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Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor alpolgármestert.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
A meghívóban szereplő napirendeket kiegészítve megtárgyalásra javaslom: 12. napirendként elidegenítési és terhelési
tilalom törlése iránti kérelem, valamint 13. „Egyebek” napirendi pont.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva- az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Tájékoztatás a vészhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

3.

Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

4.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

5.

Gazdasági Program 2019-2024.
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

6.

Sportfejlesztési koncepció
Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

7.

Helyi védelem megállapítására vonatkozó kezdeményezés,
eljárás megindítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
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8.

Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2020/2021. nevelési
év előkészületeiről
Óvodai nyári szünet idejének módosítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

9.

Óvodavezetői pályázat – döntéshozatal
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

10. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
11. Települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
12. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
13. Egyebek
üdülőterületre sebességkorlátozó tábla kihelyezése iránti kezdeményezés
egyedi építési terület kialakítása iránti megkeresés
Petőfi út menti tervezett járdaszakasz külön helyrajzi számra történő leválasztása
új gyalogos híd körüli területrendezés
strand látogatói létszámkorlát

Napirend előtt

Torma Andrea polgármester
Az elmúlt időszak eseménye, hogy a Rétsági Általános Iskolában megtörtént a ballagás, és szeretném kiemelni, hogy a
ballagók közül négy tanuló külön dicséretet kapott az elmúlt időszak kiemelkedő teljesítményéért, és ebből két tanuló
bánki, amire nagyon büszkék lehetünk, megérdemlik, hogy elhangozzon a nevük: Lomen Anna és Temesvári Vivien.
A benyújtott pályázatokra most nem térnénk ki, ezekről egyeztettünk, és benne volt az újságban is. Amiről nem
beszéltünk: az Agrárminisztérium felhívására lehetőség volt egy úgynevezett települési országfásítási programban való
részvételre pályázni, erre összesen 16 db fára nyújtottuk be az igényünket, ebből 10 db ezüsthárs, amit a temető előtti
részűbe gondoltuk kiültetni, valamint 3 db gömbszilva, és 3 db hegyi juhar fára adtuk be az igényünket, ami az
óvodába kerülne. Amennyiben nyerünk a pályázaton, a helyi közösség részvételével egy meghatározott időpontban,
ősszel kerül sor a fák ültetésére.
A strand fejlesztési pályázat megvalósításával kapcsolatban ott tartunk, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumok beküldésére folyamatban van, ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés aláírására.
Ma küldtük ki három cégnek a beszerzésmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérést, az egyik cég az,
akikkel a határon átnyúló projektben dolgoztunk együtt – elégedettek voltunk a munkájukkal, megbízható, precíz,
munkát végeztek, ezért ismét felkértük ajánlatételre- valamint kerestünk egy kisebb céget, egy egyéni vállalkozót, és
egy nagyobb céget, egy Kft-t. Az ajánlatokat csütörtök délutánig várjuk. Remélhetőleg hamarosan megkötjük a
támogatási szerződést, és mihamarabb megindíthatjuk a tervezésre, projekt menedzseri feladatok ellátására, valamint a
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást. És amikor elkészülnek a tervek, akkor indítható a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés. A tervek szerint szeptember 30-ig kell megtörténnie a kivitelező
kiválasztásának, ez elég szűk határidő, és utána indulhat kivitelezés, aminek a pályázati ütemterv szerint 2021. június
12. a befejezési határideje.
Hugyecz Enikő képviselő
Mi történik akkor, ha elkezdődik a felújítás és határidőre nincs kész és nem tudunk megnyitni?

2

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2020.(VI.29.) jegyzőkönyv

Torma Andrea polgármester
Úgy gondolom, hogy akkor felfüggesztjük a munkálatokat, igyekszünk olyan biztonságos állapotba hozni a strandot,
hogy üzemeltethető legyen, és ősszel fejezzük be. A tereprendezést úgy gondolom, mindenképp meg kell csinálni
nyáirg.
Hugyecz Enikő képviselő
A beton el fog tűnni?
Torma Andrea polgármester
Igen, kétféle burkolatot fog kapni, 2 méteres sávban olyan térburkolatot fog kapni, mint az új sétány, vagyis Viastein
térbukolat kerül rá, ez lenne a strandon belüli gyalogos közlekedési sáv, a fedett patak másik része, talán 3,5 méter sáv
fahatású burkolatot kapna, és oda lennének fixen rögzítve napozóágyak, ez a fedett patak tó felé eső részére kerül.
Ilyen értelemben tehát a mostani beton el fog tűnni.
Az elmúlt időszakkal kapcsolatban van -e kérdés? Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással szavazzon!
További hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a napirend
előtti tájékoztatást.

1. Napirend

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban összefoglaltuk a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket,
ezek folyamatosan felkerültek és fenn is vannak a honlapunkon is, és igyekeztem veletek egyeztetni, megbeszélni,
ezért úgy érzem olyan döntéseket hoztam, ami a Ti egyetértésetekkel születtek. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás, kérdés, nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki a vészhelyzetben
hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul vételével egyetért és elfogadja a határozati javaslatot,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
45/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Kormánya által a
40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt Bánk Község
Önkormányzatának Polgármestere által - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva - hozott döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirend

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Torma Andrea polgármester
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Az előterjesztésben a 2019. évi költségvetés módosításai szerepelnek. A módosítások egy része szükségszerű, annak
érdekében, hogy az állami forrásból biztosított támogatásokkal fennálljon az egyezőség. Az előterjesztés tartalmazza a
módosításra javasolt tételeket, ha van kérdése, beszéljük meg! Hozzászólások?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztettek
szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és
rendelet-tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI.30.) önkormányzati RENDELETE
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirend

Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról
2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Torma Andrea polgármester
Ez a zárszámadás, az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet, illetve szöveges beszámoló. Ezzel
kapcsolatosan észrevétel, vélemény, kérdés?
Az előterjesztés második része a Közös Hivatal beszámolója, és a napirendhez tartozik még az előző évi belső
ellenőrzési jelentés. Hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk
Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint
elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és
rendelet-tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő
rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (VI.30.) önkormányzati RENDELETE
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Torma Andrea polgármester
A Közös Hivatal beszámolójával kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény?
Hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámolót,
ezen belül a bevételek teljesítését 57.243 ezer Ft-tal, a kiadások teljesítését 56.811 ezer Ft-tal elfogadjuk, és elfogadja
az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről és
gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta
a következő határozatot:
46/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület a költségvetés 2019. évi teljesítését 57.243 ezer Ft bevétellel,
ezen belül:
a) Működési célú bevétel
3.441 ezer Ft
b) Finanszírozási bevétel
53.802 ezer Ft
bevétellel jóváhagyja.
A költségvetés 2019. évi teljesítését 56.811 ezer Ft kiadással, ezen belül:
a) Személyi jellegű kiadás
44.763 ezer Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok
8.594 ezer Ft,
c) Dologi kiadások
3.454 ezer Ft,
kiadással jóváhagyja.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati működéshez nyújtott
állami támogatás 2019. évi elszámolása alapján a tagönkormányzatokat a hivatal
dologi (fenntartási) kiadásaira 300 ezer Ft illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Torma Andrea polgármester
A belső ellenőrzési éves jelentéshez van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk Bánk Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, melyről 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkülmeghozta a következő határozatot:
47/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évre
vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4. Napirend

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
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Torma Andrea polgármester
Az előterjesztésben látjátok, hogy hitelfelvételt kellett beterveznünk a költségvetési egyensúly érdekében. Nagyon
bízom benne, hogy a pénzügyi kifizetések ütemezése úgy alakul, hogy nem lesz szükség hitel felvételére. A betervezett
kiadások egy része remélhetőleg a következő évre áthúzódik, gondolok itt a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra,
mert láthatjátok, a pályázati önerők és saját források összegét tartalmazza a költségvetés. Sajnos az idei évet egy
deficites költségvetéssel folytatjuk de még mindig kedvezőbb a helyzet, mint ahogy az első pillanatban, márciusban ezt
gondoltuk. A veszélyhelyzet elején 25 millió Ft-ra terveztük a bevétel kiesésünket, ahhoz képest most19 millió Ft a
működési bevételünk kiesése, ami annak köszönhető, hogy a nyári turisztikai szezon elindult, így tudunk kalkulálni az
ebből származó bevételekkel, gondolok itt elsősorban a szállásdíjbevételünkre, és a strandbevételre. Feltételezhetően
ezáltal az iparűzési és az idegenforgalmi adóban sem lesz akkora visszaesés, mint ahogyan azt márciusban előzetesen
kalkuláltuk az akkor helyzet és előrejelzések szerint. Köszönhetően annak, hogy volt egy jelentős tartalékunk, át tudjuk
úgy vészelni ezt az időszakot, úgy, hogy a működésünk nincs veszélyben, a béreket, rezsit, közszolgáltatókat ki tudjuk
fizetni, ami az elsődleges és a legfontosabb, és a már elindult fejlesztéseket is ki tudtuk fizetni, ki tudtuk gazdálkodni.
A módosítással kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat?
Hugyecz Enikő képviselő
Az mit jelent, hogy az idegenforgalmi adó összegét, megtéríti az állam, amit terveztünk?
Torma Andrea polgármester
Az, hogy pillanatnyilag a szállásadók április 26-tól nem szedik be a vendégektől az idegenforgalmi adót, de be kell
vallaniuk az eltöltött vendégéjszakát, és ki kell mutatniuk, hogy mennyit adót szedtek volna be, mi pedig ezt
negyedévente jelentük és ezt az összeget meg lehet igényelni az államtól, és az állam ezt az összeget megtéríti a
részünkre.
Szintén jelentős kiesés a közös hivatallal kapcsolatban, amit még nem tudtunk februárban a költségvetés tárgyalásakor,
hogy sokkal kevesebb normatívát kap a három település, mint a korábbi években, és amit ebből a támogatásból a közös
hivatal fenntartására 3 millió Ft bevételt terveztünk, amit Borosberény Önkormányzatától kaptunk volna, az most „0”
lett a módosítás következtében. Ezt csak márciusban láttuk, amikor a normatíva közlést megkaptuk, a költségvetés
készítésénél pedig még az előző évi támogatással kalkuláltunk.
Hugyecz Enikő képviselő
A rendezvényekre a 12 millió Ft-ot azt megadják, vagy csak jövőre?
Torma Andrea polgármester
Szerencsére megkaptuk a 12 millió forintot előlegként, és három éven belül kell megvalósítani a rendezvényeket.
Hugyecz Enikő képviselő
A fél milliós összeg a strandbejárat, a sárga felirat?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem! Egy arculat tervezés volt igazából, több dolog van ebben, plakátok, nyomtatás költségei, grafika stb, és
jelentősebb összeg a strand bejárat feliratozása, ezért lett ez kiemelve.
Torma Andrea polgármester
Az igaz, hogy ez elég jelentős tételt tett ki, 160 ezer volt a strandbejárati feliratok gyártása és kihelyezése, ami
lemezből készült, tehát nem műanyag. És ezen felül még a grafikai-arculati tervezésnek is volt költsége.
Ivanics András képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, mert elutazott, de tájékoztatásként mondom,
hogy volt egy észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban, az, hogy nem terveztük be, hogy visszaállítjuk a képviselői
tiszteletdíjakat. Igen, így van, a mostani módosítás nem tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak visszaállítását, mivel
pillanatnyilag olyan bizonytalan a pénzügyi helyzetünk, hogy egy ilyen helyzetben kockázatosnak tartottam volna
visszahozni ezt a kiadást, ráadásul a jövő év is bizonytalan, ezért úgy gondoltam, hogy ha biztosabb lábakon áll a
gazdálkodásunk, akkor tárgyalnánk a tiszteletdíjak visszaállításáról. Megértéseteket kérem, én ezért nem terjesztettem
elő, de természetesen, a testület dönthet úgy, hogy tárgyaljuk, és hogy kerüljön visszaállításra a képviselői tiszteletdíj.
Hugyecz Enikő képviselő
Én az elején is felajánlottam közösségi célokra a díjamat, igazából nekem nem kell, nem bánom, ha idén nem kapunk,
itt marad az önkormányzatnál, jó helyre megy.
Csizmár Gábor alpolgármester
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Jól össze van rakva az anyag, Ti tudjátok a kiadások és bevételek arányát, bízzunk a legjobbakban. Egyébként én nem
vagyok ennyire pesszimista, a strandon, ha jó idő lesz, akkor több bevétel lesz.
Torma Andrea polgármester
A bevételt úgy kalkuláltuk, ami nagy valószínűség szerint teljesíthető, természetesen a látogatottság, az időjárás
függvényében alakulhat jobban is, de ha váratlanul megszorítások jönnének a járványhelyzet miatt, akkor alakulhat
rosszabbul is, ezért inkább óvatosan terveztünk, és inkább teljesítsük túl. De jelentős kiesés az is, hogy a Tó Hotel csak
július végén nyit ki, és az már majdnem fél év kiesés az idegenforgalmi adóbevételnél, ami jelentős összeg. Ugyanígy
nagy összeg az üdülőhelyi feladatokra kapott állami támogatás, amit a beszedett idegenforgalmi adó után kapunk, és
úgy néz ki, hogy ez az idei évben a veszélyhelyzetre való tekintettel elvonásra került.
További hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztettek
szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és
rendelet-tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (VI.30.) önkormányzati RENDELETE
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirend

Gazdasági program 2019-2024.

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztésben leírtuk, hogy ezt kötelező megalkotni minden ciklusban. Elkészítettük. Ezzel kapcsolatban
hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat?
Hugyecz Enikő képviselő
Az előzőhöz képest volt valami módosítás, vagy ugyanazt a vonalat követjük?
Hákli Tibor alpolgármester
Az előzőhöz képest ez egy új gazdasági terv, igazodva a változásokhoz.
Torma Andrea polgármester
A fő témák és a vezérvonal ugyanazok, frissítve a mostani helyzethez.
Hugyecz Enikő képviselő
Sokan érdeklődnek, szeretnének Bánkra költözni, a Patkó utcában van eladó telek?
Torma Andrea polgármester
Ki vannak mérve az építési telkek, az első három, mindkét oldalon közművesítve is van, de magánkézben vannak, a
tulajdonostól lehetne megvenni. Az ez után lévő területeket meg lehet venni az önkormányzattól, de azok nincsenek
közművesítve.
Csizmár Gábor alpolgármester
A program 55. pontjával, az állategészségügyi feladatok koordináció biztosításával kapcsolatban lenne egy kérdésem,
pont a héten ketten is kerestek, nem lesz-e közös oltása a kutyáknak, ahogy régen volt, nem tervezünk-e ilyet?
Torma Andrea polgármester
7

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2020.(VI.29.) jegyzőkönyv

Meg lehet szervezni, az utóbbi évek tapasztalata az volt, hogy csak három-négy kutyát vittek el, és fél napját ott
töltötte az állatorvos, tehát nem volt közkedvelt ez a megoldás, ezáltal az állatorvosnak sem kifizetődő több órát
feleslegesen itt ülni. Az a tapasztalat, hogy mindenki magán úton oldotta meg az oltást. De ha jelnetős igény van rá,
természetesen meg lehet szervezni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Akkor lenne rá lehetőség, ha mondjuk tíz ember összebeszél?
Torma Andrea polgármester
Igen, gondolom, de ezt az állatorvossal is egyeztetni kell. Bár szerintem sokkal egyszerűbb, ha egyedileg mindenki
kihívja az állatorvost amikor neki megfelelő, és időszerű az oltás, mert házhoz megy az állatorvos, és ugyanaz az oltás
ára.
Csizmár Gábor alpolgármester
Akkor központi oltás nem lesz?
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Nem volt rá nagy tömegű igény.
Hugyecz Enikő képviselő
Azt szeretném kérdezni, felmerült a közösségi csoportba egy kacsaeledeles stand kihelyezése, mert tömik a kacsákat
kenyérrel és szemetelnek a maradékkal. Ha körbejárnám, lehetne-e ilyen? Úgy nézne ki, hogy ki lenne helyezve egy
doboz, abból lehetne venni kacsaeledelt, ami lebomlik, és jó a kacsának.
Torma Andrea polgármester
Ki fizeti ki a kacsaeledelt? Vagy a látogató pénzért veszi meg egy automatából?
Hugyecz Enikő képviselő
Baj lenne, ha kiraknánk ilyet?
Torma Andrea polgármester
Ez lehet, szerintem jó ötlet! Láttam már ilyen automatát valahol, jó ötlet! Járd körbe!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az
előterjesztett gazdasági program elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019-2024. évekre szóló gazdasági programját, és 
4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta a következő határozatot:
48/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bánk
Község
Önkormányzata 2019-2024. évekre szóló gazdasági programját az előterjesztettek
szerint elfogadja és jóváhagyja.
A gazdasági program jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. Napirend

Sportfejlesztési koncepció
Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázat
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Torma Andrea polgármester
A napirenden belül két témánk van, kezdjük a sportfejlesztési koncepcióval, de a kettő összefügg, mert a
sportfejlesztési pályázat feltétele, hogy legyen elfogadott sportfejlesztési koncepciónk. Ez egy általános érvényű
irányelv, célkitűzés, program, ahogy a megnevezése is mutatja, egy koncepció a sportfejlesztési elképzeléseinkre
vonatkozóan. A sportegyesülettől kezdve, az óvodai gyermek és szabadidős sportokig mindent felölel, hogy az egyes
sport-területeken milyen elképzeléseink, terveink vannak. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Csizmár Gábor alpolgármester
Örülnék, ha tudnánk tartani ezt a tervet!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az
előterjesztett sportfejlesztési koncepció elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta Bánk Község helyi középtávú sportfejlesztési koncepcióját, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta a következő határozatot:
49/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bánk község helyi középtávú
sportfejlesztési koncepcióját megtárgyalta és az előterjesztettek szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportfejlesztési
koncepciót az elfogadásra vonatkozó záradékkal ellássa.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: polgármester
Torma Andrea polgármester
A napirend második témája a sportfejlesztési pályázat. Az elmúlt években minden évben megjelent ez a
Belügyminisztériumi pályázati felhívás, ami kizárólagosan magyar hazai forrásból támogatott pályázati lehetőség.
Ennek három alterülete van, a legismertebb a helyi utak fejlesztésére, leginkább erre szoktak pályázni az
önkormányzatok, Mi is mindig pályáztunk, tavaly a Pázsit utca felújítására, de sajnos nem nyertünk. A közutak
fejlesztése országosan szinte minden önkormányzatnál szükséges, ezért nagyon sok önkormányzat adja be erre a
célterületre a pályázatát, tehát nagy rá az igény, és bár ennek a célterületnek van a legnagyobb keretösszege, mégis azt
tapasztaljuk, hogy a benyújtott pályázatokhoz képes viszonylag kevés önkormányzat tud nyerni, ezért arra gondoltunk,
és az van előterjesztve, mi lenne, ha idén nem útfelújításra pályáznánk, hanem megpróbálnánk a „b” alpontot, vagyis a
sportfejlesztést, tehát sportlétesítmény fejlesztésére pályáznánk. Beszéltünk róla, tervezzük, hogy a teniszpálya
melletti területen egy komplexebb sportlétesítményt alakítsunk ki, és egy műfüves pálya építésére is gondoltunk. A
tervrajzon látjátok, hogy egy 40 x 60 méteres műfüves pálya szerepel a tervben, amennyiben a labdarúgó szövetségnél
ilyen méretű pályára lesz pályázati kiírás, akkor szeretnénk erre pályázni. Nagyon jó lenne, hogyha ez elkészül, jól ki
is lehessen használni, a településre érkező vendégeknek lehetőségük lenne focizni, bizonyos szintű edzéseket is meg
tudnának tartani a focistáink, valamint bérbe tudnánk adni másoknak is. Ez a hosszútávú cél. Most a sportfejlesztési
pályázatban egy sportöltöző építésére adnánk be a pályázatot, illetve ez egyben egy kiszolgáló létesítmény is lenne,
mosdókkal, ami a teniszezőket is ki tudná szolgálni, hosszú távon pedig a tetőtérben egy klub helységet is lehetne
kialakítani. Ez lenne az elképzelés, aminek a költségvetése 26.600 ezer Ft. Az iparűzési adó-erő képességünk alapján
75 %-os támogatottságra vagyunk jogosultak, tehát 25 %-os önerőt kell vállalni ehhez a fejlesztéshez, ami 6.600 ezer
Ft Ez a kiadás szerepel a módosított költségvetésben. Nem tudjuk, hogy ennek a pályázatnak mennyi a nyerési esélye,
a rendelkezésre álló keretösszeg jóval kisebb, mint az útfejlesztési keret, de talán sokkal kevesebben pályáznak
sportfejlesztésre, mint útépítésre.
Hugyecz Enikő képviselő
Hosszú távú tervekben szerepel a teniszpálya bérbe adásának az áthelyezése? Mert nálunk sokszor érdeklődnek, hogy
hogy lehet igénybe venni, mert nem annyira nyilvánvaló, hogyan lehet teniszezni.
Torma Andrea polgármester
Szerintem az érdeklődőknek add meg a Bandi telefonszámát, és vele egyeztessen a használatról.
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Hugyecz Enikő képviselő
Amúgy jó, hogy van egy teniszpályánk, de ezt így nem tudjuk hirdetni sem, mert ha már sporttevékenységgel
foglalkozunk, jó lenne, ha később ezzel is foglalkoznánk.
Torma Andrea polgármester
Mondjatok javaslatot, hogy lehetne üzemeltetni nyilvánosabban, vagy ha most nincs is ötletünk, gondolkodjunk rajta
és beszéljünk róla a későbbiekben bármikor.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha ez megvalósul, itt lesz egy olyan épület, ami egy kiindulási pont lehet. A műfüves pályával is majd kell
foglalkozni, karban kell tartani, a teniszpályát is, szükség lesz egy gondnokra, aki karbantartja.
Hugyecz Enikő képviselő
Gyakorlatilag ez önkormányzati tulajdon lesz és marad is?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
A önerő számításánál történt egy kis számítási hiba, a helyes összeg – az előterjesztett határozati javaslatban szereplő
6.666.664 Ft helyett 6.666.642 Ft, és így az igényelt támogatás összege 19.999.925 Ft.
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
Belügyminisztérium által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban a
sportfejlesztési alpontra pályázzunk, ezen belül a 938 helyrajzi számú ingatlanon az előterjesztett tervek szerinti bánki
sportöltöző építésére, és vállaljuk a fejlesztéshez szükséges önerőt, 6.666.642 Ft-ot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a sportfejlesztési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta a következő határozatot:
50/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a b) sportfejlesztés pályázati alcélra,
az alábbiak szerint.
- A megvalósítási helyszín:
▪ 2653 Bánk, Benczúr Miklós utca 938 hrsz.
- A projekt megnevezése:„Bánk sportöltöző építése”
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 26.666.567 Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 25 %-a, bruttó
6.666.642 Ft.
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési
célelőirányzat).
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.999.925 Ft.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtása: 2020. július 10-ig
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Helyi védelem megállapítására vonatkozó kezdeményezés,
eljárás megindítása

Torma Andrea polgármester
A közelmúltban megvásároltuk a Petőfi út 27. számú ingatlant, az épület életveszélyes részei lebontásra kerültek, de
ahhoz, hogy a házat teljesen rendbe tegyük és megóvjuk a további romlástól, további fejlesztésekre és felújításra van
szükség. A Teleki László Alapítvány által a népi építészeti program keretében várhatóan júliusban megjelenik egy
pályázati lehetőség, ami a helyi védelem alatt álló népi lakóházak felújítására nyújt támogatást. A pályázat feltétele,
hogy a felújítandó népi lakóház helyi védelem alatt álljon. A helyi védelem célja, hogy megóvjuk a védelem alá
helyezett ingatlant, annak népi építészeti jellegét. Az eljárás kezdeti lépése, hogy döntünk a helyi védelem alá
helyezési eljárás megindításáról, erről közleményt teszünk ki a honlapunkra, és értesíteni kell az építésügyi hatóságot,
aki véleményt nyilváníthat. Az eljárás lefolytatását követően a képviselő-testület dönt arról, hogy helyi védelem alá
helyezzük-e az épületet. Ez már a településkép védelméről szóló rendelet módosításával történik, a településkép
védelméről szóló rendeletünk mellékletében szerepelnek azok az ingatlanok, amelyek védelem alatt állnak. Tehát most
– ha egyetértetek ezzel - megindítanánk az eljárást, és ha helyi védelem alá kerül, akkor nyílik meg a lehetőség, hogy a
júliusban megnyíló pályázaton részt vegyünk. Az anyagban szerepel, hogy a pályázatban közösségi funkciót
szeretnénk adni az épületnek, arra gondoltunk, hogy például helyi identitást erősítő nyári gyermektáborokat lehetne
oda szervezni és annak lenne a központja. Lehetne benne népi kézműves tárgyak kiállítását is tartani, valamint a
szlovák önkormányzatnak a kézműves foglalkozásai is kapnának itt helyet, és lenne a falu közepén egy szép, felújított
népi lakóház, aztán majd menet közben, miután elkészül, biztos lesznek további ötletek, hogy milyen funkcióval lehet
feltölteni. Elsődleges cél most az lenne, hogy megmentsük az épületet és felújítsuk.
Hugyecz Enikő képviselő
Gyakorlatilag ami helyi védelem alá kerül, annak úgy kell maradni mindig?
Torma Andrea polgármester
Az eredeti állapotát meg kell őrizni, meg kell tartani a helyi építészeti jelleget, nem lehet belőle egy modern építészeti
építmény.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha nem nyer a pályázat, akkor az önkormányzatot terheli, hogy mindenképp meg kell tartani?
Torma Andrea polgármester
Igen, a tulajdonos kötelessége az építészeti érték megőrzése.
Hugyecz Enikő képviselő
Nincs jó állapotban az épület, ha nem nyerünk a pályázaton a felújításra, mi történik, ha elkezd szétesni, akkor az
önkormányzatnak kell kifizetni azt, hogy ugyanígy nézzen ki? A mi tulajdonunk, tehát nekünk kell a karbantartásáról
gondoskodni, a romlást megállítani, ez tulajdonosi kötelezettségünk.
Nem mindegy, ha azt mondjuk, hogy életveszélyes és lebontjuk, vagy életveszélyes és nekünk muszáj felépíteni
ugyanezt a jelleget saját költségből, ha nincs pályázat.
Torma Andrea polgármester
Ha ez előáll, akkor tovább gondoljuk, hogy mi legyen.
Hugyecz Enikő képviselő
Vissza lehet vonni a helyi védelem alá helyezést?
Torma Andrea polgármester
Igen, ugyanez az eljárás, mint most.
Csizmár Gábor alpolgármester
Így is, úgy kell valamit kezdeni az épülettel, ha nem teljes felújítást, legalább egy minimális állagmegóvást, hogy ne
legyen életveszélyes.
Hugyecz Enikő képviselő
Látom, nincsenek benne bútorok, akkor majd kell szerezni bele bútorokat?
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Torma Andrea polgármester
Alap berendezéseket igen. Jelenleg van benne egy cserépkályha, amit meg is tartanánk, és nyilván nem úgy kell
berendezni mint egy lakóházat, ha közösségi feladatokra fogjuk használni. Azt gondolom, ha a pályázatból felújítjuk,
lesz egy jó állapotú épületünk, akkor már sokkal könnyebb lesz funkciót is hozzárendelni, és annak megfelelően
berendezni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Más falukban ez már működik.
Torma Andrea polgármester
Próbáljuk meg, és ha nem sikerül, tovább gondolkodunk! Most csak arról kell dönteni, hogy elindítjuk a védelem alá
helyezési eljárást, és az eljárás végén döntünk a védelembe helyezésről.
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
képviselő-testület kezdeményezi a Bánk Község Önkormánytának tulajdonában álló Petőfi út 27. számú ingatlan helyi
védelem alá helyezési eljárásának megindítását, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról szóló előterjesztés, és 
4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta a következő határozatot:
51/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a
Bánk, Petőfi út 27. (168 hrsz.) szám alatti ingatlant a népi építészeti emlékek és a
műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése érdekében
helyi védelem alá helyezi.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a helyi védelem megállapításra vonatkozó eljárás megindítására,
valamint az eljárás lefolytatásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy a Bánk, Petőfi út 27. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezési eljárás
lefolytatását követően, a helyi védelembe helyezésre vonatkozó döntési javaslatot az érintettek részéről beérkező észrevételekkel - döntés céljából terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Napirend

Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről,
valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről
Óvodai nyári szünet idejének módosításáról

Torma Andrea polgármester
Februárban döntöttünk arról, hogy négy hetes nyári szünet lesz az óvodában, időközben a veszélyhelyzet ezt átírta.
Szeretném megdicsérni az óvodai dolgozókat, mert a veszélyhelyzet alatt nagyon szépen helyt álltak, és végezték
azokat a rendkívüli feladatokat, amelyek a veszélyhelyzetből rájuk hárult. Azt gondolom, hogy a nyári szünet
időpontját felül kell vizsgálnunk, figyelembe kellene vennünk, hogy a szülők szabadságai is nagyrészt elfogytak, mert
nagyon sokan voltak kényszerből otthon szabadságon, másrészt az óvodai dolgozók kivették a szabadságaik egy részét,
ezért úgy gondolom elég lenne egy vagy maximum két hétnyári szünet. A Zsuzsa megkérdezte a szülőket, hogy mikor
legyen a rövidített – 1 vagy 2 hetes - óvodai szünet.
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Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Négy szülő jelezte, hogy neki az augusztus első, vagy második hete lenne jó, egy szülő mondta, hogy neki a július
vége, és kilenc szülő jelezte, hogy őt nem érinti ez, mert egyébként sem járna a gyerek abban az időszakban óvodába.
Torma Andrea polgármester
A dolgozói közösség azt mondta, hogy a testületre bízza a döntést. Mondjatok véleményt!
Hákli Tibor alpolgármester
Én az egy hetet tudnám javasolni, ennyi gyereknél nem szükséges, hogy egyszerre négyen dolgozzanak, folyamatosan
felváltva ki tudják venni a szabadságokat a dolgozók.
Csizmár Gábor alpolgármester
Úgy lenne a legjobb, hogy az óvoda működne folyamatosan, de mivel a szabadságot ki kell venni, az a megoldás lenne
jó, hogy ne egyszerre vegyék ki a dolgozók a szabadságot. Ha bezár az óvoda, van valami ügyeleti opció?
Torma Andrea polgármester
Másik óvodába lehet vinni a gyerekeket, a bánki óvoda a tolmácsi óvodával szokott ez ügyben együttműködni. A
kérdés még az, hogy a nagytakarításra mennyi idő szükséges.
Hákli Tibor alpolgármester
Amikor a veszélyhelyzetből visszajöttek, akkor megvolt a nagytakarítás, nem?
Csizmár Gábor alpolgármester
Muszáj, hogy egyszerre menjenek szabadságra a dolgozók? Nem lehet, hogy mindig más veszi ki, és mégis van egy
ügyeletszerű nyitva tartás az óvodában?
Hugyecz Enikő képviselő
Részükről fontos-e, hogy mindenki egyszerre vegye ki?

Torma Andrea polgármester
Végülis nem.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én azt mondom, csak minimális szünet legyen, és felváltva kivehetik a szabadságukat.
Torma Andrea polgármester
Egy kompromisszumos megoldást javaslok, hogy egy hétre, augusztus 3-tól augusztus 7-ig legyen szünet, azon kívül
egyeztessenek egymással a dolgozók és felváltva vegyék ki a még meglévő szabadságaikat.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy az óvodai nyári szünet időpontjának módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta az óvodai nyári szünet időpontjának módosításáról szóló előterjesztést, és 
4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:
52/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – többek között - az óvodai nyári
szünet meghatározásáról szóló 25/2020.(II.13.) határozatát – miszerint az Önkormányzat
fenntartásában lévő, a Bánk, Kis utca 1. szám alatt működő Bánki Törpe Óvoda
intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2020. június 29-től 2020. augusztus 2-ig tart –
az alábbiak szerint módosítja:
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Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva úgy
dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Bánki Törpe Óvoda
intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 7-ig tart.
A képviselő-testület a fenntartó Bánk Község Önkormányzata nevében 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.
Képviselő-testület felhívja 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
Torma Andrea polgármester
Az óvodával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a testületet, hogy néhány héttel ezelőtt több óvodával kapcsolatos
panasz érkezett hozzám szülő részéről, ezért úgy döntöttem, hogy ahhoz, hogy egy reálisabb képet kapjunk az
óvodáról és a szülők véleményéről, mennyire elégedettek a szülők az ottani munkával, hogy megkérem a szülőket,
hogy névtelenül töltsenek ki egy kérdőívet az óvodáról. Ez megtörtént, összesítettük az eredményeket, melyet a szülők
és az óvodai alkalmazottak részére megküldtem. Ezt szeretném ismertetni a képviselő-testülettel is. Az óvoda
működését 77 % pozitívan ítéli meg, ugyanennyien azt válaszolták, hogy gyerekbarátnak tartják az óvodát. Az óvodai
programok mennyiségével a szülők fele volt elégedett, a minőséggel 62 %, szintén 62 % szerint megfelelő mennyiségű
és minőségű a fejlesztés, amiben a gyerekek részesülnek. A többség részéről a gyerekek szabad levegőn
tartózkodásával kapcsolatban igény merült fel, hogy többet legyenek a szabad levegőn, 54 % kevésnek tartotta, amit a
szabad levegőn töltenek a gyerekek, viszont a szülők 92 %-a szeretné, ha rendszeres testmozgást végeznének a
gyerekek az óvodában. Úgy gondolom, ez visszaigazolja azt a pályázatunkat, amit az óvodai műfüves sportpályára
beadtunk, tehát erre igény van a szülők részéről. Kértem az óvodavetetőt, hogy ebben is próbáljon lépéseket tenni,
hogy többet mozogjanak a gyerekek. Tervezem, hogy bizonyos időnkét újra végzünk egy ilyen kérdőíves felmérést, és
szeretném, ha javuló tendenciákat látnánk. 92 % mondta azt, hogy könnyebbséget jelente, ha 4-5 óra között a még ott
maradó gyerekeknek egy játékos foglalkozást biztosítanának, külön felügyelnék őket, ha késik a szülő. Ezzel
kapcsolatban nagyon ellentétes információkat kaptam, van aki azt mondta, hogy nem lehet késni, mert ha 4 után
érkezik, kibeszélik, rosszalóan nézik, és van, aki azt mondta, hogy soha nem volt gond, ha 4 után érkezett.
Rákérdeztünk arra is, hogy a szülők és a gyerekek, hogy viszonyulnak az óvodai dolgozókhoz, mind a négy dolgozóra
rákérdezett a kérdőív, hogy értékeljék, a szülők az ő kapcsolatukat a dolgozókkal, és a gyerekek viszonyát. A Réka
óvónénire, és a Zsuzsi néni dajkára a szülők 100 %-a mondta, hogy a gyerekek felszabadultak ezekkel a dolgozókkal
szemben, a Zsuzsa óvónénivel 7 %, a Gabi dajka nénivel pedig 38 % érez szorongást. A másik kérdés pedig az volt,
hogy milyen a szülő viszonya az ott dolgozókhoz. A Réka óvónénivel és a Zsuzsi dajkanénivel való kapcsolatát a
szülők 85 %-a pozitívnak ítélte, 15 % pedig semlegesnek. A Zsuzsa óvónénivel és a Gabi dajkanénivel 70 % szerint
pozitív a kapcsolat, 15 % semleges, és a többi sajnos negatív minősítés, tehát 15 % mondta azt is, hogy rossz a
viszonyuk a Zsuzsa óvonénivel és a Gabi dajkanénivel. Összességben azt mondom, nem rossz az óvoda értékelése, de
van mit fejleszteni még. Jöttek észrevételek is szülőktől, mit szeretnének jobban, másképp, én bízom benne, hogy
ezeket a Zsuzsa magáévá tudja tenni és pozitív irányban elindul egy változás. Neki is mondtam, hogy ezt a
kérdőívezést meg fogom ismételni, és szeretném látni a pozitív változást!
Hugyecz Enikő képviselő
A Rékának lejár a szerződése, ilyenkor mi történik?
Torma Andrea polgármester
Van egy gyesen lévő óvónőnk, akinek augusztusban lejár a gyes, és a Zsuzsától úgy tudom, azt nyilatkozta, hogy nem
kíván visszajönni az óvodába. Nagyon sok szabadsága van, a gyes lejártát követően ki kell adni a szabadságát, ami
nagyjából azt jelentené, hogy ebben az évben már nem dolgozna, annyi felhalmozódótt szabadsága van. Ha nem jön
vissza, akkor meg kell váltanunk a szabadságát, magyarul egy pedagógust ki kell fizetnünk augusztustól decemberig,
úgy, hogy nem fog dolgozni, ami milliós tétel. A helyettes óvónőnek augusztus 10-én jár le a szerződése. A
költségvetésben nincs betervezve, hogy négy hónapig három óvónőt tudjunk fizetni. Jövő hétre terveztem, hogy ezt
átbeszéljük a Zsuzsával.
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Az óvodai beszámolóval kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat?
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a Bánki Törpe Óvoda 2019-2020. évi működéséről, az óvodai nevelési tevékenységéről szóló beszámolót,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánki Törpe Óvoda 2019-2020 évi működéséről, az óvodai nevelésről, és a
2020/2021. nevelési év előkészületeiről szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan
meghozta a következő határozatot:
53/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda működéséről,
az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről
szóló, Homolya Zsuzsanna óvodavezető által elkészített beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: -

9. Napirend

Óvodavezetői pályázat - döntéshozatal

Torma Andrea polgármester
Az óvodavetetői munkakör betöltésére egy pályázat érkezett, a pályázó nem felel meg a munkakör betöltéséhez
szükséges feltételeknek, ezért az eljárás eredménytelennek minősül, így a vezetői feladatok ellátására az a megoldás,
hogy a jelenlegi óvodavezetőt újabb egy évre megbízzuk az óvodavetetői feladatok ellátásával. Az óvodavezető úgy
nyilatkozott, hogy nem tudja, mi lesz, tehát sajnos most egy bizonytalan jövő előtt állunk az óvoda tekintetében, ki
megy, ki marad, de bízom benne, hogy ez is rendeződik majd, és ha lesz változás, az pozitív irányú lesz.
Hugyecz Enikő képviselő
Ez az óvodavezetői pályázat gyakorlatilag akkor folyamatosan meg van hirdetve?
Torma Andrea polgármester
Egy év múlva újra meg lesz hirdetve, ha most 1 évre megbízást adunk az óvodavezetői feladatok ellátásával. Ha az
óvodavezető úgy dönt, hogy elmegy, akkor újra meg kell hirdetni.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem egyszerű óvodavezetőt találni.
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott óvodavezetői pályázati eljárást eredeménytelennek
minősíti, és Holmolya Zsuzsanna óvónőt 1 évre megbízza a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával,
és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
54/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet
24.§ (1) bekezdése alapján a Bánki Törpe Óvoda (2653 Bánk, Kis utca 1.) óvodavezetői
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra,
hogy az óvodavezetői munkakör ellátására érkeeztt 1 db pályázat alapján a pályázó nem
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felel meg a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak, valamint a pályázati
felhívásban előírt feltételeknek:
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet
24.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelen volt – az óvodavezetői
feladatok ellátására 1 évre, 2020. augusztus 1. napjától 2021. július 31-ig terjedő időszakra
az intézményben leghosszabb ideje dolgozó, és az intézményvezetői megbízáshoz
szükséges feltételekkel rendelkező óvónőt, Homolya Zsuzsanna óvodapedagógust bízza
meg.
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kell
megállapítani.
Határidő: 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig
Felelős: polgármester

10. Napirend

Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, elszámolás a
2019. évi önkormányzati támogatással

Torma Andrea polgármester
A könyvtár ellátást megállapodás alapján a BVKF Kft. végzi. Sajnos csak ma kaptuk meg a működésről és a
tevékenység végzéséről szóló beszámolójukat, amit e-mailen kiküldtem nektek. Szeretnénk egy új könyvtári
szolgáltatást bevezetni a strandon, beszéltem az Attilával és a megye könyvtárral, a könyvkészlet feltöltésében
segítségünkre lesznek, kapunk tőlük olyan nyilvántartáson kívüli könyveket, amivel a strandon egy úgynevezett szabad
könyvespolc szolgáltatást indítanánk be, ami arról szól, hogy ha valaki lead egy könyvet, helyette elvihet egyet,
valamint a strandon történő olvasáshoz kölcsönvehet könyvet. Sajnos a megyei könyvtártól kaptunk olyan jelzést, hogy
a BVKF-fel nem igazán jó az együttműködésük, nem nyitottak az új könyvet befogadására, és nem igazán működik a
könyvtár. Hosszabb távon az az elképzelésem, ha nyerünk a közösségi ház pályázaton és megépül a közösségi épület,
akkor annak a tetőterébe szeretném visszahozni a könyvtárt, és ismét mi üzemeltetnénk. A megyei könyvtártól kapott
tájékoztatás alapján a határozatba szeretném, ha még belekerülne, hogy az a kérésünk feléjük, hogy folyamatosan
frissítsék a könyvállományt, szorosabban működjenek együtt a megyei könyvtárral, tehát hogy a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárral aktív kapcsolatuk legyen és a könyvfrissítéseket végezzék el. A beszámolóval kapcsolatban további
kérdés, vélemény?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, valamint a 2019. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót, az elhangzott kiegészítéssel, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Könyvtár 2019. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a
2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolást, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkülegyhangúan meghozta a következő határozatot:
55/2020. (V.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVKF Nonprofit Kft. által
benyújtott, a bánki Könyvtár működéséről és tevékenységéről, valamint a könyvtár
működéséhez nyújtott 2019. évi önkormányzati támogatással történő elszámolást
(pénzügyi és szakmai beszámolót), továbbá a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2019. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
A képviselő-testület javasolja és kéri, hogy a bánki Könyvtárat üzemeltető BVKF
Nonprofit Kft. szorosan működjön együtt a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral és az
olvasói igények kielégítése céljából rendszeresen és folyamatosan fogadja be a Megyei
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Könyvtár által biztosított friss megjelenésű könyveket és folyóiratokat, valamint
gondoskodjon a könyvtári könyvek állományának folyamatos fejlesztéséről, bővítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. Napirend

Települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás

Torma Andrea polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, más javaslat?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk az óvodáztatási és iskolakezdési támogatásról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta az óvodáztatási és iskolakezdési támogatás nyújtásáról szóló előterjesztést, és 
4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta és meghozta a következő határozatot:
56/2020. (V.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzatán belül települési óvodáztatási és iskolakezdési
támogatás kiadásaira előirányzott összeg terhére települési óvodáztatási és iskolakezdési
támogatás kifizetését rendeli el a következők szerint:
A képviselő-testület a Bánk községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
Bánk településen élő óvodás gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére,
valamint általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes
képviselő) részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri
rendkívüli támogatást nyújt a következők szerint
●
●

óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére gyermekenként
egyszeri 5.000 Ft;
általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulói jogviszonyban álló tanuló, illetve kiskorú esetében az eltartó
(szülő vagy törvényes képviselő) részére tanulónként egyszeri 7.000 Ft.

A települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatást 2020. szeptember 30-ig lehet
kérelmezni az önkormányzati hivatalban az erre rendszeresített nyomtatványon, valamint
az óvodai-tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2020. október 31-ig
kerül kifizetésre az önkormányzat pénztárában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a települési óvodáztatási és
iskolakezdési támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás
kifizetésére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: polgármester

11. Napirend

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem
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Torma Andrea polgármester
Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti
kérelemmel kereste meg a képviselő-testületet a tulajdonos. Ezeket a telkeket úgy adtuk el, hogy beépítési
kötelezettség van rajtuk, és annak a teljesítésére elidegenítési tilalom, melynek törléséig, illetve az önkormányhat
hozzájárulásáig a tulajdonos nem tudja eladni. Kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat?
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
Bánk 975 helyrajzi számú építési telek értékesítéséhez a határozati javaslat szerint hozzájáruljunk, aki az erről szóló
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta az építési telek elidegenítési és terhelési tilalom törléséről szóló kérelmet, és 
4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatokat:
57/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk, Benczúr Miklós utca
975 helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéséhez történő hozzájárulás
iránti kérelem tárgyában a következő döntést hozta:
A képviselő-testület a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan
(beépítetlen terület) értékesítéshez az alábbi feltételekkel járul hozzá:
▪ Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni az új tulajdonost (vevőt)
terhelő új négy éves határidőre vonatkozó beépítési kötelezettséget.
▪ A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk
Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
▪ Az adásvételi szerződést a felek aláírása után jóváhagyó záradékkal kell
ellátni, melyet az önkormányzat képviselője (polgármester) aláír.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk, Benczúr Miklós utca
975 helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéséhez történő hozzájárulást,
illetve a beépítési kötelezettséget rögzítő adásvételi szerződés jóváhagyó záradékát
aláírja.
Határidő: azonnal, a kérelmező igénye szerint
Felelős: polgármester

13. Napirend

Egyebek

Üdülőterületen sebességkorlátozó tábla kihelyezése
Torma Andrea polgármester
Egy üdülő tulajdonostól kaptunk egy e-mailt, azt kéri, hogy az üdülő övezeten a lakó-pihenő övezet tábla mellé
tegyünk egy 20 km/h sebességkorlátozó táblát.
Torma Andrea polgármester felolvasta az e-mailt.
Torma Andrea polgármester
A kérelem tehát négy tábla kihelyezéséről szól, oszloppal, bilinccsel. Első körben eldöntendő, ki akarjuk-e helyezni
ezeket a táblákat. Tibi, ehhez rendelkezünk valamivel, és mit kellene beszerezni, ha úgy döntünk, hogy kitesszük
ezeket a táblákat?
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Hákli Tibor alpolgármester
A sebességkorlátozó táblát mindenképp venni kell, oszlopunk van, de szerintem ennek nincs jelentősége.
Torma Andrea polgármester
A kérdés, fordítsunk-e erre megközelítőleg 100 ezer Ft körüli összeget, azért, hogy kirakjunk négy ilyen táblát,
miközben a lakó-pihenő övezet már önmagában is sebességkorlátozást jelent?
Hugyecz Enikő képviselő
Nem lehetne kicserélni, vagy összevonni a már meglévő táblával?
Hákli Tibor alpolgármester
A lakó-pihenő övezetben meg van határozva menyivel lehet menni, úgy emlékszem 30 km/h, de lehet, hogy 20 km/h,
és meg van határozva, milyen céllal lehet oda menni és ott lenni. Nem biztos, hogy még egy ilyen tábla visszatartja azt,
aki gyorsabban megy, inkább szólni kellene a polgárőrségnek vagy a rendőrségnek, ha ilyet tapasztalnak,
intézkedjenek.
Csizmár Gábor alpolgármester
Azt gondolom én is, hogy egy ilyen táblával ezt nem lehet megoldani, sajnos.
Torma Andrea polgármester
Most is korlátozva van a sebesség, eleve, ha a lakó-pihenő övezetben a megengedett sebességhatár 20 km/h akkor csak
annyit jelentene ez a tába, hogy jobban felhívjuk a figyelmet, de nem lenne szigorúbb szabály, mint ami érvényben
van. Javaslatom, hogy amennyiben az üdülőközösség megveszi, illetve biztosítja a táblákat, kirakjuk, de jelenleg az
önkormányzatnak erre nincs pénzügyi forrása.
Csizmár Gábor alpolgármester
És ne csak egy ember akarja ezt, hanem a többség, mert akkor ez minden üdülősre érvényes lesz.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyhangúan egyértett.

Egyedi építési terület kialakítása
Torma Andrea polgármester
Az üdülőterület mögötti erdő és legelő területen – ahol most állattartás folyik - a tulajdonos szeretne egy lakóházat
vagy gazdasági épületet építeni és oda kiköltözni. Az a problémája, hogy a területükbe erdő is tartozik, és két kisebb
legelő rész, és az építési szabályzatunk szerint legalább 10 hektár mezőgazdasági területen lehet lakóházat vagy
gazdasági épületet építeni. Összességében az erdővel együtt megvan ez a terület, de az erdő nem mezőgazdasági
terület, hanem erdő, így a jelenlegi szabályok szerint a két legelő nagysága nem elegendő ahhoz, hogy lakóházat
építhessen ott. Szeretné a két kisebb legelőt összevonni, ehhez a köztük lévő kis erdőrészt ki kellene vonni erdő
művelési ág alól és átminősíteni legelővé, (közben az érintett terület az iroda falán kihelyezett térképen bemutatásra
kerül) és akkor ezeket a területeket egybevonatná, így lenne annyi területe, hogy gazdasági épületet már tudna építeni,
ami emberi tartózkodásra is alkalmas lehet, de lakóházat még így sem. Valójában azt szeretné, hogy térjünk el a
főszabálytól, és engedélyezzük, hogy ezen a területen lakóházat tudjon építeni, úgy, hogy nincs meg az ehhez előírt
területnagysága. Ehhez egyébként a rendezési terv módosítására van szükség. Azért szeretne lakóházat építeni, mert
szeretné igénybe venni a CSOK-ot. Az erdő átminősítése és a beépíthetősége azonban nem egyszerű, - beszéltem erről
a tervezővel - mivel ez állami erdőgazdálkodási terület, és ökológiai folyosó is, nem csak egy szimpla erdő terület.
Ahhoz, hogy egy állami erdőgazdálkodási területet kivonjon az erdő művelési ág alól, egy ugyanekkora területen
Bánkon erdőt kell létrehoznia. Az ökológiai folyósóra pedig nem lehet építeni, vagy legalábbis nagyon szigorú
feltételekkel, amit a természetvédelmi hatóság engedélyez. Erről még nem beszéltem az érintettel, azóta nem
beszéltünk, hogy ezt tudja-e vállalni, vagy ennek ismeretében is szeretné-e ezt. Részünkről az lesz a kérdés, hogy ha
szeretné az erdő kivonást és a legelők összevonását, akkor engedélyezzük-e, hogy a rendeletünkben meghatározott
főszabálytól, tehát a 10 hektártól kisebb mezőgazdasági területen lakóházat építhessen.
Hákli Tibor alpolgármester
Nekem ezzel az egyedi engedélyezéssel az a bajom, hogy akkor holnap, vagy holnapután jön majd másvalaki hasonló
kéréssel, és tele leszünk kivételekkel. Akkor minek van az általános szabály? Azért hoztuk ezt a szabályt, mert ezt
szeretnénk.
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Torma Andrea polgármester
Ebben most nem kell döntést hozni, csak tájékoztatásként mondtam el, hogy tudjatok róla, miről van szó, ha esetleg
benneteket is megkeres az illető, illetve hogy gondolkodjatok rajta, ha esetleg mégis előáll ez a kérelem.

Petőfi úti járda szakasz külön helyrajzi számra történő leválasztása
Torma Andrea polgármester
A Petőfi út Rétság felől bejövő körülbelül 400 méteres szakaszára elkészültek a járda tervek és építési engedélyünk is
van rá. A Magyar Falu Program keretén belül lehetett járdaépítésre pályázni, igaz, nem nagy összegben és csak
anyagköltségre, de sajnos más pályázati lehetőség erre jelenleg nincs, de sajnos mi nem tudunk erre pályázatot
benyújtani, mert szigorúan úgy szólt a pályázati kiírás, - és meg is kérdeztünk az irányító hatóságnál - hogy csak
önkormányzati tulajdonú területen lévő járda építésére lehet pályázni. A teljes Petőfi út, így a járda tervezett
nyomvonala is jelenleg a Magyar Állam tulajdona, így sajnos nem tudtunk pályázni. Feltételezve, hogy jövőre is lesz
ilyen pályázati lehetőség, vagy esetleg más járda építési pályázat, azt találtuk ki, hogy a Petőfi út területéről
leválasztjuk egy külön helyrajzi számra azt a területet, ahová a járda nyomvonala van tervezve, aztán egy másik
eljárásban ezt a járdának szánt területet a Magyar Állam átadná az önkormányzati tulajdonba, és ha újra lesz ilyen
pályázati lehetőség, akkor már saját tulajdonú területre tudnánk pályázni járda építésre. Ha egy járda megépül, akkor
azt egyébként is átadja az Állam az önkormányzat tulajdonába, most tehát azt csinálnánk, hogy időben megfordítjuk az
egészet, és előbb választanánk le a járda tervezett területét és kerülne az önkormányzat tulajdonába, és utána –
remélhetőleg – elkészülne a járda. Az a kérdés elindítsunk-e egy ilyen eljárást, hogy leválasztjuk a tervezett járda
területét az állami főút területéről, és ez majd kerüljön önkormányzat tulajdonába, vállalva az eljárással járó
költségeket – a földmérés, változási vázrajz készítés nem kis összeg lesz – és utána a terület fenntartását,
karbantartását.
Hákli Tibor alpolgármester
Ha nem ebben a pályázatban indulnánk, hanem megcsinálnánk a járdát, akkor is le kellene választanunk ezt részt?
Torma Andrea polgármester
Igen, a Magyar Állam járdát nem tart a tulajdonában, csak az állami közutakat. Most ennek az eljárása van
folyamatban a buszmegállónál megépült járda esetében is.
Csizmár Gábor alpolgármester
Az a szakasz meddig tart?
Torma Andrea polgármester
A Benczúr utcáig.
Hugyecz Enikő képviselő
Sokak szerint a bolt és a dohánybolt közötti szakasz a legveszélyesebb szakasz.
Torma Andrea polgármester
Ez így van, a temetőig van a legnagyobb gyalogos forgalom a főúton. Egyelőre erre a szakaszra van meg a tervünk. Ha
ezzel el tudnánk készülni, mindenképp az a szakasz kell, hogy a második ütem legyen, de arra jelenleg még nincs
terünk sem. Ha ezzel egyetértetek, akkor erről hozni kellene egy határozatot, és a testület megbízza a polgármestert
ennek intézésével.
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
képviselő-testület megbízza a polgármestert, a járda tervezett szakaszának önálló helyrajzi számra való leválasztását,
majd önkormányzati tulajdonba adását intézze, az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A képviselő–testület megtárgyalta a tervezett járda terület Petőfi útról történő leválasztására irányuló javaslatot, és 
4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatokat:
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58/2020. (VI.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eljárást indít a 2115.
sz. út (Petőfi út) melletti, a Nógrád Megyei Kormányhivatal által
NO-05/KF/UO/00046-13/2020. számú határozattal engedélyezett, a Salgóterv Mérnöki
és Környezetvédelmi Kft. által 3819 munkaszámon készült tervdokumentáció szerinti
járda területének a 100/1 helyrajzi számú Petőfi út megnevezésű kivett közút
földterület megosztásával kialakítandó önálló, külön helyrajzi számra történő
kerülésére, majd az így létrejövő terület önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések
megtételére és az eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: intézkedés megkezdése azonnal
Felelős: polgármester

A megépült új gyalogos hídnál meglévő szintkülönbség
Torma Andrea polgármester
Megépült az új gyalogos híd, ahol függőben van még a hídra felvezető szakasz rendbetétele. Szerettük volna
ugyanolyan térkővel lerakni, mint itt a központban a sétány, hogy szépe egységes legyen, de annak az ára az árajánlat
szerint munkadíjjal, anyaggal együtt 637 ezer Ft + áfa, összesen 809 ezer Ft lenne. Ez a költségvetésben nem szerepel,
ebben a nehéz anyagi helyzetben, ami most van, úgy gondolom, nem vállalható be egy ilyen kiadás. Felmerült egy
olyan lehetőség, hogy esetleg 40-es bazaltkővel lehetne lerakni ezt a szakaszt, és a sétánynak megfelelő szegélykövet
hozzá, közé pedig kerülne a bazaltkő, átmenetileg, és esetleg ha jövőre lenne rá pénzünk, hogy térkövezzük, akkor ez a
bazaltkő már alapnak felhasználható. Mondjatok véleményt, mi legyen!
Hákli Tibor alpolgármester
Szerintem most hagyjuk úgy, ahogy van, lehet rajta közlekedni.
Torma Andrea polgármester
Van ott egy nagy szintkülönbség.
Hákli Tibor alpolgármester
Teszünk oda egy lépcsőt.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én nem hagynám így, amink van, abból kellene valamit kihozni, ne maradjon úgy! Van valamennyi viakolorunk,
nekem is van, azt odaadom, fel lehet használni, és abból kellene kirakni.
Torma Andrea polgármester
Gabi, ezt be tudod vállalni?
Csizmár Gábor alpolgármester
Igen, 2-3 hét múlva meg tudnánk csinálni, szólnék még pár srácnak, megbeszéljük, és megcsináljuk.
Torma Andrea polgármester
Rendben, Gabi, akkor Tiéd a feladat, járd körbe, mérd fel, találjátok ki a legjobb megoldást és jelezz vissza, és
csináljátok meg minél kisebb ráfordítással.

Strand látogatói létszámkorlát alkalmazása
Torma Andrea polgármester
Elmúlt a veszélyhelyzet, jogszabály már nem írja elő a másfél méteres távolságtartást, viszont megjelent egy újabb
útmutató, vagy ajánlás a Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről a természetes fürdőhelyek üzemeltetésére a
járványügyi készültségi időszakban. Ebben továbbra is szerepel a családok közötti távolságtartásra vonatkozó 1,5
2
méter, a létszám meghatározására pedig azt írják, hogy családonként – a korábbi 20 m2/fő helyett – 10 m
/család
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területtel kell számolni. Az ajánlás alapján nem kaptunk felmentést a korábban meghatározott 500 fő létszámkorlát
alól. Jogszabályi előírás tehát nincs, viszont a felelősség a miénk, mely szerint mindent meg kell tennünk, hogy
kiküszöböljük a fertőzésveszélyt. Mi a véleményetek, mit javasoltok a létszámkorlátra vonatkozóan, módosítsuk-e,
legyen magasabb a létszámkorlát, vagy maradjon az 500 fő, és az ez felett érkező vendégeket ne engedjük be?
Miközben azt látjuk, hogy az emberek sajnos egyáltalán nem foglalkoznak a védekezési javaslatokkal, és ha kánikulai
időjárás lesz, biztos, hogy sokkal többen fognak érkezni.
Hákli Tibor alpolgármester
A legfontosabb, hogy a kiszolgáló helységeket, mosdók, zuhanyzók, wc folyamatosan tisztán kell tartani, fertőtleníteni
kell.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én a parkolóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jobban kellene kommunikálnunk, hogy a lenti nagyparkolót
is használják és ne a környező utcákon parkoljanak. Lehet, sokan nem is tudják, hogy ott is van egy parkoló, itt
bedugul a közlekedés, miközben ott a másik parkoló. Például lehetne szórólapokat betenni az utcákon parkoló autók
szélvédőjére, hogy használják a másik parkolót.
Torma Andrea polgármester
Jó ötletnek tartom, amit mondtál, készítsünk szórólapot és rakjuk ki az autókra, akik itt állnak, hogy van lent egy másik
parkoló, legközelebb, ha jön, és ebben a parkolóban itt nincs szabad hely, tudják, és menjenek oda.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ki kellene táblázni, mert nem tudják.
Hugyecz Enikő képviselő
Erre muszáj fordítanunk, mert nem tudják azt sem, hol a nyilvános wc, a parkoló, a kassza!
Csizmár Gábor alpolgármester
Egy-két kiírás kell, mert tényleg nem tudják!
Hugyecz Enikő képviselő
Azzal is kellene foglalkozni, hogy a régi strandbejáratnál a lépcsőre valami fényvisszaverős dolgot rakni, mert nagyon
sok embert „szedünk” ki onnan, azt hiszik, ott még van egy szabad parkolóhely, és lehajtanak a lépcsőn.
Csizmár Gábor alpolgármester
Gazdasági bejárat lesz ott, nem?
Torma Andrea polgármester
A régi felújítási tervek szerint az lett volna, sajnos ebből – a kisebb költségvetés miatt – ezt ki kellett venni a
projektből. Jövőre ott lesz a fagyis, talán ha Ő kitáblázza a tevékenységét azon a részen, akkor az segíthet ezen
valamennyit.
Hugyecz Enikő képviselő
Kérdezték tőlem, hogy akinek van bánki nyaralója, kedvezményes strandkártyát kap. Azt mondták, állítólag akkor
gyártanak kártyát, ha van tíz fő?
Torma Andrea polgármester
Be kell adni hozzánk az igénylést, és a nyomdában akkor gyártják le a kártyákat, ha összejön legalább tíz darab, mert
az alatti darabszám legyártása nem éri meg. Adják be az igényt, ki kell tölteni egy nyomtatványt, befizetni az
előállítási önköltséget, és folyamatosan küldjük a nyomdának, és ha összegyűlik tíz darab, akkor legyártják, ez csak
annyit jelent lehet, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy mennyi idő múlva készül el a kártya.

Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes
Üdülő ingatlanoként lehet igényelni öt darabot, a tulajdonos és a családtagjainak részére, a bánkiaknak pedig ingyenes
a belépés.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető és Sulyan Mária vendég elköszönt és elhagyta az ülést.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Sporttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy gazdasági okok miatt nem indulunk a Megyei I-ben, hanem továbbra
is a Megye II-ben.
Hugyecz Enikő képviselő
A polgárőrséggel abban maradtatok, hogy a fémhulladék elszállítókat nem engedik a faluba, el lettek küldve, a faluban
pedig vannak, akiknek lennének ilyen fémhulladékai, ezért ezzel kapcsolatos valamilyen lomtalanítást nem lehetne
szervezni?
Torma Andrea polgármester
A lomtalanítást a Zöld Híd Kft-nél lehet kérni, a Bánk településre meghatározott időszakban, és időpont egyeztetés
alapján házhoz jönnek és elviszik a lomot.
Hugyecz Enikő képviselő
Az orvosi ellátás menete visszatér, hogy elmúlt a veszélyhelyzet?
Torma Andrea polgármester
Nem kaptunk erről semmilyen értesítést, tájékoztatást a háziorvostól.
Hugyecz Enikő képviselő
A bánki önkormányzat által szervezett rendezvények kapcsán beszéltük, hogy a bánkiak részére ingyenes.
Torma Andrea polgármester
Igen. Sajnos a veszélyhelyzet miatt idén nincs ilyen rendezvényünk, ami a saját szervezésünkben valósul meg és
belépős.
Hugyecz Enikő képviselő
Fel kellene tüntetni, mert nehogy úgy jöjjön le valaki, hogy úgy gondolja, a rendezvény Bánkon van, bánki vagyok és
akkor már ingyenes.
Torma Andrea polgármester
Ezt eleve úgy hirdetjük, az újságban is így jelent meg, hogy csak az önkormányzati rendezésű rendezvényekre
ingyenes a bánkiak belépése, és külön jelölni fogunk jelezni a rendezvényeknél, hogy melyek ezek. De ha valaki
érdeklődik, felhívja a hivatalt és tájékoztatjuk.

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

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

A jegyzőkönyv hiteles.
Csizmár Gábor
alpolgármester
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