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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 Hugyecz Enikő képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Szociális célú tüzelőanyaghoz kapcsolódó támogatás igénylése

Torma Andrea polgármester

2.

Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatás iránti kérelme

Torma Andrea polgármester

3.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének
2020. évi működéséről szóló beszámoló

Torma Andrea polgármester

Napirend előtti tájékoztatás:
Torma Andrea polgármester
A ülés előtt az Önkormányzat nevében Csizmár Gábor alpolgármesterrel felköszöntöttük a Csorba Márti nénit 90.
születésnapja alkalmából. Az Évi küldött a képviselő-testületnek egy kis harapnivalót, pogácsát és süteményt,
fogadjátok szeretettel és fogyasszátok az Évitől és a 90 éves Márti nénitől.

1. Napirend

Szociális célú tüzelőanyaghoz kapcsolódó támogatás igénylése

Torma Andrea polgármester
Most már évek óta visszatérő lehetőség, hogy szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatást lehet igényelni. 50
m3 tüzifa vásárláshoz van lehetőségünk támogatást kérni. A határozati javaslatban is ez szerepel. Javaslom, hogy
maximum mennyiségre nyújtsuk be az igényünket, aztán meglátjuk, hogy mennyire kapunk támogatást.
Ivanics András képviselő
Valamivel többe kerül köbmétere a tüzifának. Ha jól emlékszem, tavaly nem ennyi volt.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Szerintem már tavaly is ennyibe került.
További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az
előterjesztett határozati javaslatot, azaz 50 m3 szociális célú tüzifa vásárláshoz támogatási igényt nyújtunk be és
biztosítjuk az ehhez szükséges önrészt, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő–testület megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó állami támogatás igényléséről
szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
17/2021. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja
alapján a települési önkormányzatok 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 50 m3 mennyiségű tüzifa
vásárlására vonatkozóan igényt nyújt be.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Bánk Község Önkormányzata a rendeletben előírt
feltételeket vállalja, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 63.500 Ft önrészt a 2021. évi
költségvetésben az üzemeltetési anyagok beszerzése, a felmerülő szállítási költségeket a
2021. évi költségvetésben az egyéb szolgáltatási kiadások rovaton tervezett keretösszeg
terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2. Napirend

2021. 08.31.
polgármester

Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatás iránti kérelme

Torma Andrea polgármester
Bálint Magdi felhívott, hogy szeretnének a tábor utazási költségeihez támogatást kérni. Először azt mondta, hogy
100.000 Ft-ot szeretnének. Én mondtam, hogy most nagyon nehéz anyagi helyzetben vagyunk, 100.000 Ft-ot nem
tudunk adni, az nagyon nagy összeg, esetleg 10-20 ezer Ft-ot. A Magdi azt válaszolta, hogy akkor adjunk annyit,
amennyit tudunk, Ők már egy kisebb összegnek is nagyon örülnek, mert ezáltal annyival is kevesebb anyagi teher
hárul a szülőkre, sok kicsi sokra megy, még megpróbálnak máshonnan is támogatást szerezni. 20.000 Ft támogatást
javaslok. Kérdeztem a Tibit, mi a véleménye, Ő is egyetértett a 20 ezer forinttal. Van esetleg más javaslat?
Csizmár Gábor alpolgármester
Nem tudom, hogy a 20.000 Ft mire elég, de ha a Magdi azt mondta, hogy ez is segítség, akkor rendben.
Hugyecz Enikő képviselő
A 100.000 Ft-hoz képest meg jóval kevesebb, de gondolom mástól is kérnek.
Torma Andrea polgármester
Azt mondta, hogy megkeresnek más önkormányzatokat is, és vállalkozókat is. Mindig szoktuk támogatni az ilyen
jellegű kérelmeket. Eddig sem adtunk százezreket, általában 20-30.000 Ft támogatást szoktunk nyújtani, most pedig
elég pénzszűkében vagyunk.
További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az
előterjesztett határozati javaslatot, azaz a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérelme alapján a Rétsági
Általános Iskola szervezésében megvalósuló vándor tábor utazási költségeihez 20.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosítsunk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő–testület megtárgyalta a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatás iránti kérelméről
szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
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18/2021. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétsági Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány kérelme alapján a Rétsági Általános Iskola szervezésében
megvalósuló vándor tábor utazási költségeit az államháztartáson kívüli pénzeszköz
átadásáról és átvételéről szóló 13/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet alapján 20.000 Fttal támogatja.
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással
kerül kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rétsági Általános Iskola
szervezésében megvalósuló vándor tábor utazási költségeihez nyújtott címzett támogatás
összegét a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány bankszámlájára átutalja.
A támogatás felhasználásának határideje: 2021. augusztus 31.
A támogatás felhasználásának önkormányzati rendelet szerinti elszámolási határideje:
2021. szeptember 30.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirend

Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének
2020. évi működéséről szóló beszámoló

Torma Andrea polgármester
A Megyei Könyvtár beszámolóját megkaptuk. Ezzel együtt szoktuk tárgyalni a bánki községi könyvtárt üzemeltető
BVKF beszámolóját is, de megmondom őszintén, egyrészt nem nyújtottak be beszámolót, másrészt azért nem
erőltettem, hogy kicsikarjak belőlük egy beszámolót, mert a tavalyi évben szinte egyáltalán nem működött a könyvtár,
amúgy sem sajnos, de a pandémia miatt nem is működhetett, szinte tavasztól zárva voltak a könyvtárak, erről a semmi
működésről pedig minek számoltassuk be őket. Tavaly már nem fizettük egész érve a feladatellátási támogatást, az év
egy részére már bérleti díjat fizettünk, miután saját feladatellátásra visszavettük a könyvtári szolgáltatást.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Tavaly novemberben mondtuk fel a feladatellátási megállapodást, utána volt a bérlet most június 30-ig.
Torma Andrea polgármester
A megyei könyvtár, aki tulajdonképpen ellátja a szolgáltatást, megküldte a beszámolóját, amit megkaptatok. Annyi
változás történt a könyvtár kapcsán, hogy a BVKF-fel megszüntettem a bérleti szerződést is, nem fogjuk bérelni az
Attiláéktól a helyiséget. Fel lett újítva a tájház és a legutolsó helyiség, ami eddig tulajdonképpen egy a lomtár volt,
semmire nem használtuk, szépen fel lett újítva, úgyhogy oda fogjuk áthelyezni a könyvtárat. Bár ez egy kisebb
helyiség, mint ami az Attiláéknál volt, jobban a központban van, meg jobban benne van a falu vérkeringésében, ezért
bízunk abban, hogy nagyobb érdeklődésre és látogatásra tarthat számot. A Vörösné Krutilla Anikó elvállalta a
könyvtárosi feladatokat. Mindezek július 1-jétől léptek életbe, június 30. napjával szüntettük meg a bérleti jogviszonyt
az Attiláékkal. A könyvtár most még azért nem tud üzemelni, mert majd át kell szállítanunk a könyveket, illetve
jelenleg még egyeztetés alatt áll a berendezés, a bútorzat sorsa, hogy kié. A megyei könyvtár, az Attila és mi majd
jövő héten egyeztetünk ez ügyben, mert jellenleg szabadságon van a megyei könyvtárnál az e témában illetékes
kolleganő. A lényeg az, hogy előbb-utóbb valahogy be kell bútoroznunk a könyvtárat, és akkor áthozhatjuk a
könyveket is. A költözéshez valószínűleg ki fog jönni a megyei könyvtártól valaki, ott lesz az Attiláék részéről is
valaki és ott lesz az Anikó is, Csizmár Gábor pedig vállalta a szállítás lebonyolítását. A pontos dátum még nincs meg,
de remélhetőleg a jövő hét folyamán már elindulhat valami konkrét egyezkedés, és remélhetőleg valamikor
augusztusban funkcionálisan is elkezd majd működni a könyvtár. Remélhetőleg egyszer élet lesz ott is, és ez is egy
közösségi program lehet. Én azt gondolom, hogy az Anikóval nagyon jól jártunk, tényleg nagyon lelkes,
könyvtárszerető, könyvszerető, ambiciózus. Úgy látom, szívvel-lélekkel bele fog tenni mindent, hogy életet vigyen a
könyvtárba, legyenek jó kis programok, és a könyvtár is egy jó kis közösségi hely legyen. Hosszabb távon majd jó
lenne egy nagyobb helyiség, de egyelőre induljunk el így.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem Ő akarta azt a mozgókönyvtárat, az egy másik hölgy volt, ugye?
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Torma Andrea polgármester
Igen, korábban egy másik hölggyel egyeztettünk a könyvtárosi feladatokról, de a pandémiás zárva tartás ideje alatt Ő
talált magának másik munkát.
További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja Balassi
Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2020. évi működéséről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2020.
évi működéséről szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta
és meghozta a következő határozatot:
19/2021. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2020. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Torma Andrea polgármester
Tegnap a Bánki Nyár keretében megrendezésre került a Medve nem játék című színházi előadás, ami ingyenes
program volt a Déryné program keretében nyertük el az előadás lehetőségét. A technikát kellett nekünk biztosítani, és
egy jelképes összeget fizetünk a Déryné program részére. Nagyon jó sikerült a előadás, szerintem nagyon jó volt a
darab is, kb. 400 néző volt. A mai előadásra is már kb. 200 fő előzetesen regisztrált, úgy gondolom ma is szép
számmal lesznek a nézők. A mai előadás családoknak szóló zenés-táncos darab, egy táncszínház, szintén ingyenes
előadás a Déryné programon belül.
Hugyecz Enikő képviselő
Nagyon jó, hogy legalább hétköznap is történik valami. Azért gyűlölöm a nyarat, mert csak hétvégén történik valami.
Ha valakinek más a munkaidőbeosztása, hétköznap is jó lenne valami program.
Torma Andrea polgármester
Hétköznap sokkal kevesebb a részvétel. A tegnapi színházi előadás ingyen volt, a technika viszont több százezer
forintba kerül, amit nekünk kell kifizetni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Hétköznapra csak ingyenes rendezvényt tudsz szervezni, fizetősre biztos, hogy nem jönne senki, bármilyen előadót
hívnánk.
Torma Andrea polgármester
Szombaton Neoton koncert lesz.
Hugyecz Enikő képviselő
Ha a bánkiak közül valaki nem regisztrált előzetesen, de mégis el szeretne jönni, akkor a helyszínen is tud regisztrálni?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Igen, hozza magával a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját.
Csizmár Gábor alpolgármester
Egyébként védettségi igazolvány is kell?
Torma Andrea polgármester
Igen, a koncertre kell.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Zenés, táncos rendezvényre kell.
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Csizmár Gábor alpolgármester
A bánkiaknak is?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Igen.
Hugyecz Enikő képviselő
És lehet jegyet venni a helyszínen is?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Igen.
Csizmár Gábor alpolgármester
Mennyi jegy kelt el elővételben?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Sok, 400-500 db.
Csizmár Gábor alpolgármester
Akkor valószínűleg teltházas lesz.
Torma Andrea polgármester
És még így sem termeli ki azt a bevételt, amennyibe kerül nekünk.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem is tudom, hogy például Vácon hogyan csinálják, hogy termelik ki?
Csizmár Gábor alpolgármester
Nagyobb a vonzáskörzet, meg van egy csomó szponzor.
Én még a sportról szeretnék egy rövid tájékoztatást adni. Megvolt a szűk bankettünk a csapaton belül, megkötöttük a
megállapodást a pesti utánpótlás egyesülettel, beadtuk a megyei bajnokságba a nevezésünket, elfogadták. Van most
tizenegynéhány játékosunk, meg a fiatalok közül is jönnek 8-10-en.
Ivanics András képviselő
Ifi, serdülő?
Csizmár Gábor alpolgármester
Ők biztosítják. Az a lényeg, hogy a Megye I-ben fogunk indulni Bánk Dalnoki Akadémia néven.
Torma Andrea polgármester
Ha már sportnál tartunk, akkor itt a sportöltöző helyszínrajza és alaprajza. Nézzétek át légy szíves! Ezt már egyszer
tárgyaltuk. Annyi módosítás van rajta, hogy ha minden igaz, nem volt tervezve a bírói öltözőhöz zuhany, ez most
belekerült. Bekérek tervezői ajánlatokat, és majd tárgyalni fogjuk a tervezést, ami saját költség, a pályázatban nincs
benne. Ezen kívül fel kell készülnünk arra, hogy az építési anyagköltségek nagyon megemelkedtek, az a költségvetés,
ami a pályázathoz készült, szinte biztos, hogy nem fogja megállni a helyét. Több támogatást nem fogunk kapni, mert
az már fix, úgyhogy majd tárgyalni fogjuk, hogy mennyi önerő kell még hozzá, hogy megvalósuljon a beruházás.
Egyelőre azon az úton haladunk, hogy igénybe vesszük a támogatást és megépítjük a sportöltözőt.
Ivanics András képviselő
Amit nyertünk most 21 millió forint támogatást, azt a „Bori néni” házra kaptuk?
Torma Andrea polgármester
Nem, az önkormányzat hivatali épületének tetőfelújítására nyertünk támogatást a Magyar Falu programban. Azt
javasolta a Jani, hogy ha tudjuk, akkor toljuk jövő tavaszra a tetőfelújítást, mert hátha akkorra lemennek az építőipari
anyag árak, mert most aranyáron van a faanyag, és az elnyert támogatásból nem lehetne kihozni az építést.
A Leaderben az önkormányzatoknak kiírásra került egy településképi felújításokat támogató pályázat, amelyre
szeretném benyújtani a támogatási kérelmünket a hivatali épület homlokzatának felújítására, szigetelésre és festésre.
Augusztus 2-átől lehet benyújtani a pályázatot és maximum 5.000.000 Ft támogatást lehet nyerni. A teljes költségvetés
kb. 6.3 millió forint, úgyhogy majd oda is kell önerőt biztosítanunk, amiről majd képviselő-testületi döntés szükséges,
így erről még a közeljövőben tárgyalni fogunk.
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További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
aljegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Hugyecz Enikő
képviselő
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