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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
21/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. november 28-án 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 

 Ivanics András képviselő 

 dr. Szabó Letícia Ágnes  jegyző 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 
 

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 Ivanics András képviselőt . 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tervezett napirendi pontokat javaslom kiegészíteni: 16. napirendi pontként javaslom megtárgyalni a Patkó utca 958 

helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelmet, 17. napirendi pontként pedig az 

önkormányzati alkalmazottak jutalmazását, így 18. napirend lenne az Egyebek, illetve zárt ülés keretében javaslok 

megtárgyalni egy rendkívüli települési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot. Ezenkívül van-e még valakinek más 

javaslata? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az Egyebekben szeretnék egy dolgot megbeszélni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az Egyebekben nekem is lenne egy-két dolog, amiről szeretném, ha beszélnénk. 

 

Ivanics András képviselő 

A zárt ülés keretében nekem is lenne egy rendkívüli települési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatom. 

 

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. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása, közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díja 

felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása 
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Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Házi segítségnyújtás térítési díjának felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. Leveleki Eszter Üdülőben alkalmazott szállásdíj és bérleti díj felülvizsgálata, önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

7. Leveleki Eszter Üdülőben lévő Büfé bérleti szerződésének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

8. 2023. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

9. Karácsonyi juttatás bánki lakosok részére 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

10. A képviselő-testület 2023. évi munkaterve 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

11. Igazgatási szünet elrendelése az Önkormányzati Hivatalban 

Előterjesztő: Dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

 

12. Élhető településfejlesztés Bánk Községben – Víziszínpad lelátó felújítása – műszaki ellenőr megbízása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

13. Élhető Településfejlesztés Bánk Községben – tó körüli futópálya létesítése – műszaki ellenőr megbízása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

14. Élhető Településfejlesztés Bánk Községben – közbeszerzés 

- Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről szóló döntés módosítása 

- közbeszerzési felelősségi rend módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

15. Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jutalmazása, fenntartói hozzájárulás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

16. Patkó utca 958. hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

17. Önkormányzati alkalmazottak jutalmazása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

18. Alpolgármesterek jutalmazása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

19. Polgármester jutalmazása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

20. Egyebek 

 

 

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. 
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1. Napirend A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az elmúlt két évben a veszélyhelyzet miatti jogi szabályozás nem tette lehetővég a helyi adómértékek emelését, 

miközben a nehéz gazdasági helyzet miatt mindkét évben terveztük, hogy adóemeléseket hajtunk végre. A 2023-tól 

történő adóemelésnek jogszabályi korlátja már nincs, ezért javaslom egyes helyi adómértékek emelését. Javaslom, 

hogy az építményadónál a lakóház, üdülő esetében az éves adómértéket emeljük fel 800 Ft/m2-re. Ez ugyan egy 

jelentős mértékű, több mint 20 %-os emelés, de hozzáteszem, hogy 11 éve nem emeltünk adót. Az ingatlanok értéke az 

elmúlt 1-2 évben jelentősen, kb. a duplájára emelkedett, ezért úgy gondolom, ez az adómérték nem túlzó. Az 

önkormányzat kiadásai folyamatosan növekednek, amihez forrást kell biztosítanunk.  

A magánszemélyek kommunális adójánál az adómértéket szinte a maximumra, adótárgyanként évi 33.000 Ft-ra 

javaslom felemelni. Ez az adónem kevés ingatlant érint, csak azokat, amelyek esetében a beépítési kötelezettség már 

lejárt és a telek nem került beépítésre. Az adó mértékének emelésével ösztönözhetők az ingatlantulajdonosok, hogy 

minél előbb beépítsék az üres telkeket, vagy adják el. 

 

Ivanics András képviselő 

Az idén eladott Patkó utcai telkekre is kell fizetni kommunális adót?  Vagy csak azután kell fizetniük, ha letelt a 

beépítési kötelezettség időtartama? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, csak a négy éves beépítési kötelezettség leteltét követően kell kommunális adót fizetni. 

Az idegenforgalmi adó mértékét 500 Ft-ra javaslom megemelni. Nagyon jelentős kiadásaink vannak az 

idegenforgalom miatt. Az idegenforgalmi adót nem a szálláshely-szolgáltatók, tehát nem a helyi vállalkozások fizetik 

meg, hanem az itt tartózkodó vendégek.  

Van valakinek más javaslata az adómértékek vonatkozásában? Várom a véleményeket, hozzászólásaokat! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én nagyon drasztikusnak tartom az építményadónál a lakóházra, üdülőre vonatkozó adómérték emelést. Attól tartok, 

hogy az adómérték emelés miatt sokan létesítenek majd állandó lakóhelyet, azért, hogy adómentességet kapjanak, és 

így nem fog növekedni a bevétel. 

 

Torma Andrea polgármester 

Lehetséges, hogy lesz ilyen, joga van állandó lakóhelyet létesíteni, de úgy gondolom, nem ez lesz a tömeges. 

 

Ivanics András képviselő 

Átlagosan mekkora az éves adó összege ingatlanonként? 25.0000 Ft? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Igen, körülbeül átlagosan annyit fizetnek éves szinten. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az adóemelés mértéke 20% körüli, ugyanakkor az ingatlanok értéke a duplájára emelkedett az utóbbi időben. Ez egy 

vagyoni típusú adó, amit egyébként az ingatlanok forgalmi értéke alapján is ki lehetne vezetni. Ha áttérnénk a forgalmi 

érték alapú adóztatásra, akkor most szinte kétszeresére emelkedne a helyi adó, az ingatlanok értéknövekedése miatt, 

tehát körülbeül dupla adót kellene fizetnie az ingatlan tulajdonosoknak anélkül, hogy adómértéket emelnénk. Ahhoz 

képest a 23% emelés véleményem szerint nem sok. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nagyon sok az új üdülőtulajdonos, a többség nem kisnyugdíjas. Nem hiszem, hogy nehézséget okozna nekik kifizetni 

az emelt összegű építményadót. És nem elhanyagolható az a tény sem, hogy több mint 10 éve nem változott az adó 

mértéke. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

2011. óta nem emeltük a szálláshelyek, kereskedelmi egységek építményadóját sem. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de a szálláshelyek, kereskedelmi egységek, a helyi vállalkozások bevételt is termelnek, ami után iparűzési adót is 

fizetnek. Ne felejtsétek el, hogy a mi kiadásaink is nőnek, nem is kicsit. Arról nem is beszélve, hogy 2.200 Ft/m2 lenne 

a maximum adómérték, amit ki lehetne vetni, és attól a 800 Ft jóval elmarad, kb. a kivethető adómérték 36%-a. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Az adóemelés után átlagosan mennyivel kellene többet fizetniük az ingatlan-tulajdonosoknak? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Néhány ezer forintos éves adóösszeg emelkedést jelent. 

 

Torma Andrea polgármester 

A jogszabály lehetőséget ad az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára, hogy fizetési könnyítést vagy 

adócsökkentést kérjenek, ami jegyzői hatáskörbe tartozik. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igazán az lenne igazságos, ha az ingatlan forgalmi értéke alapján fizetnék meg az adót. 

 

Torma Andrea polgármester 

A hasznos alapterület alapján történő adóztatás is jó, egyrészt kisebb adminisztrációs terhet jelent a hivatalnak, mint ha 

minden ingatlant fel kellene értékelni, másrészt objektívebb adat, mint a forgalmi érték, ami valószínűleg nagyobb 

vitát gerjeszthetne. 

 

Ivanics András képviselő 

Jelenleg mennyi ingatlan tekintetében van megállapítva építményadó mentesség? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Kb. 80-100 ingatlanban rendelkeznek állandó lakóhellyel. 

 

Torma Andrea polgármester 

Sok fejlesztésünk van, sok kiadásunk van az üdülőterületen is és a tó körül is. Sok munkával jár, így jelentős 

bérköltséggel jár a Tóparti sétány tisztántartása, sokba kerül a tó körüli közvilágítás biztosítása, nem beszélve arról, 

hogy a nyári rendezvények mennyi pénzt emésztenek fel. Úgy gondolom, hogy mindenki részesül szolgáltatásban. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A mai világban egy nyaraló fenntartása luxusnak minősül. Egy hétvégi ház ugyanannyi kiadással jár, mint a családi 

ház fenntartása, azután ugyanúgy fizetni kell mindent.  

 

Torma Andrea polgármester 

Elfogadjátok az előterjesztés szerinti adómértékeket? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én az építményadó esetében a lakás, üdülő adómértékét a javasolt 800 Ft/m2 helyett 750 Ft/m2 összegben javaslom 

megállapítani. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szavazásra teszem fel a kérdést: aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint 2023. január 1-jétől az 

építményadó mértéke üdülő és lakóház esetében - az előterjesztésben javasolt 800 Ft/m2 helyett - 750 Ft/m2 legyen, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító indítványt elutasította. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a helyi 

adókról szóló önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, és elfogadja az erről szóló rendelet tervezetet, 

kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Napirend Közterülethasználati díjak felülvizsgálata, módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A közterület használati díjakat is minden évben felül szoktuk vizsgálni, de ugyanúgy, mint a helyi adók esetében, az 

elmúlt két évben magasabb szintű jogszabály a veszélyhelyzet miatt nem tette lehetővé a díjak emelését. A 

rendezvények ideje alatt történő közterülethasználat díját javaslom a jelenleg hatályos 1.350 Ft/m2/nap + áfa díjról 

1.500 Ft/m2/nap + áfa mértékre módosítani. Az építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány és törmeléktárolás, 

tüzelőanyag tárolás közterülethasználati díjat pedig 1.000 Ft/m2/hó + áfa összegre javaslom emelni. Úgy gondolom, 

hogy ezek sem vállalhatatlan és elviselhetetlen emelések, tekintettel arra, hogy a kitelepülő kereskedelmi 

tevékenységet végez, vagyis bevétele van, a tárolás díja pedig irreálisan alacsony volt. Hozzászólás, vélemény? 

 

Ivanics András képvisel 

A hirdetőberendezések, táblák is ebbe a kategóriába tartoznak? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Nem, azok esetében külön díjtétel van megállapítva. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mik a tapasztalatok? Az építési anyag, építési törmelék tárolásához szoktak kérni közterülethasználati engedélyt? 

Lehet ezt valahogy ellenőrizni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, egyre jellemzőbb, hogy ez tudatosul a lakosokban és kérnek engedélyt. Egy-két napra vonatkozó 

közterülethasználatot mi is el szoktunk nézni, nem vesszük szigorúan az engedélyeztetést, de aki hosszabb távon akarja 

tárolásra használni a közterületet, annak már kell engedélyt kérni és a közterülethasználatért díjat fizetni, már csak 

azért is, mert eleve havi díj van meghatározva. Idén egy-két esetben volt ilyen célra közterülethasználat engedélyezve. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak azért kérdezem, mert már tart a fűtési szezon, és egyre többen vásárolnak tüzifát. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tüzifát jellemzően 2-3 nap alatt mindenki behordja a saját ingatlanára. Egy eset volt, amikor hosszabb távon tárolták 

a közterületen a tüzifát, de kifizettettük a közterület-használatot és végül bevitték a fát az udvarba.  

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a közterületek 

és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, és elfogadja a 

közterülethasználati díj emeléséről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő rendeletet: 

 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Napirend A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet  
 

 

Torma Andrea polgármester 

A jelenleg hatályos rendeletünk régi, nem felel meg teljes mértékben a hatályos jogszabályi előírásoknak, ezért felül 

kellett vizsgálni. A jelenlegi rendelet módosítása bonyolultabb lenne és a rendelet átláthatóságát nehezítené, ezért a 

módosítás helyett egy új rendelet megalkotása javasolt. Elkészült a rendelet tervezet, amely jogi szempontból 

egyeztetésre került a Kormányhivatallal. A rendelet tervezet tartalmilag ugyanazokat a szabályokat tartalmazza, mint a 

jelenleg hatályos rendelet, tehát ami eddig volt, ahhoz képest érdemi új rendelkezést nem tartalmaz. Reméljük, hogy be 

is fogják tartani a szabályokat.   

 

Ivanics András képviselő 

Reméljük, mert voltak problémák, amiatt, hogy szabálytalanul építették meg a síremléket. Valahogy ezt jó lenne 

szankcionálni.  

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletben kerülnek majd szabályozásra a temető rendelet megsértésével 

kapcsolatos szankciók. Egyébként ezt is megkérdeztem a Kormányhivatalnál, és azt tanácsolták, hogy a síremlék 

elbontatásától, mint szankciótól lehetőleg tartózkodjunk. Egyedül a pénzbírság kiszabása jöhet szóba. 

 

Ivanics András képviselő 

Ha valakit eltemetnek, akkor 7 napon belül kell helyreállítani a sírt? Szerintem nagyon kevés ez az idő. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez az az eset, amikor rátemetés miatt egy már kész síremléket szétbontanak. Milyen időtartamot tartasz reálisnak? 30 

nap? 

 

Ivanics András képviselő 

Még talán az is kevés, hiszen kell idő, amíg visszaülepszik a föld. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az a hagyomány, hogy aki abban az évben elhunyt, annak a sírját Halottak napjáig rendbe hozzák, felállítják a 

síremléket. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez így kicsit kezelhetetlen és igazságtalan is lenne. Javaslom, hogy legyen 30 nap. 

Szavazásra teszem fel a kérdést: aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint a temetések alkalmával, vagy 

javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet 30 napon belül helyre kell állítani, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta.. 

 

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

 

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

és a temetkezésről szóló rendelet tervezetet azzal a módosítással, hogy a 14.§ (1) bekezdésében a temetések 

alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet 30 napon belül helyre kell állítani, kérem, 

kézfeltartással szavazzon!  

 

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

következő rendeletet: 

 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. Napirend Közétkeztetési szerződés módosítása, közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak 

felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester  

Az előterjesztés szerint összességében közel 20 %-os mértékű térítési díj emelésre kerül sor. Láttátok az árajánlatot és 

az indoklást is. A NÉBIH előírta a szolgáltató részére, hogy az ételt egyszer használatos, eldobható edényben kell 

kiszállítani, ami adagonként 100 Ft plusz költséget jelent. A díjemelés már tartalmazza ezt a 100 Ft-os csomagolási 

költséget is. Bevállaltuk, hogy decemberben még nem kell külön csomagolni az ételt, hanem itt adagoljuk ki az óvoda 

tálaló konyháján. A kiadagolást a Timi végzi, de jövőre, ha újra teljes kapacitással beindul a Levelek Üdülő, akkor 

nem fogja tudni csinálni, az óvodai dolgozók pedig a napi teendőik mellett nem tudták bevállalni. Ezen kívül itt is 

felmerül, hogy némely ételhordó edényzet sajnos nem a leghigiénikusabb állapotban kerül vissza, vagyis higiéniai 

okok miatt nem jó megoldás az itteni adagolás. Tehát az emelt ár már mindet tartalmaz, a nyersanyagot, a csomagolást, 

a szállítást.  És még ott van a rezsiköltség, az energiaár emelkedés, amit a szolgáltató már nem is tud áthárítani a 

díjban. Abban bízik a vállalkozó, hogy esetleg az állam ad majd valamilyen támogatást a közétkeztetést végző 

cégeknek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az eldobható csomagolással csak a hulladék mennyisége növekszik. Van arra valamilyen statisztika vagy kimutatás, 

hogy az igénybe vevő saját ételesének használatából milyen problémák vagy esetleg megbetegedések adódtak? 

 

Torma Andrea polgármester  

Nem tudok ilyenről, de gondolom ez inkább a megelőzést szolgálja, hogy ne is legyen fertőzés vagy betegség. Én 

értem ennek is a magyarázatát, de sajnos az is tény, hogy rengeteg hulladék keletkezik a csomagolóanyagból.  

 

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

 

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

javaslattal, miszerint 2023. január 1-jétől továbbra is fenntartjuk a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú 

Kft-vel fennálló, a közétkeztetés ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést, és elfogadjuk a vállalkozó által 

benyújtott áremelést, és elfogadjuk 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: 

 

109/2022. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Önkormányzata a 2023. évi közétkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális 

rászorulók étkeztetése)  vonatkozó  vállalkozói szerződését a Vác és Vidéke Vendéglátó 

Nonprofit Közhasznú Kft-vel fenntartja, és a vállalkozóval megkötött szerződést 2023. január 

1. napjával módosítja az előterjesztett vállalkozási szerződés módosítás tervezetnek és a 

vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás 

aláírására.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési 

díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, és elfogadja az erről szóló rendelet 

tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon 

 

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

következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 
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az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

 

5. Napirend Házi segítségnyújtás térítési díjának felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester  

2014. óta 200 Ft/gondozási óra a házi segítségnyújtás térítési díja. Láttátok, hogy az önköltség számítás alapján 

mennyibe kerül nekünk ez a szociális alapszolgáltatás biztosítása. A tervezett díjemeléssel a költségeknek még a felét 

sem terheljük át az igénybe vevőkre, tehát a kiadások nagy részét még így saját forrásból biztosítjuk. Január 1-jétől 

pedig várhatóan ismét emelkedni fog a szociális gondozó munkabére is. Javaslom, hogy az intézményi és személyi 

térítési díjat mindként ellátás tekintetében egységesen emeljük fel 500 Ft/gondozási óra díjra. 

 

Ivanics András képviselő 

7 ellátott van, ugye? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Most novembertől 1 fővel emelkedett az ellátottak száma, tehát már 8-an vannak. 

 

Ivanics András képviselő 

Nem kérdeztétek esetleg a szociális gondozót, hogy lesz-e olyan ellátott, aki ezt az összegű térítési díjat nem fogja 

tudni vállalni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem lehet esetleg meghatározni, hogy milyen feladatokat kell végeznie a gondozónak? Elég sok dolgot kell csinálnia, 

a fa behordástól kezdve a bevásárláson át a fürdetésig. Nem lehetne valahogy könnyíteni a feladatait. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Nem, mivel törvény írja elő, hogy milyen feladatokat kell ellátni a házi segítségnyújtás keretében. 

 

Ivanics András képviselő 

Ha jól emlékszem, akkor ennek a házi segítségnyújtásnak két verziója van. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Igen, egy pontozási rendszer alapján kerül megállapításra, hogy ki melyik kategóriába tartozik, illetve mennyi idő a 

gondozási szükséglete. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt is lehet, hogy a kétféle ellátásii formára eltérő térítési díjat állapítunk meg, de szerintem egyszerűbb megoldás, ha 

egységes díj van. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, azaz a házi segítségnyújtás térítési díjának 500 

Ft/gondozási óra összegre történő emelését, és elfogadja az erről szóló rendelet tervezetet, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6. Napirend Leveleki Eszter Üdülőben alkalmazott szállásdíj és bérleti díjfelülvizsgálata, módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Elég jelentős áremelést javaslunk, de úgy gondolom, hogy ez igazodik a megemelkedett költségekhez, a piaci 

viszonyokhoz. Egyedi elbírálás alapján, amikor egy társaság kiveszi az egész házat, akkor szoktunk kedvezményt adni. 

Jól teljesített az üdülő, de ez annak is köszönhető, hogy olyan piaci árakkal dolgozunk, amik fedezik a kiadásainkat.  

 

Ivanics András képviselő 

Meg hát le a kalappal a Timi előtt, hiszen egyedül viszi az üdülőt, Ha még egy embert alkalmaztunk volna, akkor 

annak a bére legalább 2,5 millió forintot elvitt volna a nyereségből. 

 

Torma Andrea polgármester 

Így van. Nagyon ügyes a Timi, más területen is sokat besegít, például Ő helyettesíti a szociális gondozót, vagy az ebéd 

kiszállításával megbízott személyt, jelenleg pedig Ő végzi el a szociális étkezők részére az ebéd-adagolást. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha már megemeljük a szállásdíjat, akkor tervben van valamilyen felújtás a Leveleki Üdülőben? A tetővel is gond volt, 

az ágyakat sem ártana lecserélni.  Lesz jövőre fejlesztés? 

 

Torma Andrea polgármester 

A szükséges karbantartási, állagmegóvási munkák el vannak végezve, és nagyon sok fejlesztést is végrehajtottunk az 

üdülőben. A tető felújítás nagyon sokba kerülne, az nem fér bele a költségvetésbe.  Az ágyak kárpittisztítása 

megtörtént, új ágyak vásárlása szintén egy nagyobb lélegzetű fejlesztés lenne, amire véleményem szerint most nincs 

forrásunk, új ágyneműk vannak, az összes fürdőszoba fel van újítva. Az alap dolgok – úgy gondolom - rendben 

vannak. A tervezett fejlesztések közül a tűzjelző rendszer nem került még kiépítésre, mivel a kivitelező eléggé 

leterhelt. Nem hiszem, hogy idén már megcsinálják. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Muszáj szállásdíjat emelni. Reméljük, azért vendég is lesz jövőre és az emberek megengedhetik maguknak, hogy 

elutazzanak pár napra. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Leveleki Eszter Üdülő 2023. évre javasolt 

szállásdíjaival és 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: 

 

110/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és 

üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) 2023. január 1-jétől 

érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 1 szoba díja 1 éjszakára (áfával): 

➢ 1 fő felnőtt részére:  12.000 Ft/éjszaka; 

➢ 2 fő felnőtt részére:  18.000 Ft/éjszaka; 

➢ 3 fő felnőtt részére:  23.000 Ft/éjszaka; 

➢ 4 fő felnőtt részére:  27.000 Ft/éjszaka. 

 

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával): 

- 14 éves korig 5.000 Ft/fő, 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Leveleki Eszter Üdülő vezetőjét, hogy az alábbi 

díjtételek alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő 
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bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve 

engedélyezheti: 

• kis testű állat: 3.000 Ft/éjszaka; 

• közepes-, és nagy testű állat: 4.000 Ft/éjszaka. 

 

Határidő: 2023. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   polgármester 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Leveleki Üdülő különtermének bérleti díját is javaslom emelni 25.000 Ft + áfa összegre. Ez az ár is a piaci 

viszonyokat tükrözi és egy nagyobb összegű emelést jelent.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az Önkormányzati Hivatal rendezvénytermének mennyi a bérleti díja? 

 

Torma Andrea polgármester 

25.000 Ft + áfa fűtés nélkül. A fűtési díj ezen felül 15.000 Ft. A hivatal rendezvényterme esetében többféle díjat is 

alkalmazunk annak függvényében, hogy csak a termet bérlik, vagy kérnek sorpadot, sörasztalt, vagy székeket. 

 

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

 

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

Eszter Üdülő különtermének 2023. január 1-jétől alkalmazandó bérleti díjáról szóló határozati javaslatot, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

111/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és 

üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) különtermének bérleti 

díj összege 1 napra 25.000 Ft + áfa. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   polgármester 

 

 

 

7. Napirend  Leveleki Eszter Üdülőben lévő Büfé bérleti szerződés felülvizsgálata 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Három év óta változatlan a bérleti díj, évi 65.000 Ft + áfa a büfé bérleti díja. Ezt sem emelhettük az elmúlt években. 

Szerintem a piaci viszonyokhoz képest nagyon alacsony a bérleti díj összege, és védhetetlen, hogy miért adjuk ki a 

helyiséget pályázat kiírása nélkül, ugyanannak a vállalkozóan ilyen alacsony áron, piaci ár alatt. Épp ezért az a 

javaslatom, hogy a piaci árnak megfelelő összegre emeljük meg a bérleti díjat. Irreálisnak tartom, hogy évi 65.000 Ft-

ért adunk ki egy büfé helyiséget, ami az összes nyári rendezvényt kiszolgálja. Évi 250.000 Ft bérleti díjat kalkuláltam, 

ami úgy jött ki, hogy júniusra 40.000 Ft, július-augusztusra 60.000 Ft, a téli hónapokra pedig egy jelképes 10.000 Ft 

bérleti díjjal számoltam.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Van almérő az üzlethelyiségben? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az áramot almérő alapján fizeti a bérlő. A fűtésre nincs almérő felszerelve. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ők is szezonálisan vannak nyitva, mint a strand vagy a kemping. 
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Torma Andrea polgármester 

Igen, gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. A strandon egy üzlethelyiség bérleti díja havi 80.000 Ft. Három hónapra 

vetítve az már 240.0000 Ft bérleti díjat jelent. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A kitelepülésért szoktak pluszban fizetni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ebben az évben fizettek, de korábban nem. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A nyári hónapokban vannak leginkább nyitva, meg esetleg szeptemberben egy-két hetet. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, kb. 4-5 hónapot vannak nyitva. 

 

Ivanics András képviselő 

A rendezvényekhez kapcsolódóan van leginkább forgalma. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nyáron hétköznap is van forgalom, a rendezvényeken pedig kiemelkedő. Mit javasolnátok? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én sokallom ezt a bérlet díjat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mit javasolsz helyette? 200.000 Ft?  Az szinte csak a három hónap bérleti díja. Én ez alá nem mennék. Vagy írhatunk 

ki pályázatot is. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A strandon mekkorák az üzlethelyiségek és azoknak mennyi a bérleti díja? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Azt hiszem a kávézó kb. 10 m2. 

 

Torma Andrea polgármester 

A strandon a legutóbb kiadott üzlethelyiségnek nagyjából 7.500 Ft/m2 a bérleti díja. Az üdülőben lévő büfé 6 m2. Ha 

7.500 Ft/m2 árral számolunk, akkor 45.000 Ft-ra jön ki a havi bérleti díj. Csak a három nyári hónapra számolva, 

135.000 Ft lenne a bérleti díj, de szerintem májusra és szeptemberre is számolhatunk valamekkora összeget, mert 

akkor is nyitva szokott lenni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Fizessenek fél havi bérleti díjat májusra és egy fél havit szeptemberre is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor így összesen évi 180.000 Ft + áfa a bérleti díj összege. Elfogadhatónak tartjátok? 

 

Ivanics András képviselő 

Igen, így ugyan annyi lesz a bérleti díj, mint a strandon lévő üzlethelyiségek esetében. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nagyjából igen, ugyanis a strandon ez az idei bérleti díj, ami jövőre az infláció mértékével emelkedik. Tehát a büfé 

bérleti díja így is a strandi üzletek bérleti díja alatt marad. 

 

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 

Leveleki Üdülőben lévő büfé bérleti díja 2023. évben 180.000 Ft+ áfa, és a bérleti szerződést továbbra is a Pizzaro Bt-

vel kötjük meg az előterjesztett bérleti szerződés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület megtárgyalta a Leveleki Üdülőben lévő büfé bérleti szerződés felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést és szerződés tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta és meghozta a következő határozatot: 

 

112/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Leveleki Eszter Üdülőben 

lévő Büfé bérbeadásáról szóló bérleti szerződést. A képviselő-testület 2023. évre bérbe adja a 

Leveleki Eszter Üdülőben (Bánk, Tóparti sétány 1.) lévő büfé üzlethelyiséget a Pizzaro Bt. 

(2653 Bánk, Kazinczy utca 59.) bérlő részére az alábbi feltételekkel: 

Bérleti díj összege 2023. évre: 180.000 Ft + áfa 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Leveleki Eszter Üdülőben lévő 

büfé bérleti szerződését a 2023. évre meghatározott bérleti díj összeggel, egyéb tekintetben a 

2020. évi bérleti feltételeknek megfelelően megkösse.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

8. Napirend 2023. évi belső ellenőrzési terv 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A belső ellenőr által a 2023. évre javasolt ellenőrzési téma a helyi szociális támogatások kifizetésének ellenőrzése. 

Van-e más javaslat, észrevétel, kérdés? 

 

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. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztettek szerint elfogadjuk, és aki elfogadja az erről szóló határozati 

javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzési tervet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot: 

 

113/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi belső 

ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – a helyi szociális támogatások 

kifizetésének ellenőrzése – jóváhagyja. 

 

Határidő: 2023. év 

Felelős: jegyző 

 

 

 

9. Napirend Karácsonyi juttatások bánki lakosok részére 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az előterjesztésből látjátok, hogy kicsit változtatnánk a karácsonyi juttatásokban. Vásárlási utalványban ugyanazokkal 

a feltételekkel, ahogyan eddig volt, az idősek, 65 év feletti bánkiak részesülnének. Az önkormányzati nyugdíjasoknak 

járó utalvánnyal kapcsolatban szeretném, ha közösen döntenénk egy kérdésben. Az egyik volt önkormányzati  

dolgozónk már elköltözött Bánkról, tehát nem bánki lakos. Két éve ment el tőlünk, akkor még nem nyugdíjba ment, 

hanem nyugdíj előtti ellátást kapott. Arról nincsenek információink, hogy azóta nyugdíjas-e már.  

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Annyit mondott, amikor elment innen, hogy egy évig fogja kapni ezt a nyugdíj előtti ellátást és utána jogosult lesz a 

nők kedvezményes nyugdíjára. 
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Torma Andrea polgármester 

Ha azt nézzük, más olyan önkormányzati nyugdíjasunk is van, aki kap utalványt, de nem bánki lakos. 

 

Ivanics András képviselő 

Adjunk neki is idén. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha már nyugdíjas. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ezt nem tudjuk, ilyen adattal nem rendelkezünk. Innen nyugdíjba ment, mi úgy köszöntünk el, hogy nyugdíjba vonul.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ebben az évben még itt laktak, most költöztek csak el. Ha már nyugdíjas volt és itt laktak, akkor jár neki. 

 

Torma Andrea polgármester 

A bánki lakosú önkormányzati nyugdíjasnak jár, de ha nem bánki lakos vagy nem közvetlenül az önkormányzat 

dolgozója volt, akkor a testület dönti el, hogy adunk-e vagy sem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én úgy gondolom, hogy idén még adjunk. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A férje is idén töltötte be a 65. életévét. Vele mi legyen? Ő is kapjon utalványt? 

 

Ivanics András képviselő 

Én úgy tudom, hogy a nyugdíjkorhatárt nem érte el még a férje sem, csak előnyugdíjban van. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Betöltötte a 65. életévét, rajta van a listán. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem tettek annyit a faluért, hogy kapjanak.  

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, akkor a 65-79 éves korosztály létszáma, illetve az önkormányzati nyugdíjasok létszáma eggyel nő az 

előterjesztettekhez képest, így összesen 11.000 Ft-tal emelkedik a karácsonyi vásárlási utalvánnyal kapcsolatos 

kiadások összege. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A határozati javaslatban három üzlet szerepel, de én úgy tudom, hogy az egyik hamarosan bezár. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor módosítjuk a határozatot is, és az utalványokra is azt írjuk, hogy az utalvány a Bánkon működő helyi 

élelmiszerüzletekben váltható be. 

 

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 elhangzott kiegészítéssel és módosítással  elfogadjuk a karácsonyi ajándékutalványokról szóló határozati 

javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

A Képviselő–testület megtárgyalta az idős bánki lakosok részére nyújtandó karácsonyi ajándékutalványokról szóló 

előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

114/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánkon állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Bánkon élő 

➢ 85. életévüket 2022. évben vagy korábban betöltött személyek részére 7.000 Ft, 
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➢ 80-84 év közötti személyek részére 6.000 Ft, 

➢ 65-79 év közötti személyek részére 5.000 Ft, 

➢ 10 fő önkormányzati nyugdíjas részére 6.000 Ft 

értékű karácsonyi vásárlási ajándékutalványt nyújt A vásárlási utalvány a Bánkon működő 

élelmiszerüzletekben váltható be. 

 

A karácsonyi vásárlási utalvánnyal kapcsolatos kiadások a természetbeni ellátások előirányzat 

terhére kerülnek kifizetésre. 

A vásárlási utalványok érintettekhez történő eljuttatásáról a képviselő-testület tagjai gondoskodnak. 

 

Határidő: 2022. december 23. 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A másik téma a szaloncukor. Eddig csak a nyugdíjasok kaptak szaloncukrot tehát azok, akik vásárlási utalványban 

részesültek. Most azt javasolnám, hogy az utalványt és a szaloncukor juttatást válaszuk ketté. A nyugdíjasok és az 

idősek több juttatásba is részesülnek, mint általában a többi bánki család, ezért javaslom, hogy karácsonyra minden 

bánki háztartás kapjon ajándékba egy-egy 40 dkg-os szaloncukor csomagot, és ahogy az elmúlt 3 évben, egy-egy bánki 

naptárt is. Így a nyugdíjas háztartás is fog kapni egy csomag szaloncukrot, de nem duplázódik, ahol két 65 év feletti 

személy is van, viszont mindenki kap, nem csak az idősek.  

 

Ivanics András képviselő 

Akkor háztartásonként jár a naptár és a szaloncukor? Van olyan ház, ahol két külön háztartás van. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Hány ilyen lehet? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom, ki és hány ilyennel találkozott az előző években, amikor kihordta a naptárt? 

 

Ivanics András képviselő 

Én kettő ilyenről tudok. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

Én egyről. 

 

Ivanics András képviselő 

Vagy akkor azt mondjuk, hogy lakásonként jár a szaloncukor és a naptár, és akkor nincs bonyodalom. 

 

Torma Andrea polgármester 

A szaloncukor a problémásabb, mert abból pont a szükséges számú csomagot rendeljük. A naptárból van némi tartalék, 

ajándékozásra, eladásra. Próbáljuk meg gyorsan összeszámolni, hogy hány olyan ingatlan van, ahol több háztartás is él, 

és akkor úgy rendeljük a szaloncukrot. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Eddig három családot mondtatok.  

 

Ivanics András képviselő 

Az utcákban van még egy, ahol tudom, hogy két háztartás van. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, akkor összesen plusz négy csomag szaloncukor kell. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha már szóba került a naptár, nem küldünk esetleg Tordasra a polgármesternek, a jegyzőnek, meg a képviselőknek? 

Májusban vagy augusztusban szoktunk ellátogatni hozzájuk, akkor már késő lenne naptárt vinni ajándékba. Most 

küldhetnénk nekik. 

 

Ivanics András képviselő 

Küldjünk akkor Gyügyre is naptárt, legalább a polgármesternek. 
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Torma Andrea polgármester 

Rendben. 

Térjünk vissza a napirendhez! Tehát négy csomag szaloncukorral többet rendelünk és minden háztartás kap egy 

csomaggal, valamint ugyanígy minden háztartás kap egy bánki naptárt.  

 

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

 

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

Bánkon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő háztartások számára karácsonyi ajándékként 1 

db bánki képekkel illusztrált 2023. évi falinaptárt, és 1 db 0,4 kg szaloncukor csomagot biztosítsunk, 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: 

 

115/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánkon állandó lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő háztartások számára karácsonyi ajándékként 1 db 

bánki képekkel illusztrált 2023. évi falinaptárt, és 1 db 0,4 kg szaloncukor csomagot biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a falinaptár elkészíttetésére és a szükséges 

mennyiségű szaloncukor megvételére. 

A karácsonyi ajándék bánki háztartásokhoz történő eljuttatásáról a képviselő-testület tagjai 

gondoskodnak. 

 

Határidő: 2022. december 23. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

10. Napirend A képviselő- testület 2023. évi munkaterve 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

 

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 

az előterjesztettek szerint meghatározzuk a képviselő-testület 2023. évi munkatervét, és aki elfogadja az erről szóló 

határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!  

 

A Képviselő–testület megtárgyalta 2023. évi munkatervről szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot: 

 

 

116/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2023. évi munkatervet 

az előterjesztett tervezet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2023. év folyamán 

Felelős: polgármester 
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11. Napirend Igazgatási szünet elrendelése az Önkormányzati Hivatalban 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az igazgatási szünet elrendelésének lehetősége már régebb óta fennáll, de eddig nálunk még nem volt ilyen. Idén 

viszont – az energiaárak miatti takarékosság jegyében - a kormányzati igazgatási szerveknél is elrendelték az 

igazgatási szünetet december 22-től január 6-ig. Felvetette a Jegyző asszony, hogy a két ünnep közti időszakra 

igazgatási szünetet rendelhetnénk el, ami összesen négy munkanap, de a jelenlegi munkarend szerint ebben az 

időszakban csak két napot, kedden és szerdán lennénk nyitva, és a legtöbb kolleganő szabadságon van ebben az 

időszakban. A két ünnep között eddig is csökkentett létszámmal működött a hivatal, általában egy- vagy két kolleganő 

volt csak a hivatalban. Viszonylag alacsony az ügyfélforgalom ebben az időszakban. Ha nem rendelnénk el igazgatási 

szünetet, valószínűleg akkor is csak egy maximum két személy lenne bent kedden és szerdán, a többiek szabadságon 

lennének.  

 

Ivanics András képviselő 

Az önkormányzatokra nem vonatkozik a január 8-ig tartó igazgatási szünet? 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Lehetőség van rá, de nem kötelező.  

 

Torma Andrea polgármester 

Nálunk viszont csak a két ünnep között lenne igazgatási szünet, nem pedig január 8-ig, mint a kormányzati szerveknél. 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

A dolgozók szabadságon lesznek ezen a négy napon, tudnak róla, tartalékoltak szabadságot.  

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

Akkor semmilyen ügyelet nem lesz? 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Csak a haláleset anyakönyvezéséhez tartunk ügyeletet. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

És hogyan lesztek elérhetőek? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ilyen sürgős, halaszthatatlan esetben hívható telefonszám közzé lesz téve. Most is meg van adva egy telefonszám, 

amin a home-office ideje alatt elérhetőek a kollegák. 

 

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 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban – a Hivatal székhelyén és kirendeltségein egyaránt - 2022. december 

27. napjától 2022. december 30. napjáig igazgatási szünet kerüljön elrendelésre, és 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: 

 

117/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsosberény Község 

Önkormányzatával és Tolmács Község Önkormányzatával közösen fenntartott Borsosberényi 

Közös Önkormányzati Hivatalban – a Hivatal székhelyén és kirendeltségein egyaránt - a 

különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 

elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 

(XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzati hivatal dolgozóit 

tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről és az igazgatási szünet idejére az önkormányzati 
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hivatalban foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet rendjét 

határozza meg, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

  

 

 

12. Napirend Élhető Településfejlesztés Bánk községben – Víziszínpad lelátó felújítása – 

műszaki ellenőr megbízása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A korábbi ülésen már kiválasztottuk a járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló projektelem tekintetében a műszaki 

ellenőrt. A tó körüli futópálya létesítése, valamint a Víziszínpad lelátó felújítása is ugyanannak a TOP Plusz 

pályázatnak a keretében valósul meg. Tehát a két elkülönülő projektelemre két közbeszerzési eljárást fogunk 

lefolytatni, az egyiket a járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló tekintetében, a másikat pedig a tó körüli futópálya 

létesítésére és a Víziszínpad lelátó felújítására vonatkozóan. Az utóbbi esetében külön is lehet majd ajánlatot adni a két 

munkára vonatkozóan, vagyis lehetőség lesz részajánlat tételre is, ha valamelyik ajánlattevő csak az egyikre szeretne 

ajánlatot adni, mert két különböző építés típusról van szó. De most műszaki ellenőrt kell választanunk. A műszaki 

ellenőr a bíráló bizottság tagja, tehát szavazati joga lesz az ajánlatok elbírálása során. A lelátóra, mivel az egy 

magasépítési munka, a Koczka Lászlót javaslom műszaki ellenőrnek, akivel már más projektekben is dolgoztunk 

együtt. A közbeszerzők tájékoztatása szerint javasolt olyan műszaki ellenőrrel dolgozni, akivel már máskor is 

dolgoztunk, tehát van egy általános érvényű együttműködésünk vele, és nem csak az adott projektre vonatkozik a 

megbízása, mert így – úgymond - kevésbé támadható a megbízás, és az eljárás tisztasága. 

 

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 

TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló Víziszínpad lelátó felújításával kapcsolatos építési munkák során a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával 150.000 Ft díjért Koczka László műszaki ellenőrt megbízzuk, és 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: 

 

118/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-

NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló Víziszínpad lelátó felújításával kapcsolatos építési munkák során a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan Koczka László egyéni vállalkozó 150.000 

Ft összegű árajánlatát elfogadja és Koczka Lászlót megbízza a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-

00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt keretében 

megvalósuló Víziszínpad lelátó felújításával kapcsolatos építési munkák során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződést Koczka László egyéni vállalkozóval az 

Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

13. Napirend Élhető Településfejlesztés Bánk községben – tó körüli futópálya létesítése- műszaki 

ellenőr megbízása 
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Torma Andrea polgármester 

A tó körüli futópálya létesítése egy útépítési, vagy köznyelven mélyépítési feladat. Ennél a projektelemél, ugyanúgy, 

mint járda, gyalogátkelőhely, buszmegálló kialakításának munkálataira vonatkozóan Espár Zsoltot javaslom megbízni 

a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.   

 

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 

TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló tó körüli futópálya létesítésével kapcsolatos építési munkák során a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával 100.000 Ft díjért Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnököt, úttervezőt, műszaki ellenőrt 

megbízzuk, és 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: 

 

119/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-

NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében megvalósuló tó körüli futópálya létesítésével kapcsolatos építési munkák során a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-

építőmérnök, úttervező, műszaki ellenőr 100.000 Ft összegű árajánlatát elfogadja és Espár 

Zsoltot megbízza a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-

00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt keretében 

megvalósuló tó körüli futópálya létesítésével kapcsolatos építési munkák során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződést Espár Zsolt műszaki ellenőrrel az 

Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

14. Napirend Élhető településfejlesztés Bánk községben – közbeszerzés 

− Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről szóló döntés módosítása 

− közbeszerzési felelősségi rend módosítása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Korábbi ülésen elfogadtuk a közbeszerzési felelősségi rendet, és kijelöltük a bírálóbizottság tagjait. Akkor még nem 

volt egyértelműen tisztázva, hogy mindkét projektrész tekintetében kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni. Most már 

tudjuk, hogy kell, ezért egyrészt módosítjuk a bírálóbizottsági tagok kijelöléséről szóló döntésünket, úgy, hogy a 

Bírálóbizottság tagjai közé belekerül Koczka László műszaki ellenőr is, mint a Víziszínpad lelátó felújításával 

kapcsolatos építési munkák során szakértelemmel rendelkező személy, másrészt a felelősségi rend is tartalmazza a 

Bírálóbizottság tagjait, úgyhogy oda is bekerül, hogy e projektelem tekintetében Koczka László lesz a műszaki ellenőr 

és a Bírálóbizottsági tag. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás? 

 

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 

TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt 

keretében lefolytatásra kerülő építési közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság munkájában résztvevő szavazati 

joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagok kijelöléséről szóló 87/2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozatot 

módosítsuk akként, hogy a Bírálóbizottság szavazati joggal is rendelkező tagjának Koczka Lászlót, mint a 

közbeszerzés tárgya, vagyis a Víziszínpad lelátó felújítása szerinti szakértelemmel rendelkező személyt kijelöljük, és 

elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

120/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosító számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében az 

építési beruházásokra lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság 

munkájában résztvevő szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagok kijelöléséről szóló 

87/2022. (IX.21.) képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja: 

 

„Bánk Község Önkormányzata nevében a képviselő-testület kijelöli az alábbi, szavazati joggal 

is rendelkező bírálóbizottsági tagokat, hogy a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító 

számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda-

buszmegálló-gyalogátkelőhely építési beruházás tekintetében lefolytatásra kerülő közbeszerzési 

eljárásban az Ajánlatkérő Bánk Község Önkormányzata nevében részt vegyenek a 

Bírálóbizottság munkájában a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás 

más szakaszában, az eljárás során a Bírálóbizottságban a szükséges szakértelmet biztosítsák.  

A képviselő-testület kijelöli az alábbi szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagokat:  

• Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint 

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, Bírálóbizottság Elnöke; 

• Pénzes Klára, (tisztség: gazdasági mérnök), mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező 

személy; 

• Espár Zsolt műszaki ellenőr, (tisztség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök, úttervező, 

műszaki ellenőr) mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy; 

• dr. Bódis Pál, (tisztség: jogász) mint jogi szakértelemmel rendelkező személy.”  

szövegrész helyébe az alább szöveg lép: 

 

„Bánk Község Önkormányzata nevében a képviselő-testület kijelöli az alábbi, szavazati joggal 

is rendelkező bírálóbizottsági tagokat, hogy a „TOP-1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosítószámú, „Élhető településfejlesztés Bánk községben” pályázatból finanszírozni kívánt 

építési beruházások tekintetében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokban az Ajánlatkérő 

Bánk Község Önkormányzata nevében részt vegyenek a Bírálóbizottság munkájában, a 

közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az eljárás 

során a Bírálóbizottságban a szükséges szakértelmet biztosítsák.  

A képviselő-testület kijelöli az alábbi szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagokat:  

• Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint 

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, Bírálóbizottság Elnöke; 

• Pénzes Klára, (tisztség: gazdasági mérnök), mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező 

személy; 

• Espár Zsolt műszaki ellenőr, (tisztség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök, úttervező, 

műszaki ellenőr) mint a közbeszerzés tárgya (járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló, 

tó körüli futópálya létesítése) szerinti szakértelemmel rendelkező személy; 

• Koczka László műszaki ellenőr, (tisztség: műszaki ellenőr) mint a közbeszerzés tárgya 

(Víziszínpad lelátó felújítása) szerinti szakértelemmel rendelkező személy; 

• dr. Bódis Pál, (tisztség: jogász) mint jogi szakértelemmel rendelkező személy.” 

 
A képviselő-testületi határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul 

hatályban és érvényben maradnak. 

 

Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig 

Felelős: polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztettek szerint elfogadja a TOP-1.2.1-21-

NG1-2022-00004 azonosítószámú, „Élhető településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében megvalósuló 

építési beruházásokra lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokra érvényes, előterjesztett módosított felelősségi 

rendet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

121/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosítószámú, „Élhető településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében 

megvalósuló építési beruházásokra lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokra érvényes, 

előterjesztett módosított felelősségi rendet az előterjesztettek szerint elfogadja és a mai nappal 

hatályba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

15. Napirend Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jutalmazása, fenntartói 

hozzájárulás összegének emelése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Ebben az évben már kétszer is tárgyaltuk az önkormányzat hivatal költségvetését, ezen belül is a személyi jellegű 

kiadásokat. Év elején, amikor elfogadtuk a hivatal költségvetését, akkor a köztisztviselők tekintetében megemelt 

illetményről döntöttünk és vállaltuk az azzal járó többletfinanszírozást. Ezt követően év közben ismét hozzányúltunk 

ehhez a tételhez, mivel jegyző váltás történt és a jegyzői bér magasabb lett, mint amit addig a költségvetés 

tartalmazott. Az önkormányzati hivatal költségvetése az év végi jutalmazásra nem tartalmaz előirányzatot, vagyis 

jutalom fizetésére nem biztosít fedezetet. A költségvetés elfogadásakor azt mondtuk, meglátjuk, hogy állunk majd év 

végén, és akkor döntünk erről a kérdésről, mert év elején előre nem mertük bevállalni. Az előterjesztés szerint 1.800 

ezer Ft lenne a jutalomkeret, mely összeg a három településen dolgozó, 12 fő köztisztviselő év végi jutalmazását 

szolgálná. Ez az összeg a bruttó jutalomösszeg, és ehhez jönne még további 243 ezer Ft munkáltatót terhelő járulék 

kiadás, így összesen 2.000.043 Ft lenne az összes többletkiadás, ha ezt a jutalomkeretet jóváhagyjuk. Tehát ennyivel 

emelkedik a Közös Hivatal költségvetése. A Hivatal működését, így a teljes jutalomkerethez szükséges forrást is a 

közös hivatalt fenntartó önkormányzatok egyenlő arányban biztosítják, ami azt jeleneti, hogy 681.000 Ft fenntartói 

hozzájárulást kellene pluszban fizetnünk a Hivatal részére az összesen 1.800.000 Ft jutalom kifizetéshez. A korábban 

már vállalt. 3.414.000 Ft összegű fenntartói hozzájárulás tehát ennyivel emelkedne meg, ami azt jelenti, hogy ebben az 

évben összesen 4.095.000 forintot adnánk hozzá a közös hivatal működéséhez. Én úgy gondolom, hogy az 

önkormányzati működés alapja a hivatal és a hivatali dolgozók munkája, nélkülük nem tudnánk létezni. Nagyon jó a 

hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szakmai hozzáértése, megkockáztatom, hogy a környék legjobb hivatala a 

miénk, és ez a hivatali dolgozók érdeme, ezért szeretném, ha a hivatali dolgozók munkájának év végi anyagi 

elismerésére – ahogy az előző évekbe is – idén is sor kerülhetne. Én mindenképpen támogatom a javaslatot, még akkor 

is, ha ez egy óriási összeg, amit hozzá kell tennünk a hivatal fenntartásához.   

 

Ivanics András képviselő 

Volt idő, amikor évi 1-2 milliót visszakaptunk a hivatali támogatásból. Most hozzá kell tenni. 

Ez kb. 150.000 Ft jutalmat jelent fejenként. 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Igen, de ez bruttó összeg. 

 

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 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2022. évi év végi jutalomként fizetendő 

juttatáshoz 681.000 Ft többlet fenntartói hozzájárulást biztosítsunk és 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: 
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122/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk 

Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

részére 2022. évben év végi jutalomként fizetendő juttatáshoz 681.000 Ft többlet fenntartói 

hozzájárulást biztosít, mely 2022. november 30. napjáig átutalásra kerül a székhely 

Borsosberény Község Önkormányzata részére. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: polgármester  

 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Köszönjük! 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Köszönjük! 

 

 

 

16. Napirend  Patkó utca 958. hrsz. ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulás 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Patkó utca 958 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be a testülethez, mivel a megváltozott anyagi 

körülményei és a megemelkedett építőanyag árak miatt nem tudja vállalni az ingatlan beépítését. Azt mondta, hogy 

anyagilag jobban jön ki, ha vesz egy kész házat és azt felújítja, mintha újat épít, ezért szeretné értékesíteni az ingatlant. 

A vevőt személyesen is ismerem, Ő is megkeresett ez ügyben. Nagyon szeretne Bánkra költözni és Bánkon élni, ezért 

építkezni akar a telken.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mennyiért vette a telket? 

 

Torma Andrea polgármester 

6.300.000 Ft-ért. 

 

Ivanics András képviselő 

A Patkó utca melyik oldalán van ez a telek? 

 

Torma Andrea polgármester 

A Benczúr utca felől nézve a bal oldalon.  

 

Ivanics András képviselő 

Járuljunk hozzá az értékesítéshez. Nem tudunk mást tenni. Ne álljon ott 4 évig üresen, ha az új vevő beépíti. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Eddig minden ilyen kérelmet támogattunk. Az a cél, hogy be legyen építve. Esetleg kössünk ki elővásárlási jogot, mert 

ilyen esetben mi is visszavásárolhatnánk és újra értékesíthetjük. 

 

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 

az Önkormányzat a Patkó utca 958helyrajzi számú 900 m2 nagyságú beépítetlen terület értékesítéshez az 

Önkormányzat és a jelenlegi ingatlan-tulajdonos között létrejött adásvételi szerződésben foglalt feltételek 

fenntartásával, valamint az Önkormányzat részére elővásárlási jog alapításával hozzájárulunk, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

határozatot: 
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123/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk, Patkó utca 958 helyrajzi számú 

900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület (közművek nélküli építési telek) Dr. Yousef Tamer 

Abdallah vevő részére 6.400.000 Ft eladási áron történő értékesítéshez az Önkormányzat és a 

jelenlegi tulajdonos, Tolnai Bence között létrejött adásvételi szerződésben foglalt feltételek 

fenntartása mellett, valamit az Önkormányzat javára elővásárlási jog alapításával hozzájárul: 

• Az ingatlanon fennálló 4 éves beépítési kötelezettség, valamint a visszavásárlási jog 

biztosítására fennálló Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása.  

• A Vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és arra 

legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság használatba 

vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az önkormányzat előtt 

igazolja.  

• Amennyiben a Vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, 

napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

• Az Önkormányzat a Bánk 958 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a beépítési 

kötelezettség teljesítésig elővásárlási jogot alapít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bánk, Patkó utca 958 helyrajzi számú 

900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület értékesítéséhez történő hozzájárulással kapcsolatos 

jognyilatkozatok, valamint szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal, kérelmező igénye szerint 

Felelős: polgármester 
 

 

 

17. Napirend Önkormányzati alkalmazottak jutalmazása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem szeretném ismételni az előző napirendben elmondottakat, hogy milyen fontos, hogy a dolgozóink meg legyenek 

becsülve és év végén külön juttatásban is részesüljenek a munkájuk elismeréseként. Most az önkormányzati 

dolgozókról van szó, tehát ők nem a hivatal alkalmazottai. Ide tartozik a Leveleki Üdülő dolgozója, a szociális 

gondozó, a három fő fizikai dolgozó és az óvodai dolgozók. Én a múlt évi összeghez igazodva azt javaslom, hogy 

fejenként 50.000 Ft jutalomkeretet határozzunk meg, plusz ennek a járuléka. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem kellene a fizetéshez arányosítani. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én úgy gondolom, hogy erről döntsön, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, ez többnyire én vagyok, illetve az óvoda 

esetében az óvodavezető. Én természetesen egyezteti fogom a Tiborral is, hiszen például a 3 fiú esetében napi szinten ő 

irányítja a munkájukat. A Leveleki Üdülőben egy kolleganő érintett, akivel maximálisan meg vagyok elégedve, de 

most ugye be van zárva az üdülő. Az óvodára idén már nagyon sokat költöttünk. Tudom, hogy sokat dolgoznak, és 

nagyon jó az óvodánk, nagyon büszke is vagyok az óvodánkra. Nincs rájuk semmi panasz, jó a csapat, én is elégedett 

vagyok az óvodai munkával, ezért is szeretném, ha kapnának jutalmat. Ez keretösszeg nagyjából megfelel a tavalyi 

jutalomkeretnek, ugyanúgy, ahogy a hivatali dolgozók esetében is, ott sem emeltünk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Jó. Azt az összeget adjuk jutalomként, amit tavaly is kaptak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megmondom őszintén, már nem tudom pontosan, de lehet, hogy tavaly az óvodában több jutalmat adtunk, mert négy 

fő helyett hárman vitték végig az egész évet és a többletmunkát szerettem volna jutalmazni. Idén nagyrészt már teljes 

létszámmal működtek, nincs senki túlterhelve. Nyilván több a gyerek és emiatt több a feladat is, intenzívebb egy-egy 

nap. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Szülőként én azt látom az ott dolgozókon, hogy nyugalom van, nincs hangoskodás, nyüzsgés, hanem csend van. A 

gyerekek jókedvűen jönnek haza, reggel akarnak menni az óvodába. Most egység van a dolgozók között. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én is ezt látom. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egy szülő sem háborog. Sokkal több a szülő, de még sincs panaszkodás. 

 

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 

az Önkormányzatánál alkalmazásban álló 9 fő munkavállaló részére a 2022. évben év végi jutalomként fizetendő 

juttatáshoz a munkáltatót terhelő járulékkal együtt 550.000 Ft jutalomkeretet biztosítsunk, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

124/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Község 

Önkormányzatánál alkalmazásban álló 9 fő munkavállaló részére a 2022. évben év 

végi jutalomként fizetendő juttatáshoz – a bruttó juttatásra és a munkáltatót terhelő 

járulékra együttesen - 550.000 Ft keretet biztosít. 

A képviselő-testület az év végi jutalom fizetéséhez szükséges többletforrást az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az önkormányzat munkavállalói részére történő jutalom kifizetése 

érdekében. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: polgármester  

 

 

 

18. Napirend  Alpolgármesterek jutalmazása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Szeretném az alpolgármestereket is év végi jutalomban részesíteni. Mind a ketten nagyon sokat dolgoznak a 

településért. Nagyon nagy segítséget jelent nekem, illetve az önkormányzatnak, a településnek a munkájuk, így én 

mindkettőjük részére 100.000-100.000 Ft jutalom megállapítását javaslom. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az engem érintő jutalom témájában bejelentem személyes érintettségemet, ezért a szavazásban nem kívánok részt 

venni. 

 

A képviselő-testület Hákli Tibor alpolgármester személyes érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és 

Hákli Tibor alpolgármestert az „Alpolgármesterek jutalmazása” napirenden belül Hákli Tibor alpolgármester 

jutalmazása napirendi téma szavazásából egyhangúan kizárta. 

 

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 a képviselő-testület Hákli Tibor társadalmi megbízatású alpolgármestert 2022. évben végzett munkája 

elismeréseként 100.000 Ft összegű pénzjutalomban részesítse, kérem kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

125/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hákli Tibor társadalmi megbízatású 

alpolgármester 2022. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 

100.000 Ft összegű pénzjutalomban részesíti. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 

kifizetésről. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Köszönöm szépen! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az engem érintő jutalom napirendi témával kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet, ezért a szavazásban 

nem kívánok részt venni. 

 

A képviselő-testület Csizmár Gábor alpolgármester személyes érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és 

Csizma Gábor alpolgármestert az „Alpolgármesterek jutalmazása” napirenden belül Csizmár Gábor alpolgármester 

jutalmazása napirendi téma szavazásából egyhangúan kizárta. 

 

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

képviselő-testület Csizmár Gábor társadalmi megbízatású alpolgármestert 2022. évben végzett munkája elismeréseként 

100.000 Ft összegű pénzjutalomban részesítse, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

126/2022. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csizmár Gábor társadalmi megbízatású 

alpolgármester 2022. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 

100.000 Ft összegű pénzjutalomban részesíti. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 

kifizetésről. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 
Csizmár Gábor alpolgármester 

Köszönöm szépen! 

 

 

 

19. Napirend Polgármester jutalmazása 
 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Javaslom, hogy Torma Andrea polgármester részére 2022. évben végzett munkája elismeréseként egy havi 

tiszteletdíjának megfelelő összegű pénzjutalmat állapítsunk meg. Andrea társadalmi megbízatásban látja el a 

feladatokat, így is „itt hagyja nekünk” ezt az összeget 11 hónapban. Más javaslat? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez most engem is meglepett, nem tudtam Tibor napirendi javaslata mit tartalmaz, ahogyan ők sem tudták, hogy 

javaslatot teszek a jutalmazásukra, mielőtt bárki azt gondolná, hogy „összebeszéltünk” egymás jutalmazásáról. Szó 

sincs ilyenről. És köszönöm szépen Tibor javaslatát. 
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A napirendi témával kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet, ezért a szavazásban nem kívánok részt venni. 

 

A képviselő-testület Torma Andrea polgármester személyes érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és 

Torma Andrea polgármestert a „Polgármesterek jutalmazása” napirendi téma szavazásából egyhangúan kizárta. 

 

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

 

Hákli Tibor alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 

Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármestert 2022. évben végzett munkája elismeréseként 1 havi 

tiszteletdíjának megfelelő összegű pénzjutalomban részesítsük, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

127/2022. (XI.28.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Torma Andrea társadalmi megbízatású 

polgármestert 2022. évben végzett polgármesteri munkája elismeréseként 1 havi tiszteletdíjának 

megfelelő összegű pénzjutalomban részesíti. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom kifizetésről. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönöm szépen! 

 

 

 

20.  Napirend Egyebek 
 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Beszéljük meg, hogy ha az óvodában tönkre megy a gázkazán, akkor veszünk egy újat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ezt így előre én nem tudom kijelenteni. Ez attól is függ, hogy mi romlik el, mennyibe kerül a javítás. Mert ha javítás 

olcsóbb lesz, mint több százezer forintért egy új kazánt venni, akkor én – egyelőre - a javításra fogok szavazni. Várjuk 

meg, hogy lesz-e pályázati lehetőség a fűtési rendszer korszerűsítésére, esetleg a gázról más fűtési technológiára való 

átállásra. Én nem kapkodnék ezzel a kazáncserével, az idei év menjen le így, aztán meglátjuk a lehetőségeket. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Fábri Gyuribát megkérdeztem, azt mondta, hogy kb. 400.00 Ft-ba kerül egy nagyon modern, új, kis teljesítményű 

kazán. Nem kell nagy teljesítményű kazán, mert nem kell sok melegvíz, mivel nem fürdenek ott a gyerekek, a 

szükséges melegvíz előállításához meg ott a villanybojler. Az épület le van szigetelve. A jelenlegi kazán régi típusú, 

kb. 10-12 éves, hiába cserélünk rajta bármit, azzal nem tudjuk megduplázni már az élettartamát. Az új kazán 

beszerelésének munkadíja is nagyjából 400.000 Ft körül van, tehát 800.000 Ft-ból meg lehetne csinálni. 

Megkérdeztem más szakembereket is, ők is nagyjából ilyen összeget mondtak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én azt mondom, ha tönkremegy a kazán, beszélünk róla, hogy mi az észszerűbb, gazdaságosabb, mert nekem még 

mindig az a gondolatom, hogy pályázati pénzből csináltassunk valamilyen modernebb, fenntarthatóbb fűtési rendszert. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A radiátorok meg egyebek ki lettek cserélve, csak a kazán nem. Ha lesz pályázat, akkor új kazánra is pályázhatunk. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Magyar Falu Programban várhatóan lesznek pályázatok önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítésére, de a 

előre láthatóan a megújuló energiaforrásokat fogják támogatni, pl. a hőszivattyús fűtést stb. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a kempingben az átemelő felnyomó csöve tönkrement, úgyhogy most a kemping 

területén belül felásták az egészet, úgy, hogy valamilyen áramdobozt is ki kellett venniük. Most rakják be az új 

csöveket. Nagyon széttúrtak mindent a bejáratnál, mert fel volt ázva a talaj és ott forogtak a munkagépekkel. Hoznak 

oda két kocsi követ, csak nem tudom, hogy hogyan lehet azt normálisan kialakítani, hogy az bejárható legyen. 

Szívesen beszállok ebbe a dologba, mert én bérlem, de menjünk le egyszer együtt és nézzük meg, hogy milyen ésszerű 

megoldást lehetne oda kitalálni. Be lehessen járni normálisan, és lakókocsival is be tudjak jönni. Gondozom a füvet, de 

ha bejön oda egy nagy kéttengelyes teherkocsi, ha nem szándékosan is, de tönkre vágják a gyepet. Nem tudom, hogy 

az új szennyvízvezeték hol megy majd. Ez az akna egyéként megmarad? 

 

Ivanics András képviselő 

Nem, az lefelé menne végig a Lókos partján. 

 

Torma Andrea polgármester 

A gyűjtőakna szerintem megmarad, de ennek még csak most lesz a tervezése.  A korábbi anyag csak egy előzetes 

tanulmány volt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A gyűjtőakna marad és valahol a Lókos patak partján elvinnék. 

 

Ivanics András képviselő 

Ott valaminek lenni kell, mert a tó körüli szennyvizet meg a fő utca szennyvizét ott gyűjtik össze. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ezt nem tudod kiiktatni. 

 

Ivanics András képviselő 

Lehet, hogy akna nem lesz, de a csővezeték megmarad. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Addig szabadesésű, utána nyomott lesz. 

Mondtad, hogy most szétment a vezeték. Most miért ment szét? Lehet, van benne dugó is. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azt mondták, hogy lehet, hogy nem rozsdamentes csavarokkal lett rögzítve és szétrohadt, vagy valami tolózár ment 

tönkre. Most már ott vannak három napja, két-három autóval, meg szippantják ki a trutyit. Az áramot is vissza kell 

nekik kötni, úgyhogy még a héten biztos ott lesznek.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha kész van, meglátjuk, hogy mi lesz. Helyre kell, hogy állítsák a területet. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lehet tudni, hogy a Hotel arra fogja-e vinni majd az áramot? 

 

Torma Andrea polgármester 

Legutóbbi beszélgetésünk alapján nem lesz napelempark, mert egyelőre nem engedélyezik a hálózatra való rákötést. 

Most egy nagy teljesítményű pellet kazán építését tervezik arra a területre, ahol a napelempark lett volna, és 

megtermelt hőt vagy vizet, vagy gőzt, nem tudom pontosan a technológiát, csővezetékkel tervezik átvezetni a hotelhez 

és a rendezvényházhoz, a balassagyarmati kórház fűtési rendszeréhez hasonlóan. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nekem csak azért érdekes, hogy fognak-e még ott a jövőben földmunkát végezni, mert akkor nincs értelme most 

véglegesen helyreállítani.  

Egyébként én is tervezek napkollektort felszereltetni a kempingben. A melegvizes rendszerhez az áramot valamivel ki 

kell váltani, mert a villanybojlerek fogyasztják a legtöbb áramot. 

És mi a helyzet a hóddal? Történ valami intézkedés? 

 

Torma Andrea polgármester 

A hód védett állatt, azért megkerestük a Kormányhivatalt, hogy telepítsék át a hódot. Befizettük már az igazgatási 

szolgáltatási díjat és várjuk a Kormányhivatal intézkedését. 
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Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Úgy tudom, 90 nap az eljárás, és szakértőt is be kell vonniuk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Rendben, csak azért vetettem fel, mert mindenki azt kérdezgeti, hogy miért nem csinálunk valamit, a hód tönkre teszi a 

tó körüli fákat. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Nekünk nincs ebben az ügyben hatáskörünk. A Kormányhivatal jogosult intézkedni, mivel védett állatról van szó. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Valaki kérdezte, hogy miért nem lövetjük ki. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Ahhoz is a Kormányhivatal engedélye kellene. 

 

Ivanics András képviselő 

És mekkora egy hód? Én még sosem láttam hódot. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én láttam a múltkor, le is videóztam. Kb. akkora, mint egy tacskó. 

 

Ivanics András képviselő 

Van egy állandó helye? Biztos meg tudják találni? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A halőr bódé és a kemping közötti szakaszon lehet a fészke, mert oda gyűjti a fákat. Leginkább a fűzfát kedveli. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Akivel egyeztettem ez ügyben, az a szakember azt mondta, hogy az áttelepítés sem biztos, hogy végleges megoldás, 

mert ha egy már megtelepedett itt, ha el is szállítják, jöhet helyette egy másik egyed. A másik megoldási javaslata az 

volt, hogy kerítsük körbe a fákat, hogy ne tudjuk hozzáférni. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Ivanics András 

képviselő 


