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-1. napirend tárgyalása során érkezett
jegyző helyettes

Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hákli Tibor alpolgármestert.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan
elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva- az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Óvodai Pályaépítési Program
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Egyebek
becsületkönyvtár létesítéséhez közterület használat iránti megkeresés
Magyar Falu Program - falugondnoki busz beszerzése
Magyar Falu Program - faluház felújítása

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
A Magyar Falu Program közösségi ház pályázaton nem nyertünk támogatást, bízom benne, hogy jövőre is lesz
ilyen pályázati kiírás, és akkor ismét beadjuk a pályázatot.
A településfásítási program pályázaton viszont nyertünk, 10 db ezüsthársat, 3 gömbszivarfát és 3 hegyi juhar fát
kapunk, melynek elültetésére szeptember 19-ét jelöltük meg. A faültetés meg lesz hirdetve, közösségi
faültetéssel kerül sor a fák ültetésére, aki tud jöjjön, ültessünk együtt fát!
Tájékoztatásul elmondom, hogy az óvodavezető betegállományban van, megkértem, hogy a helyettesítésről és az
óvoda zavartalan működéséről gondoskodjon, továbbá, hogy tájékoztasson, előre láthatólag meddig lesz
betegállományban, de erre a mai napig nem kaptam választ. A másik óvónő jogviszonya pedig augusztusban
lejár.

1. Napirend

Óvodai Pályaépítési Program
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Torma Andrea polgármester
Az MLSZ sportfejlesztési programjában lehetőség lenne kedvezményes óvodai pályaépítési program 2 ütemében
való részvételre, melynek keretében óvodai műfüves futballpálya építésére lehet pályázni. Ahogy az
előterjesztésben láttátok, 12 x 24 méteres pályáról van szó. A programban most úgy lehetne részt venni, hogy
Pásztó visszalépett, és helyettük igényelnénk ezt a pályaépítést. Sürget az idő, hogy erről döntsünk, mert július
24-ig kell benyújtani az erre vonatkozó pályázatot. A pálya az óvoda udvarán nem fér el, de lehetőség van arra,
hogy az óvodán kívül, az óvoda közelében épüljön meg. Úgy gondoljuk, hogy a játszótérre lehetne elhelyezni a
pályát, úgy, hogy a most ott lévő játékokat áthelyeznénk a terület másik oldalára, ahol a facsemeték lettek
ültetve, és a játékok helyére, hosszába épülhetne meg a pálya. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedvező
lehetőség, mert csak 10 %, azaz 1.772.920 Ft önerőt kellen hozzá biztosítanunk. Az önerő biztosításán kívül
vannak még kötelezettségeink, például az építéshez nekünk kell biztosítani az áramot, gondoskodnunk kell a
kitermelt föld elhelyezéséről, továbbá hét éves együttműködési megállapodást kell kötnünk az MLSZ-szel, ami
azt jelenti, Ők is bármikor használhatják a pályát, természetesen ingyenesen. A pályát nekünk kell karbantartani,
ennek költsége teljes mértékben minket terhelne. Vélemény, kérdés, hozzászólás?
Hugyecz Enikő képviselő megérkezett az ülésre. A képviselő-testület jelen lévő tagjainak száma: 4 fő.
Csizmár Gábor alpolgármester
Általában az MLSZ pályázatoknál 30 % önerőt kell biztosítani. Nagyon ritka, hogy ilyen kevés önrészt kelljen
hozzátenni, ez valóban nagyon kedvező lehetőség.
Torma Andrea polgármester
Azért kedvezőbbek a feltételek, mert óvodai pályáról van szó. Hétközben tudnák az ovisok használni, hétvégén
pedig akár kisebb baráti társaságoknak is ki lehetne adni.
Hugyecz Enikő képviselő
Persze, ha van ilyen lehetőség, mindenképp pályázzunk. Esetleg nem lehet, hogy ne műfüves felülete legyen,
hanem valami más, amit más sportokra is ki lehet használni?
Csizmár Gábor alpolgármester
Ez csak műfüves lehet, de a műfüvön is sokféle sportot lehet folytatni, tulajdonképpen mindent, amit egy rendes
füvön is lehet, és mindenféle sportjátékokat, ügyességi játékokat lehet játszani.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal,
hogy Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be az MLSZ sportfejlesztési programjában
meghatározott kedvezményes óvodai pályaépítési program keretében Bánk, Tó utca 216 helyrajzi számú
játszótér ingatlanon egy 12 x 24 (bruttó 14 x 26) méter méretű töltetlen óvodai műfüves futballpálya
kialakítására, és az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
74/2020.(VII.22.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot
nyújt be az MLSZ sportfejlesztési programjában meghatározott Kedvezményes
Óvodai Pályaépítési Program keretében az alábbiak szerint.
-

A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk, Tó utca 216 hrsz.
A projekt megnevezése: „Bánk óvodai futballpálya építése”
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 17.729.200 Ft.
Az önkormányzati saját erő a teljes költség 10 %-a, bruttó 1.772.920 Ft.
Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás.
Az igényelt támogatás összege: bruttó 15.956.280 Ft.
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
igény határidőben történő benyújtásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénylésével
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 24-ig

Egyebek
becsületkönyvtár létesítéséhez közterület használat iránti megkeresés
Torma Andrea polgármester
Egy üdülőtulajdonostól érkezett hozzánk egy kérdés, hogy hasonlóan, mint ami a strandon működik, szeretne a
Juhász Gyula utca sarkán, a faház mellett kihelyezni egy szekrényt könyvekkel és aki akar hozhat, vihet belőle,
hogy ne kelljen ezért a strandra lemenni, aki szeretne könyvet, és ez ott lenne közel az üdülősöknek. Mi a
véleményetek erről?
Hugyecz Enikő képviselő
Most kezdtük el a strandon, nézzük meg, van-e erre igény- Ha van, akkor bővíthető a szolgáltatási kör.
Hákli Tibor alpolgármester
Azt javaslom írja ki valamelyik közösségi oldalra, hogy nála van ez a lehetőség, mert, ha kirakja a könyvespolcot
a faház mellé, amikor esik az eső elázik. Szerintem könnyebb lenne neki is, ha otthon csinálná ezt szolgáltatást.
Csizmár Gábor alpolgármester
Próbálja meg a háza előtt! A faháznál rendet szeretnénk tenni, nem lenne jó, most még oda tenni valamit.
.

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése
Torma Andrea polgármester
A Magyar Falu Programban pályázati kiírás jelent meg falugondnoki busz beszerzésére. Mit gondoltok,
pályázzunk? Mi a véleményetek?
Hákli Tibor alpolgármester
Szerintem nem kellene.
Torma Andrea polgármester
Én is ezen az állásponton vagyok. A fenntartás túl nagy költséggel jár, és megvagyunk mi egy ilyen kisbusz
nélkül is. Ahhoz kicsi, hogy például az óvodásokat elvigyük valahova, ahhoz túl nagy, hogy 1-2 személyt
szállítsunk Rétságra. Rétságra pedig megoldott a közlekedés. Nem látom, hogy ebben olyan nagy önkormányzati
közreműködésre lenne szükség.
Csizmár Gábor alpolgármester
Erre mindig akartunk pályázni. Most azt mondjátok, hogy ne?
Torma Andrea polgármester
Nem látom, hogy olyan nagy szükségünk lenne erre. Nem kevés pénzbe – több száz ezer forintba - kerül egy
falubusz fenntartása. Úgy gondolom, ennek a pénznek most lenne fontosabb helye is. Részenről a preferenciák
között nem ez szerepel az elsők között.
Hugyecz Enikő képviselő
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Sok településen kiadják bérbe. Szerintem mindenképp legyen!
Hákli Tibor alpolgármester
Biztosítást kell rá kötni, sofőrt kell alkalmazni, ami nem kis költség.
Hugyecz Enikő képviselő
A sofőrt biztos lehet megbízási szerződéssel is alkalmazni.
Torma Andrea polgármester
Sajnos nem! Falugondnoki szolgálatot kell létrehozni és falugondnokot kell alkalmazni, tehát önkormányzati
alkalmazottnak kell lennie, akinek meg kell szereznie az ehhez szükséges falugondnoki végzettséget.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha pár alkalommal bérbe adnánk, az visszahozná a rezsiköltségét, nem?
Torma Andrea polgármester
Ezt előre nem lehet felmérni. De ha bérbe van adva, mi nem tudjuk használni.
Hugyecz Enikő képviselő
Pályázzunk és majd meglátjuk!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki
buszok beszerzése” című pályázati kiírásra, falubusz beszerzésére, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a falugondnoki busz beszerzésére irányuló pályázati lehetőséget, és 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
75/2020. (VII.22.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése” című pályázati kiírásra, falugondnoki busz
beszerzésére.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Bánk Község Önkormányzata a Magyar Falu
Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése alprogram keretében vállalja új
falugondnoki szolgálat indítását, a falugondnoki szolgálat megszervezését, és a
szolgáltatói nyilvántartásba vételét legkésőbb az elszámolás benyújtásáig teljesíti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával, majd a
támogatás elnyerése esetén a falugondnoki gépjármű beszerzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. augusztus 15.

Magyar Falu Program - Faluház felújítása
Torma Andrea polgármester
Szintén a Magyar Falu Program keretében szeretném, ha pályázatot nyújtanánk be a faluház, vagyis a hivatal
felújításra. Nagyon fontos lenne a tető felújítása, valamint javaslom napelem felszerelését, energiamegtakarítás,
illetve az áramköltség-megtakarítása érdekében.
Hákli Tibor alpolgármester
A vízszigetelés is szükséges lenne!
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További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása”
című pályázati kiírásra, az Önkormányzat hivatali épületének felújítására, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a faluház felújításra irányuló pályázati lehetőséget, és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
76/2020. (VII.22.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Faluházak
felújítása” című pályázati kiírásra, az Önkormányzat hivatali épületének felújítására:
tetőcsere, tető szigetelés, vízelvezetés, napelem felszerelés munkálatok elvégzésére
vonatkozóan.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat
határidőben történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 4.

Egyebek
Torma Andrea polgármester
A Magyar Falu Program kapcsán hallani lehetett, hogy civil szervezeteknek is lesz pályázati lehetőség. Gabi,
majd gondolkodjatok ezen, a Sportegyesület pályázhatna erre. Nem tudom, mire lehet majd pályázni, de ha
eszközbeszerzésre lehet, akkor arra gondoltam, hogy pályázhatnátok rendezvényekhez szükséges sátorra,
padokra, asztalokra, vagy amire még szükség van.
Tudjatok róla, egy fúvós zenekar tölt el pár napot a Leveleki Eszter Üdülőben, és július 27-én szeretnének egy
zenei próbát tartani, tehát zenélni a víziszínpadon, csak maguknak, tehát nem lesz meghirdetve az esemény. Én
nem látom akadályát, hogy ezt megtegyék.
Augusztus 1-jén lesz egy csapatépítő program Bánkon. A program lebonyolítására kértek közterület-használati
engedélyt a tó körül, öt helyszínen lesz állomás. Lehet, hogy még egy helyszínt bérbe vesznek, erről még nem
döntöttek, a futballpályát, vagy a vasút melletti önkormányzati területet merült fel erre a célra.
A Mozgó Mozival kapcsolatban két időpontot adott meg a filmvetítő: július 30 csütörtök, vagy augusztus 8
vasárnap. Ahhoz, hogy kellőképpen meg tudjuk hirdetni, túl korainak gondoljuk a július 30-át, jobb lenne egy
későbbi időpont, az augusztus 8 viszont vasárnapra esik, amikor jobbára kiürül a falu, sokan utaznak haza
vasárnap. Felmerült még bennünk az augusztus 20-a is, de ezt még nem tudtuk leegyeztetni a mozissal, várjuk a
visszajelzését. Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényünket, mint Ti is tudjátok, töröltük. Követjük mi is a
központi javaslatot. Beszéljünk meg ezzel kapcsolatban is egy irányvonalat: ha az augusztus 20-a megfelel a
mozisnak, akkor arra a napra betervezhetnénk egy mozifilm-vetítést. Ha az a dátum nem jó neki, akkor a másik
két időpontból válasszunk, vagy elengedjük idénre a mozit?
Hákli Tibor alpolgármester
Szerintem engedjük el!
Torma Andrea polgármester
Én is ezt mondom. Ha az augusztus 20-ai időpont szabad, akkor arra a napra tervezzünk egy mozit, ha pedig
nem, akkor idén már ne legyen filmvetítés.
Az augusztus 21-re tervezett programokat a tervek szerint megtartjuk – hacsak addig nem változik a szabályozás
- napközben gyerekprogramok, este pedig a koncert. Ha érvényben marad az az előírás, hogy 500 főig
megtarthatók a zenés rendezvények, akkor - megbeszéltem a honlapunkat kezelő informatikussal - megcsináljuk
a regisztrációs felületet, és a koncertre azok mehetnek, akik előzetesen regisztráltak. Úgy gondoltam, hogy
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először 1-2 napot biztosítanánk a bánkiak részére, hogy regisztráljanak, utána 1-2 napot biztosítanánk az
üdülősöknek, és ha marad még hely, akkor lesz megnyitva a lehetőség szélesebb kör, tehát „nem bánkiak”
részére is.
Hákli Tibor alpolgármester
Valamikor 10 évvel ezelőtt a Tengerszem Fogadóig ki lett fugázva a patak. A Turányiéktól a zuhatagig nagyon
gyalázatosan néz ki, jönnek kifelé a kövek. Ha esetleg lesz támogatás erre, akkor pályáznunk kellene. Akkoriban
a Zsolti nagyon szépen megcsinálta.

Torma Andrea polgármester
Nem hiszem, hogy lenne ilyen pályázat. Meg kell kérdezni a Zsoltit, hogy megcsinálná-e?
Hákli Tibor alpolgármester
Ő dolgozik, nem hiszem, hogy elvállalja. Mindenképpen kőművest kell keresni, aki ért is hozzá.
Torma Andrea polgármester
Kérdezzük meg a Zsoltit! Ezt csak így tudjuk megoldani, de csak jövőre.
Hákli Tibor alpolgármester
Beszélek vele!

További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

A jegyzőkönyv hiteles.
Hákli Tibor
alpolgármester
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