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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
22/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. december 7-én 10.00 órai kezdettel megtartott 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  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

 Hugyecz Enikő képviselő 

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 
 

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 

határozatképes és azt megnyitom.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor  alpolgármestert. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

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

Napirend  

 

1. Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése, valamint 

Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és 

kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlan közterületté történő átminősítése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

1. Napirend Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának 

fejlesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának 

fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a 

FIDIC Sárga Könyv fel-tételei szerint 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ügyintézésében lefolytatásra került a térségi szennyvíz 

fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzés, a tervezésre és kivitelezésre egyaránt, amiben mi is érintettek vagyunk, a 

Rétsági agglomerációs fejlesztés révén, vagyis Bánk, Rétság és Tolmács szennyvízkezelése tekintetében. Megkaptátok 

a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-től megkapott vállalkozási szerződés tervezetet, valamint az uniós 

nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről készült összegzést. A szerződésben kizárólag adminisztrációs adatok 

megadására van lehetőség, a szerződésben egyéb módosítások átvezetésére – a közbeszerzési ajánlati kötöttség 

értelmében – nincs lehetőség. A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges a képviselő-testület jóváhagyása. 

Úgy gondolom, nem kérdés a szerződés aláírása, hiszen erre vártuk évek óta, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. 

Láttátok a szerződésben, hogy ez most már belátható időtávba került, hiszen amint hatályba lép a szerződés – vagyis 

amikor Kormányhatározatban döntés születik a forrás biztosításáról – onnantól megközelítőleg 3 év a teljesítés 

határideje. Ez egy hatalmas fejlesztés lesz, ráadásul úgy, hogy az önkormányzatnak nem kell pénzt hozzátennie, mert 

az önkormányzati önerő összegét a Magyar Állam átvállalta az önkormányzatok helyett. Ez egy óriási dolog. 
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Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és savazásra tette fel a kérdést: aki hozzájárul ahhoz és 

támogatja, hogy a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése, valamint Rétság 

agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv fel-tételei szerinti, előterjesztett vállalkozási szerződést Bánk 

Község Önkormányzata nevében és képviseletében aláírjam, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

149/2022. (XII.7.) képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és egyben felhatalmazást 

ad, hogy a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése, 

valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” 

elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerinti vállalkozási szerződést Bánk Község Önkormányzata 

nevében és képviseletében Torma Andrea polgármester aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Napirend Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlan közterületté történő átminősítése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az építésügyi hatóság a sportpályán megépülő új öltöző épület építési engedélyezési eljárása során előírta, hogy az 

ingatlannak közútról megközelíthetőnek kell lennie. Ennek érdekében vásároltunk meg egy kisebb területet a Bánk 

0112 helyrajzi számú ingatlanból. Most ott tartunk, hogy a Bánk 0112 helyrajzi számú ingatlan megosztásra került és a 

megosztás eredményeként létrejött Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat részére 

bejegyezték. A következő lépés, hogy ezt az ingatlant közterületté kell minősítenünk. Van valakinek kérdése, 

észrevétele, véleménye? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Én annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy telefonon egyeztettem a Földhivatal, hogy mi pontosan a menete az 

átminősítésnek. Azt a választ kaptam, hogy először ki kell vonni a Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlant művelés alól, 

mivel jelenleg szántó, és utána lehet rendeltetést módosítani, vagyis átminősíttetni. Minderről dönthet a testület egy 

határozatban is, de benne kell lennie a határozatban annak is, hogy az ingatlan művelésből kivonásra kerül. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, akkor ezt is belefoglaljuk a határozatba. 

 

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

 

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

Bánk külterület 0112/2 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlant művelésből kivonjuk és az ingatlan 

rendeltetését és megnevezését kivett közterületre módosítsuk, és elfogadja az előterjesztett és elhangzott kiegészítés 

szerint módosított határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

150/2022. (XII.7.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

Bánk külterület 0112/2 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlant művelésből kivonja 

és az ingatlan rendeltetésének módosítását rendeli el: a Bánk külterület 0112/2 helyrajzi 

számú ingatlan rendeltetetése és megnevezése „kivett közterület”.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 0112/2 helyrajzi számú 

ingatlan művelésből kivonása, valamint rendeltetésének és megnevezésének módosítása és 

az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


