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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
23/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. december 21-én 14.00 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 

 Ivanics András képviselő 

 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 Hákli Tibor  alpolgármestert. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022-2027. elfogadása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Kutatási megállapodás meghosszabbítása iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Bánk 170 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

1. Napirend A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza többek között, hogy mely, a 

temető használatával kapcsolatos szabályok megszegése minősül a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásnak. Mivel a novemberi ülésen a temetőkről és a temetkezésről 2023. január 1-jei hatállyal a testület új 

rendeletet alkotott és a régit ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte, ezért a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletet összhangba kell hozni az új temetkezésről szóló rendelettel. Van-e kérdés, 

észrevétel? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

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

együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, és elfogadja az erről szóló 

rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon!  
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A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

 

2. Napirend Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022-2027. elfogadása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot kétévente felül kell vizsgálni. Változott a jogszabályi környezett, ezért a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program több pontját is módosítani kellett volna, viszont felülvizsgálat helyett célszerűbb volt újat 

készíteni. Az új Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022-2027 időszakra szól. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 

észrevétel? 

 

Ivanics András képviselő 

Az egyik táblában a szennyvízcsatornára rákötött ingatlanok aránya 75 %. Nem túl alacsony ez az arány? Szerintem 

már majdnem minden ingatlan rá van kötve a szennyvízcsatornára. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szintén idén, nem rég elkészült egy másik dokumentum is, a vízkárelhárítás terv, és eszerint a szennyvízhálózatba 

bekapcsolt ingatlanok száma 2020-ban 219 ingatlan.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Mennyi az összes ingatlan, 270? 

 

Ivanics András képviselő 

Nem, szerintem 250 ingatlannal szoktunk számolni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az ívóvízre 296 ingatlan van rákapcsolva, szintén a vízkárelhárítási tervben szereplő adat szerint. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az üdülőövezettel együtt? 

 

Ivanics András képviselő 

Nem, az úgy nagyon kevés lenne. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Azokat a táblázatokat, amiket be kell illeszteni a Helyi Esélyegyenlőségi Programba segédlet formájában, készen 

kapjuk. Az adatok egy központi adatbázisból, a KSH adatbázisaiból és egyéb hivatalos helyekről kerülnek 

összegyűjtésre. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindkét dokumentumban hasonló arány szerepel, valószínű, hogy a hivatalos adatok szerint ez jó adat. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztettek 

szerint elfogadja Bánk Község Önkormányzata 2022-2027. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta az előterjesztett Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot: 
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151/2022. (XII.21) képviselő-testületi h a t á r o z a t :  

 

1. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 156/2018. 

(XII.12.) határozatával elfogadott Bánk Község Önkormányzata 2018-2023. évekre szóló 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

2. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 

(XII. 27.) Korm. rendelet és a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI 

ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a 

program felülvizsgálatához” rendelkezéseivel összhangban, Helyi Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint elfogadja a 

Belügyminisztérium által közzétett új módszertani útmutató alapján elkészített Bánk Község 

Önkormányzata 2022-2027. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban leírt 

kötelezettségeinek eleget tesz, az Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település 

más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja 

partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóira.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

3. Napirend Kutatási megállapodás hosszabbítása iránti kérelem 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A Szent Borbála kutatóaknával kapcsolatban érkezett egy lakóssági közérdekű bejelentés. A bejelentő nem bánki 

lakos. Ezt a közérdekű bejelentést áttettük a Bányafelügyelethez, mivel a bejelentés szakmai kérdéseket vitatott. A 

bejelentő szakvégzettséggel rendelkezik, okleveles bányamérnök. Szerinte nem megfelelő és veszélyes ez a kutatás és 

engedély nélkül zajlik. A bejelentés alapján a Bányafelügyelet tartott egy helyszíni szemlét. Az Önkormányzat 

képviseletében Tibor volt jelen, mivel én társulási ülésen voltam. Majd átadom a szót Tibornak, hogy ismertesse a 

helyszíni szemlén zajlottakat. A helyszíni szemle alapján megtiltották a kutatás további folytatását. Ez még nem egy 

hatósági döntés, ez egyelőre egy ideiglenes intézkedés. Az a kérdés, hogy mi lesz a vége az eljárásnak, mi lesz a 

végleges hatósági döntés. Most a legutóbbi esemény, hogy 2023. január 11-én az eljáró hatóság szakmai egyeztetést 

kezdeményezett a Nógrádi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályával annak érdekében, hogy eldöntsék, melyik hatóság jogosult az ügyben eljárni. Tehát hatásköri egyeztetést 

hívtak össze a két hatóság között. Az előterjesztésben azt javasoltam, hogy mivel meg van tiltva a tevékenység további 

folytatása, ne járuljunk hozzá a kutatási megállapodás meghosszabbításához. Ha ennek az eljárásnak vége lesz, és 

engedélyezik a tevékenységet, és lesz egy végleges döntés arról, hogy ott kutatás folytatható, illetve milyen formában 

folytatható, akkor majd kötünk egy új kutatási megállapodást a hatósági döntés függvényében. A Szenthe úr ma 

felhívott, és megkért, hogy most ne hozzunk döntést a kutatási megállapodás meghosszabbításának ügyében, ne 

hozzunk olyan döntést, hogy nem hosszabbítjuk meg a kutatási megállapodást, egyszerűen halasszuk el a döntés. 

Mindettől függetlenül a kutatási megállapodás megszűnik, mivel a határideje lejár és ez után így is, úgy is csak egy új 

szerződést lehet majd kötni, ha most nem hosszabbítjuk meg a lejárata elött. Márpedig most – úgy gondolom - a 

megállapodás nem hosszabbítható meg. A Szenthe úr azt kérte, hogy ne döntsük január 11 előtt, mivel úgy gondolja, 

hogy az egyeztetésen már döntés fog születni. Véleményem szerint január 11-én csak az fog kiderülni, hogy ki lesz az 

a hatóság, aki eljár az ügyben, aki majd az összes körülményt megvizsgálva hoz valamikor egy döntést. Tehát a 

helyzet az, hogy jelenleg nem lehet kutatást folytatni. Tibor, légy szíves oszd meg velünk, hogy mi történt a helyszíni 

szemlén! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A helyszíni szemlén a Bányafelügyelet két munkatáras, a Szenthe Úr, az Ő kollégája és én vettem részt. Lementünk a 

helyszínre és megszemléltük az aknát. Egyébként az mondták, hogy ha ez a közérdekű bejelentés közvetlenül a 

Bányafelügyelethez érkezik, akkor egyből elutasítják, mert ez a tevékenység, ami ott folyik, az nem tartozik a 
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Bányafelügyeleti Hatóság hatáskörében. Ez a bejelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz érkezett, majd onnan 

áttették ide az Önkormányzathoz, az Önkormányzat pedig továbbította a Bányafelügyelethez. A Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, amikor ez a jelenség keletkezett, kb. 6-7 évvel ezelőtt, úgy nyilatkozott, hogy nem látnak lehetőséget arra, 

hogy itt egy víznyelő legyen és barlangot találjanak, ezért nem adtak engedélyt a tevékenység folytatására. Ha ugyanis 

itt barlangot találnának, akkor a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság lenne az illetékes. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülne a barlang, mivel a felszín alatti, mélyben lévő barlangot az 

Állam tulajdonát képezik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De igazából a barlangkutatáshoz nem is kell engedély. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mert szerintük nincs is barlang. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, szerintük itt a mélyben nincs barlang. A víz mégis elfolyt valahová. 

 

Torma Andrea polgármester 

Lehet, hogy végig csak rések vannak több kilométer hosszan. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Olyan mélyen nem lehet. 55 méter mélyen van a vízszint, ott biztos, hogy vizet fognak találni. 

A Bányafelügylet a helyszíni szemle és a rendelkezésre álló nyilatkozatok, dokumentumok alapján a kutatást karszt- és 

barlangkutatásnak tekintette, és mivel nincs kutatási engedély, ezért a tevékenységet felfüggesztette. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha azt nézzük, valamilyen módon kitermelés folyik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De ez nem bányászati tevékenység, hiszen csak a törmeléket szedik ki a föld alól, miközben a vizet keresik. 

A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben megtiltották a tevékenységet, és mielőtt a Bányafelügyelet munkatársai 

elmentek, azt mondták, hogy referálni fognak az osztályvezetőnek és majd fog születni valamilyen döntés. Nem tudni, 

hogy mely hatóság fog eljárni az ügyben, mert véleményük szerint nem a Bányafelügyelethez, hanem a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság hatáskörébe tartozik ez az ügy. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ehhez képest a Nógrádi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályát hívták meg hatáskör egyeztetésre. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én úgy tudom, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot is értesítették az egyeztetésről. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És azt lehet tudni, hogy ki volt a bejelentő? 

 

Torma Andrea polgármester 

Benne van a bejelentésben, de mi nem ismerjük, nem bánki. 

Nekünk az eljáró hatóság döntése alapján kell cselekednünk. Nem értünk hozzá, nem tudjuk kinek van szakmailag 

igaza. A hatóság meg fogja hozni a jogszabályok alapján megalapozott döntését. 

 

Ivanics András képviselő 

Én úgy gondolom, hogy ennek a közel nyolcéves munkának ne vessünk véget egy határozattal. Szerintem halasszuk el 

a döntést és várjuk meg, hogy mi lesz január 11-én a döntés. 

 

Torma Andrea polgármester 

Január 11-én nem fog érdemi döntés születni. Az fog eldőlni, hogy mely hatóság jár el az ügyben és majd utána 

valamikor születhet döntés. 
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Ivanics András képviselő 

Ha jól értem, a Bányafelügyeltnek nem volt jogköre megtiltani a kutatást. 

 

Torma Andrea polgármester 

De igen. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály alapján ideiglenes intézkedést hoztak, amit bármely 

hatóság hatáskörre tekintet nélkül megtehet. Az mondjuk érdekes, hogy a megtiltásról nem hoztak végzést.  

 

Ivanics András képviselő 

Teljesen ne tiltsuk meg neki a munkát. Nyilván az aknába nem mehet le, de voltak neki a felszínen is a kutatáshoz 

kapcsolódó munkái, különböző vízi mérések, ilyesmik. Ezeket szerintem folytathatja.  

 

Torma Andrea polgármester 

Én pedig azt mondom, hogy amíg nincs végleges döntés az ügyben, ne történjen ott semmit. Muszáj megvárni a 

végleges döntést. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Bandi arra gondol, hogy ha külszínen akar valamilyen vizsgálatot elvégezni, akkor azt végezhesse továbbra is.  

 

Ivanics András képviselő 

Én azért javaslom, hogy halasszuk el a döntéshozatalt, amíg a hatóság nem reagál valamit.  

 

Torma Andrea polgármester 

Mindenképp beszélnünk kell erről. Mi lesz, ha megtiltják a kutatást? És mondjuk elrendelik az eredeti állapot 

helyreállítását. Mit csinálunk azzal a kiásott aknával? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A legrosszabb forgatókönyv szerint a Szenthe Istvánt fel fogják szólítani, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha most úgysem dolgozhatnak az aknánál, akkor az áramkábelt nem lehet megszüntetni? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

De mindenképp meg kellene szüntetni azt a kábelt, mert ha elkezdődik a pálya szélesítése, akkor biztos, hogy útban 

lesz a gépeknek.  

 

Torma Andrea polgármester 

Le kell kötni, nehogy valami baleset legyen belőle. Milyen döntést hozzunk ebben az ügyben? Az elhangzottak alapján 

azt javaslom, hozzunk egy ügyrendi döntést arról, hogy elhalasztjuk a döntést addig, amíg a hatósági eljárásnak nem 

lesz vége. 

Az áram vezetéket pedig mindenképpen le kell választani az áramforrásról és a döntésig nem végezhet ott semmilyen 

tevékenységet. 

 

Ivanics András képviselő 

Meg kell Őt kérdezni, hogy van-e ott valami, amihez áram szükséges. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mivel nem lehetnek ott, nem dolgozhatnak, így nem kell, hogy bármi működjön. Le lesz kötve az áram és kész. Ha 

újra akarják használni, akkor húzzák ki, ássák ki, mert a pálya szélesítésnél el fogják szakítani a gépek a mostani 

vezetéket.  

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy a Szenthe István geológussal kötött kutatási megállapodás 

meghosszabbításával kapcsolatban a folyamatban lévő közérdelű bejelentéssel kapcsolatos, hatáskörrel rendelkező 

hatóság érdemi döntésének véglegesé válásáig nem hoz döntést, a téma további tárgyalását a hatáskörrel rendelkező 

hatóság végleges döntését követő ülésre halasztja. 

 

 

 

 

 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  23/2022. (XII.21.) jegyzőkönyv 

 6 

4.Napirend Bánk 170 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A Bánk 170 hrsz-ú ingatlan a Tengerszem Panzió melletti kis utca a panzió és a parkoló között, ami a Petőfi utat és a 

Tó utcát összeköti.  

 

Ivanics András képviselő 

A térítésmentes önkormányzati tulajdonba adást a Magyar Közút kezdeményezte? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, jogszabály alapján, ami nem állami közútként funkcionál, az az önkormányzat tulajdona kell, hogy legyen. Ez 

valószínűleg valamikor valahogy kimaradt. Eddig is mi kezeltük, többletkiadást, többletfeladatot nem jelent. A 

tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatban lesz majd költségünk. 

 

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 

Bánk 170 helyrajzi számú 0,0227 m2 nagyságú kivett országos közút állami tulajdonból Bánk Község Önkormányzata 

tulajdonába történő ingyenesen, ellenérték nélkül történő átvételét vállaljuk 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: 

 

152/2022. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk 170 helyrajzi számú 0,0227 m2 

nagyságú kivett országos közút állami tulajdonból Bánk Község Önkormányzata tulajdonába 

történő ingyenesen, ellenérték nélkül történő átvételét vállalja, tekintettel arra, hogy a helyi 

közutak üzemeltetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 2, 18. pontjában meghatározott közfeladatnak minősül. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Bánk 170 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba történő térítésmentes átvételével járó valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás 

díja) Bánk Község Önkormányzata viseli. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Bánk 170 helyrajzi számú közút üzemeltetését vállalja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bánk 170 helyrajzi számú ingatlan 

Önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes átvételével kapcsolatos ügyintézésre, az átadás-

átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését zárt ülés ként folytatta. 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


