visszaálljon a műfű. Meg ha esik a hó, le kell túrni a pályáról. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tudunk hozni most egy olyan döntést, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület az MLSZ TAO programiroda 2023/2024-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési program 

keretében az Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 938 helyrajzi ingatlanon műfüves labdarúgó pálya létesítésére 

pályázatot nyújtson be, és támogatás elnyerése esetén műfüves pályát építsen, azzal a feltétellel, hogy a támogatás 

elnyerése esetén az Önkormányzat a beruházás megvalósításához anyagi hozzájárulást nem biztosít, ide értve azt is, 

hogy a pálya megépítéséhez szükséges sík területet az Önkormányzat nem biztosítja, valamint a sík terület 

kialakításához szükséges földmunkához anyagi támogatást nem nyújt. A beruházást követően a teljes terület 

önkormányzati tulajdon marad, a Dalnoki Akadémia ezzel a beruházással tulajdonjogot nem szerez. Feltételezem, 

hogy a pályát a Dalnoki Akadémia fogja üzemeltetni, nem nekünk kell majd karbantartani, meg tisztán tartani. Ha nyer 

a pályázat, akkor szükséges lesz a pálya használatára vonatkozó megállapodást kötni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az MLSZ felé, hogy ha megnyerik a pályázatot és megépül a pálya, akkor 

azt tizenöt évig működtetni is kell.  

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor a döntésbe azt is belefoglaljuk, hogy a műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése, karbantartása, javítása, 

állagmegőrzése, sérülés esetén a helyreállítása a pályázó Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület 

kötelezettsége, az Önkormányzata a műfüves labdarúgó pálya üzemeltetéséhez, karbantartásához anyagi forrást nem 

nyújt, a műfüves labdarúgó pálya üzemeltetését és fenntartását nem biztosítja. Javaslom, azt is kössük ki, hogy a pálya 

a megépítést követően, amennyiben az nem kerül az MLSZ tulajdonába, az Önkormányzat tulajdonába kerül, az 

építtető ráépítés jogcímén tulajdonjogot nem szerez, valamint a pályát a Bánk Sportegyesület labdarúgó csapata vagy 

csapatai térítési díj mentesen jogosultak használni.  

Tekintettel arra, hogy a területen van már egy teniszpálya és annak közvetlen közelében földmunkát fognak végezni, 

azt is kössük ki, hogy a már meglévő teniszpálya a műfüves pálya építése miatt nem sérülhet, amennyiben a beruházás 

során bármilyen kár keletkezik a teniszpályában, az építtető köteles a kárt megtéríteni és az eredeti állapotot 

helyreállítani. A feltételeket pedig megállapodásba foglaljuk, ha nyer a pályázat, és a képviselő-testület pedig 

felhatalmaz az aláírásra. Ez jó így? Valakinek van egyéb javaslata, amit még beleírjunk a határozatba? 

 

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

 

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

kikötésekkel hozzájárul ahhoz, hogy a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület az MLSZ TAO 

programiroda 2023/2024-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési program keretében az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk 938 helyrajzi számú, kivett sportpálya megnevezésű ingatlanon műfüves labdarúgó pálya 

létesítésére pályázatot nyújtson be, és támogatás elnyerése esetén műfüves pályát építsen, kérem, kézfeltartással 

szavazzon!  

 

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

határozatot: 
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24/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dalnoki Jenő 

Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület (székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 12., 

nyilvántartási szám: 01-02-0012624) az MLSZ TAO programiroda 2023/2024-es bajnoki 

szezonra vonatkozó sportfejlesztési program keretében az Önkormányzat tulajdonát 

képező Bánk 938 helyrajzi számú, kivett sportpálya megnevezésű ingatlanon műfüves 

labdarúgó pálya létesítésére pályázatot nyújtson be, és támogatás elnyerése esetén  

műfüves pályát építsen, az alábbi kikötésekkel: 

• a támogatás elnyerése Bánk Község Önkormányzata a beruházás megvalósításához 

anyagi hozzájárulást nem biztosít, ide értve azt is, hogy a pálya megépítéséhez 

szükséges sík területet Bánk Község Önkormányzata nem biztosítja, valamint a sík 

terület kialakításához szükséges földmunkához anyagi támogatást nem nyújt; 

• a műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése, karbantartása, javítása, állagmegőrzése, 

sérülés esetén helyreállítása a pályázó Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület kötelezettsége, Bánk Község Önkormányzata a műfüves labdarúgó 

üzemeltetéséhez, karbantartásához anyagi (pénzügyi) forrást nem nyújt, a műfüves 

labdarúgó pálya üzemeltetését és fenntartását nem biztosítja; 

• a pálya a megépítést követően – amennyiben az nem az nem kerül az MLSZ 

tulajdonába - az Önkormányzat tulajdonába kerül, a tulajdonjog szempontjából a 

pálya osztja az altalaj sorsát, az építtető ráépítés jogcímén tulajdonjogot nem 

szerez, 

• a pálya használatára a Bánk Sportegyesület labdarúgó csapata, csapatai térítési díj 

mentesen (ingyenesen) jogosultak; 

• a Bánk 938 helyrajzi számú ingatlanon már meglévő teniszpálya a műfüves pálya 

építése miatt nem sérülhet, amennyiben a beruházás során bármilyen kár keletkezik 

a teniszpályában, az építtető, Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület köteles a kárt megtéríteni és az eredeti állapotot helyreállítani; 

• a terület használatára és a beruházás megvalósítására, valamint a megépülő 

műfüves pálya használatára vonatkozóan a beruházás megkezdését megelőzően a 

fenti feltételeket tartalmazó megállapodás megkötése szükséges az 

Önkormányzattal, mint tulajdonossal, a beruházás csak a megállapodás megkötését 

követően kezdhető meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 938 helyrajzi számú, 

kivett sportpálya megnevezésű ingatlanon műfüves labdarúgó pálya létesítésére vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: 2023. február 28., megállapodás megkötése: nyertes pályázat esetén 

Felelős: polgármester 

 

 

 

8.  Napirend Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetése 

 Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok az előterjesztést. Van valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki a Nyugat-Nógrád 

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetését jóváhagyja és elfogadja, kérem, 

kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő határozatot: 
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25/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Család- és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetését az előterjesztettek szerint 

jóváhagyja, elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

2023. évi költségvetését jóváhagyja és elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő határozatot: 

 

26/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését az előterjesztettek szerint jóváhagyja, 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

9.Napirend Egyebek 

 
➢ Az önkormányzati rendezvényterem biztosítása bánki farsangi bál céljára 

 
Torma Andrea polgármester 

Jövő héten szombaton farsangi bál megtartása céljából bánkiak szeretnék igénybe venni a Rendezvénytermet. A 

kérdés, hogy megkaphatják-e ingyen, vagy ha nem, akkor milyen feltételekkel. Én ebben nem kívánok egyedül 

dönteni, elmondom mik az érvek mellette és ellene, és erről közösen döntsünk.  

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Akkor ilyen közösségi dolgot szerveznek? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, batyus farsangi bált szeretnének tartani, amire bárki jöhet. Ha valaki magáncélú rendezvény, például születésnap, 

keresztelő vagy hasonló rendezény céljára használta a termet, mindig fizetett érte bérleti díjat. A terem bérleti díja 

25.000 Ft + áfa, a téli időszakban pedig a fűtés költségét is megfizetettük a bérlővel, tehát télen nagyjából 40.000 Ft a 

terem díja. Nem szeretném, ha ebből a faluban konfliktus lenne, hogy az egyik bánkinak ingyen adjuk, a másiknak 

meg nem. A másik oldalról viszont azt mondom, hogy ez mégis egy kicsit más kategória, mint egy családi rendezvény. 

Úgy látom, hogy ezt bált azoknak szervezik, akik a szemétszedésben is részt vettek. Nem tudom, hogy rajtuk kívül 

még kiket érint, de valószínű, hogy csak bánkiak jönnek, viszont bánkiak közül bárki jöhet, nyitott a rendezvény. Ha 

úgy tekintünk erre a bálra, hogy bárki bánki jöhet, és hogy a szervezők tettek a közösségért, akkor ingyen is 

megkaphatják. Ezt csak én gondolom így, ők nem mondták. Tekinthetjük úgy, hogy ez egy nyilvános, közösségi célú 

esemény, nem pedig magánrendezvény. Legalábbis én úgy tudom, hogy bárki jöhet. A szüreti bálra is ingyen adjuk a 

termet. Ezek az érvek és ellenérvek, légy szíves foglaljatok állást, hogy a döntésünket egységesen tudjuk képviselni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Döntsék el, hogy milyen jellegű rendezvényt akarnak tartani, és utána döntünk mi. 

  

Torma Andrea polgármester 

Én ennyit tudok, amit elmondtam. Bárki bánki jöhet, közösség építő batyus bál lesz. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem ők olyan jellegű rendezvényt akarnak tartani, mint amilyen a szüreti bál is volt, hogy alapvetően minden 

bánki mehet, aki akar, de lehet, hogy más településről is csatlakoznának. 
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Torma Andrea polgármester 

És arról mi a véleményed, hogy ingyen adjuk a termet? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem tudom, az csúnya lenne, hogyha másnak pénzért adjuk, nekik meg nem. Ha valamelyik civil szervezet, egyesület 

tart rendezvényt, arra ingyen oda szoktuk adni, de ez most nem olyan jellegű. A polgárőr egyesület meg a 

horgászegyesület sem szokott fizetni, de ez most nem ilyen. Valamilyen köztes megoldást kellene kitalálni, talán nem 

kellene ingyen adni. Viszont ez nem is egy zártkörű rendezvény, mint mondjuk egy lagzi, ide jöhet bárki. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Ők részt szoktak venni a közösségi események szervezésében. A szüreti bál is a Nagyteremben szokott lenni, és azért 

sem kell fizetni, meg a karácsonyi vásárkor is szoktuk használni a termet, igaz, hogy csak a mosdót, de akkor is ingyen 

szokott lenni. Ez nem egy zártkörű rendezvény lesz. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, ezért mondtam el a különbségeket. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, de a rezsi, az nekünk is rezsi, és nekem úgy tűnik, hogy Ők sem zárkóznak el attól, hogy valamennyit fizessenek 

érte. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tibi? Ingyen adjuk, rezsiért adjuk, vagy teljes áron adjuk? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem adjuk oda ingyen, aztán meglátjuk milyen közösségépítő szerepe lesz később. 

 

Torma Andrea polgármester 

A többieknek mi a véleménye? 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Én is támogatom, legyen ingyen! 

 

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 

2023. február 25-én tartandó farsangi bál megrendezése céljából az Önkormányzati Hivatal rendezvénytermét 

ingyenesen, térítésmentesen biztosítsuk a szervezők részére, tekintettel a rendezvény közösségépítő jellegére, kérem, 

kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő határozatot: 

 

27/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

2653 Bánk, Hősök tere 11. szám alatti Önkormányzati Hivatal rendezvényterme helyiséget 

a 2023. február 25-én szombaton tartandó farsangi bál megrendezése céljából – tekintettel 

a rendezvény közösségépítő jellegére – ingyenesen, térítésmentesen használatba adja a 

szervezők (főszervező: Boda-Takács Piroska) részére. 

 

Határidő: 2023. február 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

➢ A tóban élő hód áttelepítése 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A hód áttelepítésére megkaptuk az engedélyt. Az áttelepítés csak a meghatározott időszakban és csak a meghatározott 

jogosultsággal és szakértelemmel rendelkező személy által történhet. A Detti utána érdeklődött egy ilyen 
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szakértelemmel rendelkező személynél, és a hód áttelepítésének költsége kb. 400-500.0000 Ft lenne, de ez a költség 

lehet több is, attól függően, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hová jelöli ki a hód áttelepítésének a helyét. 

Úgyhogy itt vagyunk a költségvetésnél újra, és erre nincs forrásunk a költségvetésben. Mit csináljunk a hóddal? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Tehát a hód áttelepítését csak valamilyen szakember végezheti? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Igen, benne van a határozatban, hogy szakember kell hozzá. 

 

Torma Andrea polgármester 

Két megoldás van. Vagy elveszünk valahonnan pénzt, átcsoportosítjuk és elvitetjük a hódot, vagy itt marad és él, 

ameddig él, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb beszűkül az élettere, és ahogy ide jött, el is megy. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Szerintem a hódot el kell vitetni, mert elég nagy közfelháborodást kelt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem addig tart ez a közfelháborodás, amíg el nem beszélgetsz értelmesen azzal, aki felháborodott. Amikor a 

horgászokkal tereprendezést tartottunk a tó körül, és visszavágtuk a megrágott fákat, pont azt beszéltük, hogy meg 

kellene ritkítani ott azt a részt, úgy sokkal szebb lenne. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha itt marad a hód, biztos, hogy nem lesz fűzfa a tó körül. A másik kérdés, hogy mennyire van benne a gátban, hogy 

hova fog költözni, mert ott, ahol most van, elég széles a gát, de mi van, ha átköltözik a szállodák alá.  

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Egy darab hód van? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Egyedül nem szokott lenni, inkább csak párban. 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Szaporodik? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, általában ilyenkor télen. 

 

Torma Andrea polgármester 

Lehet, hogy tavaszra még több hód lesz? Miért jött ide egyáltalán? Tudtommal a hód folyóvízben él. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mert kiszáradt a Lókos patak. Ott a focipálya mögött van két hódvár. Nem tudom, hogy így, ha télen be van fagyva a 

tó, akkor levermeli-e magát? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Egyébként be van fagyva a tó? Mert tőlem kérdezte ez a szakember, akivel beszéltem, de nem tudtam neki 

megmondani. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, be van fagyva. Az odúnak a vízszint alatt van a bejárata, de maga az odú belül száraz.  

 

Hugyecz Enikő képviselő  

És állatvédő szervezet nem vihetné el, mert mondjuk itt veszélyben van? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Megfelelő szakértelemmel rendelkező személy viheti csak el. Ha nem az engedélyben foglaltak szerint járunk el, akkor 

megbüntetnek.  

 

Torma Andrea polgármester 
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El kell döntenünk, hogy mi legyen. Valami más terhére vállaljuk az áttelepítés költségét és elvitetjük a hódot, vagy 

marad? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mitől függ az áttelepítés költsége? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Attól függ, hogy hová kell áttelepíteni. Azt mondta a szakember, hogy minimum 500.000 Ft az áttelepítés. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És azt ki dönti el, hogy hová telepítsék át? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Most a Lókos oldalán volt új rágás. 

 

Torma Andrea polgármester 

Lehet, hogy átköltözne a Lókosba? Visszamegy szerinted? Várjunk? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azért itt a tónál nincs annyira nyugta. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

A határozat értelmében augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni az áttelepítést. Az engedély pedig 2024. 

március 24-ig érvényes. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A horgászok aggódnak a legjobban a halak miatt. Sokan egyébként azért járnak le a tóhoz, hogy lássák a hódot. Én azt 

javaslom, bár nem biztos, hogy jó ötlet, a vasárnapi horgászgyűlésen vessük fel a témát, ők pedig mondják el a 

véleményüket, találjunk megoldást! 

 

Hugyecz Enikő képviselő  

Kinek lenne a kötelezettsége a hód áttelepítése? 

 

Torma Andrea polgármester 

Senkinek, ha nem csinálunk semmit, akkor ott marad. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Emberre nem veszélyes, a saját környezetünket pedig védhetjük dróthálóval, aztán ha nem tetszik neki, hátha elmegy. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez jó ötlet! Próbáljuk meg, hogy körbedrótozzuk a tó körüli fűzfákat, aztán meglátjuk, hátha magától elmegy. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A kerítéshálót nem tudja elrágni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor egyelőre marad ez a megoldás, hogy körbekerítjük a fákat? Hátha visszamegy a Lókosba? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én lehet, hogy első körben megpróbálnám ezt. 

 

Torma Andrea polgármester 

Milyen háló kell hozzá? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Kerítésháló. Megnézzük, hogy mennyi kell. 
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Henczné Hekli Bernadett aljegyző  

Ha nem válik be a dolog, még mindig érvényes lesz az engedély, elvitethetjük. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tibi, leszel ennek a felelőse? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Bele kellene vonni ebbe a horgászokat is. El kellene jönni a közgyűlésre. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én itt leszek, erről is adok tájékoztatást. Tibi, ha tudsz, gyere Te is, Gabi Te meg valószínűleg mint horgász, úgy is ott 

leszel. 

 

 

 

 

További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 

 

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


