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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

9/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2020. július 22-én 12.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda 
 
Az ülés vezetője:    Torma Andrea polgármester 
 
Jelen vannak: Torma Andrea polgármester  

Csizmár Gábor alpolgármester 
Hákli Tibor alpolgármester 
Hugyecz Enikő képviselő 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

 
 
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 Hákli Tibor alpolgármestert. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Az MLSZ sportfejlesztési programjában meghatározott Kedvezményes Óvodai Pályaépítési Programban         
történő pályázat benyújtásáról szóló 74/2020.(VII.22.) képviselő-testületi határozat visszavonása (szóbeli         
előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 
 
 

1. Napirend Az MLSZ sportfejlesztési programjában meghatározott Kedvezményes Óvodai Pályaépítési        
Programban történő pályázat benyújtásáról szóló 74/2020.(VII.22.) képviselő-testületi       
határozat visszavonása (szóbeli előterjesztés) 

 
 
Torma Andrea polgármester 
A reggeli megtartott képviselő-testületi ülést követően nem sokkal kaptam egy üzenetet a Magyar Labdarúgó              
Szövetség Nógrád Megyei Igazgatóságától, és arról tájékoztattak, hogy az Óvodai Pályaépítési Programmal            
kapcsolatban a Megyei Labdarúgó Szövetséghez felterjesztett javaslatukra, miszerint a program keretében támogatják            
egy 14 x 24 méteres méretű óvodai műfüves futballpálya Bánk községben történő megvalósulását, azt a választ kapták,                 
hogy az MLSZ a pályaépítési programmal nem mennek tovább egy, Pásztónál is kisebb településre. Úgy gondolom,                
hogy egy ilyen nemleges válasz után nincs értelme beadni a pályázatot, és feleslegesen dolgozni vele, ezért a reggeli                  
ülésünkön e témában hozott döntésünket javaslom, hogy vonjuk vissza és helyezzük hatályon kívül. 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az                  
MLSZ sportfejlesztési programjában meghatározott Kedvezményes Óvodai Pályaépítési Program keretében, „Bánk          
óvodai futballpálya építése” pályázat benyújtásáról szóló 74/2020.(VII.22.) képviselő-testületi határozatot hatályon          
kívül helyezzük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő             
határozatot: 
 
 

77/2020. (VII.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az MLSZ sportfejlesztési       
programjában meghatározott Kedvezményes Óvodai Pályaépítési Program keretében,       
„Bánk óvodai futballpálya építése” pályázat benyújtásáról szóló 74/2020.(VII.22.)        
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi 
 
Felelős:  - 
Határidő: azonnal 

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

 
 
 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes  

 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Hákli Tibor 
alpolgármester 
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