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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 egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
Az előterjesztések kiküldését követően érkezett egy rendkívüli települési támogatás iránti kérelem. Javaslom zárt ülés
keretében megtárgyalni.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend

Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Torma Andrea polgármester

1. Bánk Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2002. évi költségvetése
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

3. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

4. 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

5. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

6. Egyebek
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Bánk Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Torma Andrea polgármester
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kezdjük a napirendi témák tárgyalását. Az önkormányzat
költségvetéséhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Megkérem Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, hogy a felmerülő
kérdésekre válaszoljon.
Ivanics András képviselő
Mi igazán aktívan nem veszünk részt a költségvetés elkészítésében. Ezt a pénzügyi csoport végzi, hiszen Ti látjátok,
hogy mennyi az állami támogatás. A polgármester és az alpolgármesterek összeülnek és megbeszélik, hogy mit is
szeretnének ebben az évben itt a településünkön megvalósítani ebből a pénzforrásból, és gyakorlatilag ez van most itt
előttünk. Egy-két dolog nekem is felmerült kérdésként, engedjétek meg, hogy elmondjam.
Januárban tele volt a média, hogy mennyire megemelik a polgármesterek fizetését, és itt látom a bevételi oldalon, hogy
1.957.827 Ft támogatást kaptunk, de biztos vagyok benne, hogy ez az összeg a mi polgármesterünk tiszteletdíját, aki
ugye társadalmi megbízatásban dolgozik a településért, nem fedezi. Azt szeretném kérdezni, hogy az állami forrás az
Ő tiszteletdíjas bérének hány százaléka.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Ez így még sosem számoltam ki.
Ivanics András képviselő
De mégis körülbelül, negyede, fele, több mint a fele?
Torma Andrea polgármester
A Kormány a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emeléséhez biztosítja ezt a támogatást, vagyis az
emelés nem jelent plusz kiadást az önkormányzatnak.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen, most csak a tiszteletdíj és a költségtérítés emelésére adtak támogatást.
Ivanics András képviselő
Ha jól emlékszem, anno 1 millió forintot adott az állam. Akkor ezt azt jelenti, hogy azt a támogatást megemelték
900.000 Ft-tal?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem. Azt az 1 milliót egyszer elvették, akkor visszaálltunk a nullára, és ezt most az emelésre szánták.
Ivanics András képviselő
Igazából csak azt akartam megtudni, hogy ez a kiegészítés körülbelül hány százaléka a polgármester éves bérének.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Körülbelül a fele.
Ivanics András képviselő
És ha főállású polgármester lenne, akkor is ennyi támogatást kapnánk?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem, akkor ennek az összegnek dupláját, tehát akkor is a polgármester fizetésének körülbelül a felét.
Ivanics András képviselő
Értem. Még azt akartam kérdezni, hogy ezt a támogatást a település létszámához viszonyítva adták?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen. A települések lakosságszáma alapján, differenciáltan került megállapításra a támogatás összege. Az 501 és 1500
fő közötti lakosságszámú települések kapták ezt a támogatási összeget.
Torma Andrea polgármester
Annak megfelelően, ahogy a polgármesteri illetmények is a lakosságszám alapján differenciáltan kerülnek
megállapításra.
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Ivanics András képviselő
Igen, csak a médiában úgy hangzott el, hogy az 5000 fő alatti településeknél mindenkinek kompenzálják, fizetik az
egészet.
Torma Andrea polgármester
Igen, kompenzálják, az emelést. Az volt a kritika az önkormányzatok részéről, hogy a Kormány ugyan megemelte a
polgármesteri béreket, de azt hogyan fogják kigazdálkodni az önkormányzatok. A Kormány erre hozott egy olyan
döntést, hogy az emelés összegére támogatást ad az önkormányzatok részére. Tehát az emelés nem az önkormányzat
költségvetését terheli, az önkormányzatnak semmivel nem kerül többe a polgármester, mint eddig.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Annyit tennék hozzá, hogy ez az első év. Most van kompenzáció, jövőre már nem valószínű, hogy lesz.
Ivanics András képviselő
A kiadási oldalon a polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja jogcímen 7.860.000 Ft összeg szerepel. Ez az összeg
az állami forrás és a tényleges illetmény különbözetét plusz a két alpolgármester tiszteletdíját foglalja magában?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem. Ez a teljes bér.
Ivanics András képviselő
Értem, Akkor tokkal, vonóval együtt ennyi.
A bevételi oldalon 13.000.000 Ft van iparűzési adóbevételként feltüntetve. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de ennél
több volt az iparűzési adó bevétele régebben.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A Kormány a KKV adóalanyok részére adókedvezményt állapított meg a veszélyhelyzet idejére, ezért a KKV-k a helyi
iparűzési adóelőlegük 50 százalékát fizetik meg, a helyi iparűzési adó mértéke csak 1 % lehet.
Ivanics András képviselő
Jó, csak azt mondták, hogy megkapják az önkormányzatok azt az iparűzési adót, amit korábban beszedtek, és
szerintem ez megint nem az.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Ez nem azt jelenti. Ez az összeg a tervezett iparűzési adóbevétel, de ebben nincs benne semmiféle állami kompenzáció
az iparűzési adó kiesésére. Az állam adott egy kedvezményt a mi kontónkra, azzal, hogy megfelezte az iparűzési adót a
kisvállalkozásoknál.
Ivanics András képviselő
A szolgáltatások ellenértékénél a tervezett 45.000.000 Ft-on belül szerepel egy 27.000.000 Ft-os strandbevétel. Ha jól
emlékszem, tavaly arról beszélgettünk, hogy a strand bevétele viszonylag jó volt. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel a
kalkulált 27 millió forintos bevétellel mi van szemben?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A strandnak idén több munkavállalót kell foglalkoztatnia, várhatóan több lesz emiatt a bér- és járulékköltségünk,
remélhetőleg a tervezett bevétel fedezi a kiadásokat.
Ivanics András képviselő
A maradvány igénybevétele soron szereplő 114.000.000 Ft gondolom pályázati pénzeket, önerőt foglal magában.
Felsorolnád, hogy ténylegesen mi tartozik ide?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A január havi bérekre megelőlegezik a 2022. évi támogatást, ami 2.000.000 Ft. TOP pályázatban – amelynek 2 éves a
kifutása - kulturális rendezvények megvalósítására 12.000.000 Ft támogatást kaptunk, amiből még nem használtunk fel
6.500.000 Ft-ot. Magyar Falu Programban közösségszervezéshez, ezen belül eszközbeszerzésre, illetve
közösségszervező bérének támogatására kaptunk 3.500.000 Ft-ot, amelyet 2022-ben használunk fel. Szintén Magyar
Falu Program keretében nyertünk 21.000.000 Ft-ot a hivatal épületének tetőfelújítására, illetve BM-es pályázaton
20.000.000 Ft összegű támogatást kaptunk sportöltöző építésére. Az imént felsorolt összegek mind kötelezettséggel
terheltek. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 64.000.000 Ft a szabad maradvány, ami mögött kötelezettségünk kifelé
nincsen.
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Ivanics András képviselő
Azt örömmel látom, hogy az óvoda majdnem nullszaldós vagy akörül van. Gondolom ez az óvodai létszám
növekedésének eredménye.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Az óvodában az alkalmazotti létszám tekintetében egy fővel kevesebben vannak, most egy óvónővel dolgozunk, ami
szintén közrejátszik az óvoda gazdasági helyzetében, viszont 17 fős gyermeklétszám jónak mondható. Voltak sokkal
rosszabb időszakok is. Nem látom a 0-3 éves gyermekek létszámát, de szerintem jók vagyunk.
Torma Andrea polgármester
Most beszéltem az óvónővel erről, előreláthatóan 20-25 fő között lesz az óvodai létszám. 5-6 gyereket már
bejelentettek és más településről is érkeeztt igény.
Hugyecz Enikő képviselő
És az egy óvónő bírni fogja ennyi gyerekkel?
Torma Andrea polgármester
Megvan a másik óvónő, csak arra várunk, hogy a covid lankadjon és jöhessen dolgozni, mert amíg tombol a járvány,
nem vállalja a munkát.
Most minden pénteken szabadságot kap az óvodavezető, ilyenkor megbízási szerződés keretében a Bálint Magdi
helyettesíti. Egyelőre így tudjuk megoldani a helyzetet. Jelenleg egyébként sok a betegség miatt hiányzó, ezrét hiába
17 fő a létszam, 7-8 gyereknél nem jár több óvodába. A dadák mindketten 8 órában dolgoznak. Ezzel tudjuk
kompenzálni, hogy végig van mellette dada és délben, amikor a sok munka van, akkor átfedéssel ott van mindkettő
dajka.
Ivanics András képviselő
A kiadási oldalon egyéb külső személyi juttatások jogcímen szerepel egy 4.000.000 Ft-os tétel. Ez mit takar egészen
pontosan?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Gyakorlatilag az egyszerűsített foglalkoztatásra tervezett összeget foglalja magába, ami főként a strandnál jelentkezik.
A múlt évben 2.000.000 Ft ment el egyszerűsített foglalkoztatásra. Nagyon nehéz fix munkaerőt találni, aki a szezont
végig dolgozná. A diákmunkásokon kívül van egy nyugdíjas takarítónk, illetve egy karbantartó, akiket
munkaszerződéssel tudunk foglalkoztatni, de az úszómestert, illetve, ha a pénztárba kell kisegítő vagy ha
többletfeladatot adunk a diákoknak, akkor az egyszerűsített foglalkoztatással tudjuk megoldani.
Torma Andrea polgármester
Lehet, hogy ez az összeg elsőre soknak tűnik, de ha normál foglalkoztatásban lennének, akkor még többe kerülne.
Ivanics András képviselő
Persze, értem.
A civil szervezetek támogatására 2 millió forint van betervezve. Meg lehet azt tudni, hogy ez milyen bontásban van?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A Polgárőr Egyesület részére már adtatok 300.000 Ft támogatást, a sportegyesület támogatására – a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően - 1.500.000 Ft-ot terveztünk, a fennmaradó összeg pedig az egyház, vagy a
horgászegyesület részére adható, ha ezek a civil szervezetek nyújtanak be támogatási kérelmet.
Ivanics András képviselő
Rendben.
A tartalék összege 11.525.000 Ft. Ez jelenti, hogy az idei költségvetésünket ennyi tartalékkal raktuk össze, vagy ez a
tavalyi évről áthozott tartalék?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Mivel minden maradványt év elején igénybe veszünk, akkor ez egy idei tartalék, de természetesen abból a 60.000.000
Ft-ból, amit nem használunk el, akkor az marad 11. Illetve annyi még, hogy a beruházásoknál is képeztünk egy
idézőjeles tartalékot, azokra az esetekre amikor a fejlesztéseknél olyan helyzetbe kerülünk, hogy a pályázat
benyújtásakor kerül valami X forintba, de az építési költségek növekedése miatt a megvalósításkor drágább lesz. Itt is
sikerült egy tartalékot képezni.
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Ivanics András képviselő
A közös hivatal költségvetésével kapcsolatban lenne még egy kérdésem. Látom, hogy az állami támogatás 52.000.000
Ft, ezzel szemben a tényleges kiadás pedig több mint 60.000.000 Ft. Ha a különbözetet szétosztom a három fenntartó
önkormányzat között, akkor kb. 2.721.000 Ft-ot kell a három település önkormányzatának hozzátennie. Mitől fordult
meg ennyire a trend?
Torma Andrea polgármester
Mostanáig nem volt ilyen. Ez az első év, hogy hozzá kell adnia az önkormányzatoknak. Tavaly 300.000 F-ot kapott
vissza mindhárom fenntartó önkormányzat.
Ivanics András képviselő
Azt akartam csak kérdezni, hogy miért van ez? Kevés a támogatás vagy megnőtt a létszám? A bérek nem nagyon
növekedtek.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Az a helyzet, hogy a közös hivatal a tavalyi évhez képest csak 300.000 Ft-tal kap több támogatást, ugyanakkor a
szakmai minimálbér 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedett. A közös hivatal dolgozói 80 százalékának ez jelenleg a
bruttó illetménye. Eddig úgy volt, hogy Borsosberény alapján kiegészítésben részesültünk, de ezt lebontották
településekre, és már a tavalyi évben is csökkentve kaptuk a támogatást. Ez azt jelenti, hogy már csak
lakosságarányosan Borsosberény lakosságszáma alapján kapjuk ezt a kiegészítést. Az állam nem a teljes hivatali
normatívát egészíti ki, hanem csak a berényi részre jutót. Egyébként a felek korrektek egymással, mert egyként kezelik
a bevételt, így nem éri hátrány egyik települést sem. A plusz 300.000 Ft nem fedezi a minimálbér emelést sem.
Ivanics András képviselő
Valamikor volt olyan, hogy fél státusz. Most, ha jól olvastam 12 fő a közös hivatal dolgozóinak létszáma. Nem volt
régen olyan, hogy fél státuszú?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Most is van fél státuszú dolgozó.
Torma Andrea polgármester
A létszám 12 fő, tehát 12 személy dolgozik a hivatalban, de abból egy fő részmunkaidős.
Ivanics András képviselő
Rendben, csak azt nem értettem, hogy mi okozza ezt a különbözetet, a bérek növekedése vagy a plusz létszám?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nincs létszám emelkedés, 12-en vagyunk. A létszámban csak csere történt, a szakmai minimálbért pedig kötelező
megadni. Én azt mondom, hogy még mindig méltánytalanul kevés ez a kereset a munka mennyiségéhez képest.
Torma Andrea polgármester
Itt szeretnék hozzászólni, hogy ez a költségvetés tartalmazza az önkormányzatonként nyújtott 2.7 milliós hozzájárulást,
és ha ezt mindhárom önkormányzat jóváhagyja, akkor ez a költségvetés már fedezetet nyújt arra is, hogy a szakmai
minimálbértől magasabb bért kaphassanak a dolgozók, Pont azért, hogy megbecsüljük a munkájukat és ne
méltánytalanul minimálbérért dolgozzanak fontos munkakörökben. Az önkormányzat működését alapvetően a
hivatalban dolgozó köztisztviselők munkája határozza meg. Szeretném, ha a munkavállalóink valamelyest meg
lennének becsülve azzal is, hogy a minimálbértől magasabb bérben részesülnek. Mindenkinek magasabb bért
szeretnénk adni, mint ami a besorolási bére vagy mint amennyi a minimálbér. De hogyha ezt nem tennénk, hanem
mindenki a törvény szerinti bérét kapná, akkor is kb. 1-1,5 millió forintot kellene hozzátennie a három
önkormányzatnak, tehát így majdnem a dupláját vállaltuk be ezzel, hogy a 12 főnek magasabb bért tudjuk fizetni, mint
a minimálbér, illetve a besorolási bér, ami egyébként sajnos legalább 10-12 éve változatlan.
Ivanics András képviselő
Jó köszönöm. Tibor, nem gondolkozol azon, tekintettel arra, hogy a Kubiék mellé már nem nagyon fogunk tudni
embert felvenni, hogy az Ő munkájuk gyorsítása vagy megkönnyítése érdekében vegyünk valamilyen eszközt,
munkagépet. Konkrét ötletem nincs, ezt Te tudod jobban. Esetleg meg lehetne őket kérdezni, hogy milyen eszközre
lenne szükségük, amivel gyorsabban tudják összesöpörni a tó környékét, vagy gyorsabban tudják összeszedni a füvet.
Be lehet tervezni erre még ilyen címszóval egy összeget?
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Hákli Tibor alpolgármester
Beszélgettünk már róla. Tavaly, illetve az azt megelőző évben is pályáztunk a Magyar Falu Programban traktor, illetve
hozzá egy nagyobb seprőgép beszerzésének támogatására. Az elmúlt két évben ezen a pályázaton nem nyertünk. A
környező települések kisebb gépekre adtak be pályázatot, ők nyertek. Most változtattunk a koncepción, idén mi is
kisebb gépek vásárlására adtunk be a pályázati támogatás iránti kérelmet: egy fűgyűjtős kistraktorra, egy lombfúvóra,
illetve a meglévő Husqvarna traktorhoz egy seprőre. Ebben a kis kategóriában nincs olyan, amelyik össze is szedné a
füvet. A lombfúvó a lelátó lefújásához kellene. Ha esetleg marad pénzünk, akkor, tervezzük, hogy veszünk egy
lombszívót, amit a pótkocsira lehet feltenni és egy nagy csövön keresztül felszívja a lombot a pótkocsira.
Ivanics András képviselő
Ilyesmire gondoltam én is. Mindig is probléma volt, hogy ha lenyírják a füvet, össze kell szedni és a traktorra
feldobálni.
Hákli Tibor alpolgármester
A fűvel nem lehet mit csinálni. Annyi előrelépés történt, hogy megvettük a Pintér Jani bácsitól a telket, ott volt egy
utánfutó. Ezt, ha a tókörül használjuk, nem kell olyan magasra pakolni, a traktor el tudja húzni. Egyelőre itt tartunk,
aztán várjuk a pályázati lehetőségeket. Ha veszünk egy lombszívót, akkor zárttá kell tennünk a pótkocsit, hogy fel
lehessen rá fújni a leveleket.
Torma Andrea polgármester
És ez mennyibe kerülne?
Hákli Tibor alpolgármester
Körülbelül 1.000.000 Ft-ba.
Ivanics András képviselő
Szerintem van annyi tartalék ebben a költségvetésben, hogy meg lehessen venni egy ilyet.
Torma Andrea polgármester
Pont ezt akartam mondani, hogy ha úgy gondoljuk, akkor ezt még bele tehetjük.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Várjuk meg a pályázat elbírálását.
Torma Andrea polgármester
Ez nincs benne a pályázatban. Lombfújóra pályáztunk, ez pedig lombszívó lenne.
Hákli Tibor alpolgármester
A lombszívó egy vastag csövön keresztül felfújja a platóra a levelet. Az ősz folyamán nagyon megkönnyítené a
munkát.
Torma Andrea polgármester
A tartalék keretből meg lehetne venni.
Hákli Tibor alpolgármester
Körül kell nézni, hogy pontosan hol mennyibe kerülne. Láttunk már ilyet.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Váci Városfejlesztőnél is ilyen használnak.
Ivanics András képviselő
Nagyban megkönnyítené a munkát. Ha már csak gyorsabban végeznek, az is sokat számít.
Hákli Tibor alpolgármester
A fűgyűjtős traktorral össze lehet szedni a levelet is és utána ezzel felszívni a pótkocsira.
Torma Andrea polgármester
Ha úgy látjátok, hogy ez sokat segítene a munkavégzésben, akkor tervezzünk be egy ilyen lombszívó beszerzést. Most
még módosítható a költségvetés.
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Hugyecz Enikő képviselő
Én támogatom a javaslatot.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Egy ágaprítóban miért nem gondolkodunk? Én azt hasznosabbnak tartom.
Hákli Tibor alpolgármester
Az lehet a következő lépés.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem tudom, mennyibe kerülhet egy masszívabb darab.
Hákli Tibor alpolgármester
Olyan, amit érdemes lenne megvenni, tehát egy robbanó motoros, traktorra szerelhető az kb. 2.000.000 Ft-ba kerül.
Nem tudom a GINOP-os pályázatba tudunk-e indulni.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Főleg azért lenne hasznos, mert az avart és a kerti hulladékot már nem lehet elégetni.
Torma Andrea polgármester
Összeaprítja az ágakat?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen. Mulcsot csinál belőle, amit bárhol szétteríthetünk.
Torma Andrea polgármester
Hányszor volt, vagy lett volna ilyenre szükségünk?
Hákli Tibor alpolgármester
Akkor szokott több fahulladék keletkezni, amikor fákat vágunk ki, vagy amikor az ÉMÁSZ a villanyvezetékek alatt
vágja az ágakat és otthagyja. Azt, hogy lakosság részére ezt szolgáltatásként biztosítsuk, arra nem lesz kapacitásunk.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A lakossági szolgáltatásra nem gondoltam. Borsosberényben pályáztak egy olyan kistraktorra, aminek az elején tolólap
van, a hátulján meg egy ágaprító. Ez szerintem maximálisan jól kihasználható lenne.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem tudom milyen traktorra pályáztak, de ha esik a hó, ami azért mostanában ritkábban van, akkor a másfél méter
széles tolólappal nagyon sokszor végig kell menni a faluban, hogy le legyen takarítva az út.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Az inkább csak járda takarításra jó.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Ez nem volt olyan nagyon kicsi.
Hákli Tibor alpolgármester
Ez akkor egy közepes traktor lehet. Lehet ilyen koncepció is. Körbe kell nézni, hogy mennyiért lehet ilyesmit venni.
Torma Andrea polgármester
Én a magam részéről azt tudom elképzelni, hogy az 1.000.000 Ft körüli összegért a lombszívót megvásároljuk, de
ennél nagyobb értékű eszközbeszerzést most ebben a költségvetésben nem támogatnék. Pláne olyat, amit maximum
egy évben egyszer kell használni. Ha ilyen jellegű munka van, akkor megbízzuk a Nagy Lacit, hogy vágja össze.
Ilyesmire 2-3.000.000 forintot luxus lenne most elkölteni, én így gondolom
Támogatjátok a lombszívó beszerzését, és hogy erre 1 millió Ft bekerüljön a költségvetésbe?
Hugyecz Enikő képviselő
Igen.
Hákli Tibor alpolgármester
Támogatom.
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Ivanics András képviselő
Én is támogatom.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
És a pótkocsi lefedésére ne tervezzek be plusz összeget?
Hákli Tibor alpolgármester
Az oldala megvan, a tetejére meg teszünk valami hálót.
Torma Andrea polgármester
Tehát akkor az 1.000.000 Ft + áfa összeg elég lesz rá?
Hákli Tibor alpolgármester
Most úgy gondolom, hogy elég.
Torma Andrea polgármester
Szavazásra teszem fel a kérdést: aki támogatja az elhangzott módosító javaslatot, miszerint a 2022. évi önkormányzati
költségvetésbe 1.000.000 + áfa összeggel előirányzatot biztosítsunk egy lombszívó berendezés beszerzésére, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az önkormányzat 2022. évi
költségvetésére irányuló módosító javaslatot.
Torma Andrea polgármester
További hozzászólás, kérdés, javaslat?
Hákli Tibor alpolgármester
Kláritól szeretnék kérdezni. A tervezett bevételek - gondolok itt az adóbevételekre, a strandbevételre stb. - a tavalyi
bevételekhez hogyan viszonyulnak?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nézzük először az adóbevételeket. A múlt évben júliustól lehetett beszedni az idegenforgalmi adót, tehát jóformán
megdupláztam a tavalyi adatot, ez alapján került tervezésre. A többi adónem esetében – tekintettel arra, hogy nem
lehetett adómértéket emelni – ugyanazt az összeget terveztem bevételként, mint a múlt évben. A szolgáltatási
bevételeknél a strand esetében a múlt évi 24 milliós bevételhez képest 27 millió bevételt terveztünk, a szállásdíjnál az
emelésnek megfelelő mértékben terveztük a szálláshely szolgáltatásból származó bevételt.
Torma Andrea polgármester
A strand esetében belépőjegy áremelésre lesz szükség, mivel nagyon jelentős mértékben megemelkedtek a bérek, és
ezzel a járulék kiadások is.
Hugyecz Enikő képviselő
A szállásdíjon pedig már emeltünk.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen. A kulturális rendezvények közül több ingyenes lesz, ezért ott nem számoltam emeléssel, gyakorlatilag itt is
szinten tartással számoltam. Nem láthatjuk előre, hogy melyik rendezvény milyen látogatottságú lesz, milyen időjárás
lesz, de reméljük, hogy ezt a tervezett, 2.000.000 Ft bevételt sikerül elérnünk. Ezen kívül a nyári gyermektábor
részvételi díjaiból 850.000 bevételt várunk. A bérleti díjaknál gyakorlatilag az érvényben lévő szerződéseink alapján
érvényesítjük a KSH árindexet. Új szerződésünk nincs.
Torma Andrea polgármester
Egy van. A strandon bérbe adtunk még egy üzlethelyiséget.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
És ebben az évben már számoltunk a Bánki-tó Fesztivállal is, tavaly nem igazán voltak ilyen rendezvények, de
ezeknek a bérleti díjával idén már tudtunk kalkulálni.
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Hákli Tibor alpolgármester
A kiadási oldalon szerepel 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott kulturális szervező, ez a Dettire vonatkozik vagy a
külsős váci rendezvényszervezőre?
Torma Andrea polgármester
Nem, egyikükre sem. Ez az, amit a Klári mondott, hogy a Magyar Falu Programban az eszközbeszerzés támogatás
mellett nyertünk kulturális foglalkoztatásra is támogatást. Az eszközbeszerzés már megtörtént. Most már végre van
egy nagyon jó hang– és fénytechnikánk nagyteremben, Végre saját technikával is tudunk kisebb rendezvényeket
megvalósítani. Tehát közösségszervező foglalkoztatására is kaptunk támogatást. A pályázatban két fő 4 órás
közösségszervező egy évig történő foglalkoztatására kértünk támogatást. Ebből egy főt, a Dettit sajnos lehúzták. A
pályázati támogatás fix, de közben a bérek jelentősen megemelkedtek, így most nem tudjuk, hogy egy főt rövidebb
ideig foglalkoztassunk magasabb, emelt bérrel, vagy muszáj 1 éves időtartamra foglalkoztatni ahogyan a pályázatban
volt és hozzá kell tennünk a plusz pénzt, ami a minimálbér emelésből adódik. Ez még nem tisztázott, ezért nincs most
még felvéve senki. Azt sem tudjuk még, hogy végzettség szükséges-e a foglalkoztatáshoz. A kérdéseinket még
decemberben elküldtük a támogatáskezelő részére, de még a mai napig nem kaptunk rá választ. Az új rendezvény
szervezőnk Vagács Szilvia, ősztől Ő dolgozik a rendezvényeinkkel. A február 26-ai farsangi rendezvényen itt lesz, ha
eljöttök, remélem, igen, akkor megismerhetitek. Ő most vállalkozói szerződéssel dolgozik nekünk, de ha kapunk
valami választ, akkor lehet, hogy Ő lesz a kulturális foglalkoztatott. A Detti sajnos nem lehet, mivel itt dolgozik, őt
nem foglalkoztathatjuk. Ha esetleg közösségszervező foglalkoztatásához szakmai végzettséget kérnek, akkor tovább
gondolkodunk, hogy ki legyen az az egy fő.
Hákli Tibor alpolgármester
A strandra beterveztük 1 fő gondnok foglalkoztatását. Nem szeretnénk Őt tanfolyamra elküldeni?
Torma Andrea polgármester
De igen, szeretnénk, ősszel volt egy tanfolyam, de akkor nem tudta vállalni, mert a tanfolyam előtt két nappal jött csak
az értesítés. Azt mondták, hogy valószínűleg márciusban indul egy új képzés, akkor arra beíratjuk.
Hákli Tibor alpolgármester
Robi lesz?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Hugyecz Enikő képviselő
Úszómester lesz?
Hákli Tibor alpolgármester
Nem, a medence üzemeltetéséhez kell alkalmaznunk egy uszodai gépésztechnikust.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
A képzést a foglalkoztatási hivatal szervezi?
Torma Andrea polgármester
Nem. Az a cég, aki a medence gépészetét csinálta. A tanfolyamon megtanulhatja például a fertőtlenítő szerek
adagolását és a géprendszer kezelését.
Hákli Tibor alpolgármester
Tavaly már dolgozott a strandon, gyakorlatban tud mindent, csak meg kell szerezni hozzá a képesítést.
Hugyecz Enikő képviselő
És Ő nem akar úszómester lenni?
Torma Andrea polgármester
Nincs úszómesteri képesítése. de a gondnoki munkakör mellett nem is lehetne úszómester, mivel a medence
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat nyitás előtt és zárás után kell elvégezni, az úszómester pedig napközben van
ott. Nem dolgozhat napi 15 órát.
Hákli Tibor alpolgármester
Nagyon örülök, hogy benne van a költségvetésben a Szent Borbála Kutatóakna támogatása 300.000 Ft összegben.
Nagyon megérdemli a Szente Úr ezt a pénzt, mert rengeteget dolgozik.
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Torma Andrea polgármester
Igazából nem ő kapja meg a pénzt, hanem eszközöket veszünk neki, amire szüksége van
Hákli Tibor alpolgármester
Igen, úgy gondoltam. Legalább az eszközök megvásárlásához hozzá tudunk járulni.
Egyéb szolgáltatói kiadásként van itt egy hatalmas összeg, 42.466.000 Ft. Ez mit takar?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
A banki költség 1.000.000 Ft, postaköltség, ügyvéd díj, üzemorvos stb. 2.000.000 Ft. Ebben az összegben van benne
még a hulladékszállítás, illetve az orvosi ügyelet díja is.
Torma Andrea polgármester
Ez a hulladékszállítási költség csak a miénk, vagy az időseké is, akik díját átvállalta az önkormányzat?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Ez most így mindenkié, ami itt szerepel.
Hugyecz Enikő képviselő
Az idősek nem fizetnek a szemétszállításért?
Torma Andrea polgármester
A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünk alapján az egyedül élő 75 évet betöltött bánki lakosok
díjmentességben részesülnek, a közszolgáltatási díját helyettük az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató felé. Kb.
20-25 fő jogosult a díjmentességre.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Igen, minden ilyen itt van. Jelentősebb tétel még a tó vízkezelése. A Leveleki Üdülőben nagyobb tétel a mosodai
kiadás, illetve kisebb-nagyobb szolgáltatási kiadások. Ezen kívül kulturális témában van még itt egy jelentős
30.000.000 Ft-os tétel, amely összeg gyakorlatilag magában foglalja valamennyi idevonatkozó, a Bánki nyár és egyéb
rendezvény költségét, nem csak a szezont, hanem az egész évet végig tekintve. Tehát mindennemű rendezvényhez
kötődő szolgáltatás, beleértvé a rendezvényszervező, Vagács Szilvi díját is, aki jelenleg vállalkozóként számláz
nekünk.
Torma Andrea polgármester
Igen, ebben az összegben benne van a farsang, a majális, az idősek napja, a Mikulás napi műsor és minden más, ami a
rendezvényekhez kapcsolódik. Irgalmatlan árak vannak.
Hákli Tibor alpolgármester
Település támogatás kiadásra 1.200.000 Ft van tervezve. Elég lesz?
Torma Andrea polgármester
Tavaly is elég volt.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem olyan rossz ez a település. Vannak ezen felül még a rendszeres, egyéb,
rendeletben meghatározott szociális támogatások: a lakásfenntartási támogatás, a születési támogatás, az iskolakezdési
támogatás. A nagycsaládosok, illetve az idősek karácsonyi támogatása nem ide tartozik. Az idősek ajándékutalvány
formájában kapják a támogatást. Szerintem elég ez az összeg.
Torma Andrea polgármester
Én is úgy gondolom, hogy elég. Tavaly is elég volt. Lehet, hogy összességében túlléptük valamennyivel, de csak
kicsivel.
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Továbbá ott vannak még a természetben nyújtott támogatások, szociális tűzifa juttatás. Több lábon áll ez, ez csak egy
eleme.
Hugyecz Enikő képviselő
Én is sok mindenre választ kaptam az elhangzott kérdések alapján. A mosodát akartam kérdezni, hogy hol van mosoda,
de megválaszoltátok, hogy az üdülőben. 5.000.000 Ft összegű kiadás van betervezve reklámra, szórólapra. Hogy áll
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össze ez az összeg? Az 5.000.000 Ft-ot soknak tartom. Vagy ilyen magas árak vannak? Korábban mennyi volt a
reklám költség?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Gyakorlatilag ez az 5.000.000 Ft a reklám, propaganda kiadás teljes összege. Ebben van a marketing tevékenység, amit
a Krisztina végez és számláz le az önkormányzatnak, és nagyjából a felét le is fedi az 5.000.000 Ft-nak. A fennmaradó
2.500.000 Ft magában foglalja a helyi újság megjelentetését is a nyomdai munkákkal együtt.
Torma Andrea polgármester
Az összes grafikai, nyomdai költség itt jelenik meg. Az összes plakát, például a mostani farsangi plakátok is, tehát az
összes rendezvény plakátja. Ebben minden kiadvány benne van, illetve a facebook reklámok is.
Hugyecz Enikő képviselő
A civil szervezetek támogatására tervezett összeggel kapcsolatban kérdezném, hogy korábban ekkora összegű
támogatást kaptak?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Az elmúlt két évben az egyház és a horgászegyesület nem kapott tőlünk támogatást. Korábban 150.000 Ft támogatást
adtunk az egyháznak. A horgászegyesületnek azért a tagdíjakból megvan a saját bevétele, őket nem is támogattuk
rendszeresen.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Úgy emlékszem, hogy a horgászegyesület régebben az egyik egyesületi tagtól bérelte az irodát, de most átköltöztek ide
az önkormányzat tulajdonában lévő épületbe, ahol ingyenesen használják az irodást a sportegyesülettel közösen.
Tulajdonképpen ők arra használták fel a támogatást, hogy az irodahelyiség bérleti díját kifizessék. A bérleti díjjal
egyenértékű támogatást kaptak az önkormányzattól.
Hugyecz Enikő képviselő
Itt azért sokan járnak templomba, úgyhogy gondolom, ha az egyház kér támogatást, akkor az be van kalkulálva?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Én úgy gondolom, hogy ha olyan feladat kerül a látóterükbe, ahol egy pályázathoz szükséges mondjuk egy kiegészítés,
akkor biztos megkeresik az önkormányzatot.
Hugyecz Enikő képviselő
A sportöltöző építésére 20.000.000 Ft-ot az önkormányzat adja? Vagy annyi a támogatás? És akkor, ha jól értem,
akkor a meglévő focipálya mellett lesz végül?
Torma Andrea polgármester
Most még folyamatban van a megvalósítási hely módosítása. A múltkori ülésen döntöttünk arról, hogy áthelyezzük
oda, jelenleg a tervek átdolgozása zajlik. Ha elkészülnek az új, átdolgozott tervek, akkor benyújtjuk a helyszín
módosítási kérelmet a BM felé. Az építési engedélyhez a MÁV-tól kezdve a Vízügyön át több mindenkit meg kell
majd keresni, mert ott folyik a patak, ott megy a vasútvonal, mindkettőnek megfelelő védőtávolságot kell biztosítani.
Hugyecz Enikő képviselő
2.500.000 Ft van betervezve vízelvezető árokra. Az ez lenne, itt a hivatal épülete mellett?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Két árokról van szó: az egyik a Dózsa György utcát és a Tó utcát összekötő rész, a játszótér felé, a másik pedig itt a
bolt mellett, ami ugyanúgy a patakba csatlakozik. Mindkettő nagyon rossz állapotban van.
Hugyecz Enikő képviselő
A Mari néni házának a tetejével abban maradtatok, hogy lebontjuk, mert nem nyert a pályázat.
Torma Andrea polgármester
Igen, mert az már életveszélyes. Jelenleg nincs olyan szakember, aki vállalja a kockázatot, hogy felmegy vagy felküldi
az embereit, hogy megjavítsák a tetőt, mert annyira balesetveszélyes az állapota. Abban maradtunk, hogy lebontjuk.
Leszedjük a tetőt, lefóliázzuk, vízhatlanná tesszük az épületet és bízunk a következő pályázatban. Az épület felújtására
beadtunk egy pályázatot a Magyar Falu Programban. Sajnos a Magyar Falu Programnál azt kell tudni, hogy nagyon
sok az igény a viszonylag kevés pénzkeretre. A Népi Építészeti Programban azért nem nyertünk, az volt az indok,
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hogy a tetőt le kell bontanunk és ők olyan projekteket akarnak támogatni, ahol minél több eredeti dolog megmarad az
épületben, és mivel lebontjuk a tetőt, nem marad meg sok minden az eredeti építő anyagokból, eredeti állapotból.
Hugyecz Enikő képviselő
És milyen kerítés lesz?
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető
Nem egy esztétikus kerítés lesz. Most az a cél, hogy senki ne tudjon bemenni oda, el legyen kerítve.
Hugyecz Enikő képviselő
A képviselők tiszteletdíja nem kerül visszaállításra?
Torma Andrea polgármester
Ebbe a költségvetésbe nincs betervezve.
Hugyecz Enikő képviselő
Értem, csak arról beszéltünk, hogy esetleg lesz a képviselőknek tiszteletdíj. Segítőként a rendezvényeken is sokat
dolgozunk. Nyilván pénz nélkül is segíteni fogunk, hiszen látjuk, hogy minden rengeteg pénzbe kerül.
Torma Andrea polgármester
Az idei évre nincs betervezve. A munkátokat nagyon köszönjük!
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
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tervezett összeg megemelésre kerüljön 1.000.000 Ft + áfa összeggel, a
költségvetési tartalék pedig ugyanezzel az összeggel, 1.270.000 Ft-tal csökkentésre kerüljön; és ezzel a módosítással
az előterjesztett költségvetést elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és megalkotta a
következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II.15.) önkormányzati RENDELETE
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztettek szerint, 60.746 ezer Ft főösszeggel, 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:
23/2022. (II.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t :
Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetését 60.746 ezer Ft főösszeggel elfogadja.
A költségvetés 60.746 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati
Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiadások:
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások

50.904 ezer Ft,
6.565 ezer Ft,
3.277 ezer Ft,

Bevételek:
finanszírozási bevétel

60.746 ezer Ft.
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A hivatal létszámkerete 12 fő.
Határidő: 2022. év folyamán
Felelős: polgármester
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az üléstermet.

2. Napirend

Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Torma Andrea polgármester
A szociális ellátásokról szóló rendelet kapcsán többször beszéltünk róla, hogy a jövedelmek emelkedése miatt
kevesebben felelnek meg a szociális célú tűzifa juttatásra való jogosultsági feltételnek. A rendelet módosítasal
megemelnénk a szociális célú tűzifára jogosultak egyes kategóriáiban a jövedelem határát. Ez azt jelenti, hogy
szélesítjük a kört. Láttátok, hogy tavaly is volt olyan kérelmező, aki azért nem volt jogosult a szociális célú tüzifa
juttatásra, mert pár ezer forinttal meghaladta a jövedelme a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, ugyanakkor a
kérelmező jövedelme nem volt jelentősnek mondható, és a képviselő-testület adott is a részére tüzifát. A nyugdíj is és a
minimálbér is emelkedik, mindenkinek több lesz a jövedelme, így egyre kevesebben maradnának, akik jogosultak
lehetnek szociális célú tüzifa juttatásra, ezért javasoljuk, hogy egyes kategóriákban meghatározott jövedelemhatárok
kerüljenek megemelésre az előterjesztettek szerint.
Hákli Tibor alpolgármester
Javaslom, hogy a háztartásban három vagy több kiskorú gyermeket nevelő jogosultak esetében is emeljük meg a
jövedelemhatárt.
Torma Andrea polgármester
Mennyi a jelenlegi jövedelemhatár?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
80.000 Ft.
Hákli Tibor alpolgármester
Eddig 80.000 Ft volt, de ha az egyedül élő öregségi nyugdíjban részesülő személyeknél a jövedelemhatárt felemeljük
120 ezer forintra, a családban élő személyek esetében 100 ezer forintra, akkor javaslom, hogy a három vagy több
kiskorú gyermeket nevelő jogosultak esetében is emeljük fel az egy főre jutó nettó jövedelmet 100.000 Ft-ra.
Torma Andrea polgármester
Egyetértek vele!
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
elfogadjuk a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet azzal, hogy a
háztartásukban három vagy több kiskorút vagy eltartott gyermeket nevelő személyek esetében a jogosultság
feltételeként meghatározott jövedelemhatár 100.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és
meghozta a következő rendeletet:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.15.) önkormányzati RENDELETE
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

Torma Andrea polgármester
A 2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra már kiírták a pályázatot, be lehet nyújtani az igényt. 50m3 szociális
célú tüzelőanyag vásárlására tudunk pályázni. Én azt javaslom, hogy megint adjuk be 50 m3-re, aztán majd meglátjuk,
hogy mennyit hagynak jóvá. Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Elnézést, jelezném, hogy időközben megnéztem a pályázat benyújtására szolgáló felületen az igényelhető
mennyiséget, és 50 m3 helyett 54 m3 keménylombos tüzifára tudunk pályázni. Ennek megfelelően a támogatás
igénybevételéhez a határozati javasaltban szereplő összeg helyett egy kicsivel több, 68.580 Ft önrészt kell az
önkormányzatnak biztosítania.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az
előterjesztett határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy 54 m3 szociális célú tüzifa vásárláshoz támogatási igényt
nyújtunk be és biztosítjuk az ehhez szükséges önrészt, 68.580 Ft-ot, 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:
24/2022. (II.15) Képviselő-testületi H a t á r o z a t :
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 2022.
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja
alapján a települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 54 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 68.580 Ft önrészt a 2022. évi
költségvetésben az üzemeltetési anyagok beszerzése, a felmerülő szállítási költségeket a
2022. évi költségvetésben az egyéb szolgáltatási kiadások rovaton tervezett keretösszeg
terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

4. Napirend

2022. 08.31.
polgármester

2022. évi közművelődési szolgáltatási terv

Torma Andrea polgármester
A tárgyévre szóló közművelődési szolgáltatási tervet a múlt évtől kezdődően minden évben el kell fogadnunk. Láttátok
az előterjesztett tervet, hogy milyen rendezvényeket tervezünk az idén. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény,
észrevétel?
Hugyecz Enikő képviselő
Ebbe csak az önkormányzat rendezvényei szerepelnek?
Torma Andrea polgármester
Igen.
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Hugyecz Enikő képviselő
Nem tudom, hogy bele kell-e tenni az adventi vásárt, mert az tulajdonképpen civil kezdeményezés. Idén is tervezzük a
vásár megtartását. Tavaly is nagyon jól sikerület
Torma Andrea polgármester
Beletehetjük, de ha nincs benne, az sem gond.
Hugyecz Enikő képviselő
Tehát akkor is meg lehet rendezni?
Torma Andrea polgármester
Igen. De bele is lehet tenni, hogy tervezünk egy ilyen közösségi rendezvényt. Nem csak akkor lehet megtartani a
rendezvényt, ha benne van a szolgáltatási tervben.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az
önkormányzat által fenntartott közösségi színterek 2022. évi közművelődési szolgáltatási tervét azzal a módosítással,
hogy a szolgáltatási tervben közösségi rendezvényként szerepeltetésre kerül a decemberi adventi karácsonyi vásár,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
25/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott
közösségi színterek 2022. évi közművelődési szolgáltatási tervét elfogadja és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Napirend

Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása

Torma Andrea polgármester
Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak kell meghatároznia az óvodai beiratkozás módját és idejét, vagyis az óvodai
felvételre jelentkezés időpontját, és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalókat a helyben szokásos módon
közzé kell tenni. Természetesen a meghatározott időponttól eltérő időpontban is lehet jelentkezni bármikor. A
2022/2023. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját a tavalyi évhez igazítottuk, amely
ugyanebben az időszakban volt áprilisban. A nyári szünetet is ugyanabban az időszakban július 25-től augusztus 21-ig
határoztuk meg. A beiratkozás és a nyári szünet idejének meghatározása az óvodavezetővel egyeztetve történt. Tavaly
is ilyenkor volt a szünet, úgyhogy valószínűleg minden szülő így kalkulálja most is.
Ivanics András képviselő
Másfél hónap lesz a nyári szünet?
Torma Andrea polgármester
Nem. 4 hét lesz a szünet időtartama.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem tudom, az óvodába járó gyermekek szülei közül esetleg hány szülőnek okozhat problémát az egy hónapos szünet.
Torma Andrea polgármester
Ugyanaz a megállapodás van érvényben, mint az előző években. A bánki óvoda zárva tartásának idejére a tolmácsi
óvoda biztosítja a bánki óvodába járó gyermekek napközbeni ellátását, és ez fordítva is igaz. Tehát, amikor a tolmácsi
ovi van zárva, akkor a bánki óvoda fogadja a tolmácsi óvodás gyermekeket, amikor a bánki óvoda van zárva, akkor a
tolmácsi óvoda fogadja a bánki óvodába járó gyermekeket. Tehát ha valaki az egy hónapos zárva tartás ideje alatt nem
tudja megoldani a gyermek felügyeletét, akkor sincs probléma, ez a megoldás van rá. Sajnos muszáj ennyi időre
bezárnunk, mert olyan sok szabadságuk van a pedagógusoknak, hogy ha nem zárunk be, nem tudjuk nekik kiadni az
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éves szabadságot. Egyesével év közben nem tudnak elmenni szabadságra, mert akkor nem tud üzemelni az óvoda, ha
meg egyszerre mennek el, akkor sajnos ennyi időre be kell zárnunk.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem lehet nekik kifizetni a szabadságot?
Torma Andrea polgármester
Nem, a ki nem vett szabadság csak a jogviszony megszűnése esetén fizethető ki. Ugyanúgy működik, mint a
tanároknál a nyári szünet. Az iskolában nyilván könnyebb megoldani, az óvodában már nehezebb, de nem tudunk mást
csinálni, a szabadságokat ki kell adni. Igaz ez a dajkákra is, nekik valamivel kevesebb szabadságuk van, de náluk is
ugyanez a helyzet, mert évközben, amikor működik az óvoda, nem mehetnek el szabadságra. Nyilván nekik is
szükségük van pihenésre, mert egész nap gyerekekre felügyelni, gyerekek között lenni nem könnyű, ki kell pihenjék
magukat, fel kell töltődni, hogy utána újult erővel, türelemmel tudják folytatni.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az óvodai
beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározásáról szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
26/2021. (II.15) képviselő-testületi határozati
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bánk Község Önkormányzata
fenntartásában lévő, a Bánk, Kis utca 1 szám alatt működő Törpe Óvoda intézményben a
2022/2023. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás)
a következők szerint határozza meg:
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont:
• 2022. április 25-én 8.00 órától 12.00 óráig,
• 2022. április 26-án 13.00 órától 16.00 óráig,
• 2022. április 27-én 8.00 órától 12.00 óráig,
• 2022. április 28-án 13.00 órától 16.00 óráig,
• 2022. április 29-én 8.00 órától 12.00 óráig.
Az óvodai beiratkozás helye: Törpe Óvoda, Bánk, Kis utca 1.
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
Felkérem az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással,
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a jogszabályi
előírások figyelembevételével történő közzétételére.
Bánk Község Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő Törpe Óvoda
intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2022. július 25-től 2022. augusztus 21-ig tart.
Felhatalmazom az intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek
napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly
módon, hogy a szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása.
Felkérem az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben
szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa
az érintetteket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, intézményvezető
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Egyebek

Torma Andrea polgármester
A Bánkitó Fesztivál szervezői küldtek részemre egy levelet, amit szeretnék Nektek felolvasni Az előzmény az, hogy
jelentkeztek a külföldön tanuló egyetemisták, hogy Bánkon szeretnének egy három napos un. Outlander Fesztivált
tartani. Meg is jelölték a fesztivál időpontját, azon a hétvégén – csütörtök, péntek, szombat – lenne, amikor vasárnap a
Nemzetiségi Találkozó van, tehát július utolsó hétvégéjéről van szó. A két rendezvény szervezőit összekötöttem, hogy
egyeztessenek, hogy kinek, mikor kell a színpad, a sátor, a díszlet, stb, tehát hogy hogy fér meg a két rendezvény
egymás mellett. Az Outlander Fesztivál szervezői nagyjából 500 főre saccolják a résztvevők létszámát. A kempingben
laknának, az lenne a fő szálláshelyük, és koncertek lennének a színpadon, illetve a rendezvénytermet szeretnék még
kibérelni. Workshopokat is rendeznének abból a célból, hogy akik külföldi egyetemre akarnak jelentkezni, azoknak is
adjanak át információt, teremthessenek kapcsolatokat. Ez a fő célja a rendezvénynek. Minderről tudomást szereztek a
Bánkitó Fesztivál szervezői. Az Outlander Fesztivál két héttel a Bánkitó Fesztivál után lenne. A Bánkitó Fesztivál
részéről Oláh Kata telefonon azt mondta nekem, hogy több olyan együttes is lenne, amely mindkét fesztiválon
fellépne, vagyis akit ők is, és az Outlander Fesztivál is meg akar hívni. Ebből indult ki az a konfliktus helyzet, amit a
Bánkitó Fesztivál nehezményez, de a levélben még több kifogásról írnak, ezért felolvasom Nektek ezt a levelet.
(Torma Andrea polgármester felolvassa Oláh Kata, a Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. ügyvezetőjének e-mail levelét.)
Torma Andrea polgármester
Tehát leegyszerűsítve a levél lényegét, ha vagy Outlander Fesztivál lesz július végén, vagy Bánkitó Fesztivál július
közepén. Ez a Bánkitó Fesztivál álláspontja.
Hugyecz Enikő képviselő
Nyilván a Bánkitó Fesztivál kell.
Torma Andrea polgármester
Természetesen, ha választani kell, akkor igen.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem akarják a másikat inkább júniusban vagy augusztus végén megtartani?
Torma Andrea polgármester
Ők azt mondták, hogy piackutatást végeztek, gondolom abban a közösségben, akiket megcéloztak, és számukra ez
lenne a legideálisabb időpont.
Hugyecz Enikő képviselő
Augusztus végén már kezdődnek a gólyatáborok, gondolom, akkor azért nem akarják.
Torma Andrea polgármester
Igazából máshova már nem is tudnánk betenni. Készen van a bánki nyári rendezvényeink tervezete, folyamatban
vannak a szerződéskötések. Ez volt az egyetlen hétvége, amikor péntek-szombatra semmilyen rendezvény nincs
betervezve, mert ezt a hétvégét fenntartottuk a Nemzetiségi Találkozónak. Amikor az Outlander szervezői ezt a
dátumot javasolták, azt mondtuk, ha összeegyeztetik a Nemzetiségi Találkozó szervezőivel, és megegyeznek
mindenben, csak akkor lehet szó róla. Az összes többi hétvégén pénteken és szombaton van rendezvény, de
szombatonként kivétel nélkül minden héten van program. Tehát a mi részünkről máskor nem tudják megrendezni a
fesztivált, esetleg augusztus 21. után, mivel nekünk 21-én van az utolsó rendezvényünk. Ők az augusztus végét, mint
lehetséges időpontot fel sem vetették.
Hugyecz Enikő képviselő
És idén már nagy fesztivál lenne?
Torma Andrea polgármester
Igen, azt tervezik. Nem olyan nagy, mint a két vagy három évvel ezelőtti, amikor a csúcs volt, de sokkal nagyobb, mint
tavaly. Tavaly talán ezer fős volt, idénre három-négyezer főre tervezik.
Hugyecz Enikő képviselő
A Bánkitó Fesztivált már több mint tíz éve itt rendezik meg.
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Torma Andrea polgármester
Igen, és nagyon jó híre van. Meggyőződésem, hogy a Bánkitó Fesztiválnak köszönhetően országos szinten sokkal
többen ismerik Bánkot.
Hugyecz Enikő képviselő
Teljesen más réteg, fiatalok jönnek, normálisak, nem szokott gond lenni velük.
Torma Andrea polgármester
Abban tényleg van átfedés, hogy zömében egyetemistákat, értelmiségi fiatalokat érint mindkét rendezvény.
Hákli Tibor alpolgármester
Kérdés, hogy az Outlander fesztiválra mennyi külföldi egyetemista jön el, és mennyire lesz konkurencia a Bánkitó
Fesztiválnak.
Ivanics András képviselő
Az Outlander fesztivál szervezőinek sikerült egyeztetnie a Ruzsenkáékkal?
Torma Andrea polgármester
A kapcsolatot felvették egymással, úgy tudom, folyamatban van az egyeztetés.
Ivanics András képviselő
A Tibornak se volna egyszerű, mert a vasárnapi díszletet már csütörtökön el kell kezdeni építeni.
Torma Andrea polgármester
Tavaly is csak szombaton lett felállítva, mert akkor is volt pénteken valamilyen rendezvényünk. Ha jól tudom úgy
beszélték meg, hogy szombaton napközben fel lehet állítani a nemzetiségi díszletét, a fesztiválozóknak csak este kell a
színpad, tehát a díszlet előtt lenne az esti koncert program.
Ivanics András képviselő
Jó, csak mondom, hogy lehet, hogy már szombaton hozzák a sátrakat, ha megint olyan nagy fesztivált akarnak.
Torma Andrea polgármester
Azt is egyeztetik. Az is felmerült, hogy közösen bérlik a sátrakat, és mindketten használják majd. Ezeket egyeztetik.
Hugyecz Enikő képviselő
És ha mások lennének a fellépők?
Torma Andrea polgármester
Először is arra gondoltam, hogy megoldást jelentene, ha mások lennének a fellépők. Nekem ugyanis azt mondta a
Kata, amikor telefonon beszéltünk, hogy az a fő problémájuk, hogy ugyanazok a zenekarok lépnének fel és ugyanaz a
célközönsége a másik fesztiválnak. A levélben már több dologról is ír, hogy probléma. Azt írja, hogy ha nem is
ugyanazok a zenekarok lépnek fel, a célközönség tekintetében akkor is átfedés van.
Hákli Tibor alpolgármester
De ha ilyen versenytilalmat aláírunk, akkor fennáll a veszélye, hogy bármibe bele tudnak majd kötni a jövőben, hogy
például ne lépjen fel a Neoton, mert arra is jöhetnek fiatalok.
Ivanics András képviselő
Nyilván csak azokról az együttesekről van szó, amelyek a Bánkitó Fesztiválon lépnek fel. Nem tudom, van-e olyan
fellépő, amelyik esetleg a Bánkitó Fesztiválon és a mi rendezvényeinken is szóba jöhet.
Hugyecz Enikő képviselő
Az azért nem kell, hogy ők határozzák meg a Bánki Nyár programját.
Hákli Tibor alpolgármester
Megvan annak a veszélye, hogy ha most aláírunk egy ilyen megállapodást, akkor később erre való hivatkozással már
más együttes sem léphet fel a mi rendezvényünkön.
Torma Andrea polgármester
Ettől azért nem félek. Soha nem szóltak bele, hogy mi mit csinálunk. Nem félek attól, hogy túl akarnának terjeszkedni
a saját rendezvényükön. Most azért emeltek szót, mert azt érzik, hogy ez a Bánkitó Fesztivál rovására kerülne
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megrendezésre, mert átfedés van a célközönség között, a fellépők között és nagyon közel van egymáshoz a két
fesztivál.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem tudom, hogy mennyire telített ez a piac. A fesztiválnak van egy fix közönsége.
Hugyecz Enikő képviselő
És valami bajuk van a táborral?
Torma Andrea polgármester
Nem nekik van bajuk a táborral, hanem a tulajdoni jogok vitatottak. A tábor tulajdonosa, használója, haszonélvezeti
jog jogosultja pereskednek egymással.
Hugyecz Enikő képviselő
Azért az is félő, hogy más felé is terjeszkedhet a fesztivál. Most úgy tudom, hogy eladták a Petényi tavat, valaki
megvette rendezvény központnak, de még nem kezdte el építeni. Megvan a veszélye annak is, hogy a Bánkitó
Fesztivál átmegy oda. Ott nem zavartak senkit, ott is van kemping, van tó, azt nem tudom, hogy fürödni lehet-e benne.
És a petényi tónál is van színpad.
Bánknak nagyon jó, hogy van a Bánki-tó Fesztivál.
Torma Andrea polgármester
Az Outlander Fesztivál szervezői is fizetnének természetesen bérleti díjat a színpad használatáért. A Bánkitó Fesztivál
szervezőjétől több bérleti díj bevételünk van, mert ők a Leveleki Üdülőt is bérlik és a vasút felé is igénybe vesznek
területet. Nyilván, mivel több helyszínt vesznek igénybe, többet fizetnek, és évek óta partneri viszonyban vagyunk, de
az Outlander Fesztivál részére sem ingyen adtuk volna a helyszíneket, tőlük is lett volna néhány százezer forint
bevételünk. Tehát itt az is kérdés, hogy elengedjük-e az Outlander Fesztivált és az abból származó bevételt, hogy
megmaradjon a Bánkitó Fesztivál megrendezéséből származó bevétel, mert ha ragaszkodunk az Outlander
Fesztiválhoz, akkor lehet, hogy elveszítjük a Bánkitó Fesztivált. Egy kicsit patthelyzet ez.
Hugyecz Enikő képviselő
A Bánkitó Fesztivál szervezői ki akarják kötni, hogy a tó fesztivál előtt, illetve után egy hónapon belül ne legyen más
fesztivál Bánkon, de a vírushelyzet miatt az önkormányzat helyzete sem egyszerű. Veszítsünk el egy másik
rendezvényt, aztért, mert ők kötik az ebet a karóhoz? Csináljon olyan fesztivált, hogy el akarjanak jönni!
Torma Andrea polgármester
Igen, ezt mondhatjuk, de akkor lehet, hogy nem rendez itt fesztivált.
Hugyecz Enikő képviselő
Nyilván attól tartanak, ha valaki nem ér rá a tó fesztiválkor, akkor eljön a másik rendezvényre, mivel az is hasonló
jellegű lesz.
Torma Andrea polgármester
Valószínű, hogy az Outlander Fesztivál kisebb költségvetéssel fog gazdálkodni, ezáltal olcsóbbak lesznek a jegyek.
Tehát lehet, hogy lesz olyan látogató, aki a Bánkitó Fesztivál helyett a másik fesztivált fogja választani, mivel olcsóbb,
és hasonló, vagy ugyanazok a zenekarok is lesznek.
Hugyecz Enikő képviselő
Azt is megértem, hogy a Bánkitó Fesztivál szervezőinek kockázatot jelent, hogy sokan nem veszik meg előre a
jegyüket a covid miatt.
Hákli Tibor alpolgármester
Valószínűleg a nyárra vissza fog húzódni a vírus.
Hugyecz Enikő képviselő
De azt nem tudhatod előre, hogy karanténba kerülsz-e.
Hákli Tibor alpolgármester
Itt már nincs, aki ezt ellenőrizze, ha karanténba kerülsz és betartod, akkor ott vagy, de ha nem, akkor azt ki ellenőrzi?
Hugyecz Enikő képviselő
A Bánkitó Fesztivál szervezői úgy gondolják, hogy mindenki az utolsó pillanatban fogja megvenni a jegyet.
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Torma Andrea polgármester
Igen, ezt azért emelte ki a Kata, mert nagyobb a kockázatuk, mivel nem tudják előre mennyi résztvevővel
számolhatnak. A korábbi években sokan már március-áprilisban megvették a jegyüket, abból már volt egy biztos
bevételi forrásuk.
Hákli Tibor alpolgármester
Attól függetlenül, hogy a másik fesztivál megtartásra kerül vagy sem, ez a kockázat akkor is megmarad.
Torma Andrea polgármester
Persze, csak ezt is említette, mint egy kockázati tényezőt. A tábor se függ össze a másik fesztivállal, csak még egy
kockázati tényező. Azt írta, hogy ha valamennyi kockázati tényezővel számolniuk kell, így az Outlander Fesztivállal
is, akkor az összességében olyan veszélyt jelent, amely miatt lehet, hogy nem rendezik meg a fesztivált.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
A másik fesztivál két héttel a Bánkitó Fesztivál után lenne, gondolom abban az időszakban már az Outlander
Fesztiválra is árulni fogják a jegyeket. Nyilván a célközönség látni fogja, hogy melyik rendezvény olcsóbb.
Torma Andrea polgármester
Megnézik a zenekarokat és ha ugyanaz a kínálat, akkor, az olcsóbbat választja.
Hákli Tibor alpolgármester
Nem tudom, hogy a későbbi fesztivál mennyire zártkörű.
Torma Andrea polgármester
Nem zártkörű.
Ivanics András képviselő
Ugyanúgy mozogni fognak a faluban.
Torma Andrea polgármester
Sokkal kisebb volumenű rendezvény lesz, mert ők csak 500 fővel kalkulálnak, de bárki vehet jegyet.
Hákli Tibor alpolgármester
Csak azokat hívják meg akik külföldön tanulnak, vagy jelentkezni kell?
Torma Andrea polgármester
Nem, nyilvános jegyárusítás lesz, de elsősorban a külföldön tanuló diákok között hirdetik meg rendezvényt, vagy
legalábbis azt mondták, hogy nekik szánják, ugyanakkor olyanokat is várnak, akik csak tervezik, hogy külföldön
akarnak tanulni, illetve olyanokat is, akik csak fesztiválozni akarnak.
Hugyecz Enikő képviselő
Igazából az augusztus vége sem lenne rossz, mert a gólytáborok csak szeptember közepén kezdődnek. Mondjuk, ha
valaki külföldön tanul, nem biztos, hogy augusztus végén még itthon van.
Hákli Tibor alpolgármester
Ezt hívják erőfölénnyel való visszaélésnek.
Hugyecz Enikő képviselő
A Bánki-Tó Fesztivál is megértheti, hogy mi is pénztől esünk el, ha a másikat lemondjuk.
Hákli Tibor alpolgármester
És ha a következő évben fogják magukat és elmennek, akkor nem tudunk mit csinálni.
Torma Andrea polgármester
Nyilván nem fognak csak úgy elmenni innen, Bánkitó Fesztivált nem lehet máshol tartani, ahogy a nevében is benne
van, de mondhatja azt, hogy ennyi volt, ez volt az utolsó, és más helyszínen megkezdenek egy más elnevezéssel egy
ugyanilyen fesztivált.
Hugyecz Enikő képviselő
Azért itt a tábor hiánya is gondot jelent. Máshol nem tud ennyi embert elszállásolni meg az önkénteseknek főzni?
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Torma Andrea polgármester
Ez nekik igen nagy probléma, ezt rengetegszer elmondta a Kata.
Ivanics András képviselő
A második csapat tud erről a konfliktusról?
Torma Andrea polgármester
Igen, beszéltek egymással.
Hugyecz Enikő képviselő
És nem gondolkodtak a Katáék az Ökoland Táborban?
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Nem tudom. De sok alternatívát számba vettek, bejárták a falut.
Hugyecz Enikő képviselő
Az is félő, hogy ha nem tudnak megegyezni, lehet, hogy már idénre is átszervezik. Hol fog főzni annyi önkéntesnek,
mindig legalább 100-150 önkéntes van a táborban.
Ivanics András képviselő
Ott a vasútnál rendbe kell tennünk azt a területet Tibor, és oda vinni őket.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
Legutóbb, amikor beszéltünk a Katával, arról volt szó, hogy a Vasút utca-Petényi út között lévő területre rakják át a
főhadiszállásukat, a tábor helyett ott lenne egy rendezvénysátor meg koncert. A tábor hiánya biztos gondot okoz, de
nem lenne gátja magának a fesztiválnak, tehát valahogy átszerveznék. A múltkori beszélgetésből az jött le, hogy
inkább többletköltséggel jár ez a probléma.
Ivanics András képviselő
Ott akarnak rendezvény sátrat. Arról volt szó akkor, hogy a Tarcsiék előtt lesz a rendezvény sátor, a sátorozási
lehetőség pedig a vasúton túl, bal oldalt.
Hákli Tibor alpolgármester
De azt mondták, hogy problémás oda elvinni az áramot. Van ott egy trafó, de hogy kihez tartozik, illetve üzemel vagy
nem üzemel, azt nem tudom.
Ivanics András képviselő
A HOR Rt. telephelyéről nem lehetne megoldani az áramot?
Hákli Tibor alpolgármester
Nem. Lejjebb van egy trafó, szerintem anno onnan látták el a rakodót.
Torma Andrea polgármester
Mit mondotok erre a témára? Mondjuk akkor azt, hogy ha nem tudnak megegyezni, márpedig valószínűleg nem
fognak, mert ugyanaz a célközönség, akkor július végén nem tarthatják Bánkon az Outlander Fesztivált? Ha valami
csoda folytán mégis megegyeznek, akkor a jelenlegi tervek szerint kerül megtartásra mindkét fesztivál. Ha nem
egyeznek meg, akkor ajánljunk fel egy augusztus végi időpontot az Outlander Fesztivál részére?
Ivanics András képviselő
Ajánljuk fel nekik az augusztus 20 utáni hétvégét.
Hugyecz Enikő képviselő
Esetleg június nem jöhet szóba? Az egyetemi oktatás hamarabb befejeződik. Csak azért, hogy két időpont legyen, a
Bánkitó Fesztivál előtti és utáni időpontot is fel tudjunk nekik ajánlani.
Torma Andrea polgármester
Ha annyira ragaszkodnak hozzá, hogy a Bánkitó Fesztivál előtt, illetve után egy hónapig ne legyen hasonló
rendezvény, akkor csak az augusztus 20 utáni időpont jöhet szóba.
Ivanics András képviselő
Ne utasítsuk el, hagyjuk meg ezt a lehetőséget.
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Hugyecz Enikő képviselő
Az egy hónapot nem kéne beleírni a szerződésbe, mert például jövőre a mi rendezvényünkön fellépne a Halott Pénz, de
megvétózzák, mert hasonló stílust képvisel, mint azok az együttesek, akik a Bánkitó Fesztiválon lépnek fel.
Torma Andrea polgármester
Nem gondolom, hogy ez lenne a céljuk, az csak egy koncert, nem fesztivál.
Hugyecz Enikő képviselő
Nem véletlenül szervez a másik csapat is hasonló rendezvényt.
Henczné Hekli Bernadett aljegyző
De az idei Bánkitó Fesztivál programja még nincs közzé téve. Akkor a másik fesztivál szervezői honnan tudnák, hogy
kik lépnek fel?
Torma Andrea polgármester
Én azt mondom, hogy egyelőre bízzuk rájuk, hogy egyezkedjenek, és ha nem egyeznek meg, akkor felajánljuk az
augusztus végét az Outlander Fesztivál részére.
Hugyecz Enikő képviselő
Vagy olvadjanak össze, és a Bánkitó Fesztivál keretében tartsanak workshopot a külföldön tanuló vagy tanulni
szándékozó diákoknak.
Torma Andrea polgármester
Nem hiszem, hogy az működne. Amúgy nem lenne rossz ez az Outlander Fesztivál.
Hugyecz Enikő képviselő
Igen, a bánki egyetemi hallgatóknak is hasznos lenne.
Torma Andrea polgármester
Én is azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lenne, de ha nem egyeznek meg, és ragaszkodnak ehhez a július
végi időponthoz, akkor lehet, hogy nem valósul meg.
Hákli Tibor alpolgármester
Én azt gondolom, hogy ha egy hónappal korábban vagy később lesz a másik fesztivál, az megoldja a Bánkitó Fesztivál
problémáját. Szerintem a két hét sem probléma, meg a négy se az. Ha ők ezt eddig csinálták 5000 fővel, akkor most is
menne.
Hugyecz Enikő képviselő
Most már durva árak vannak a Bánkitó Fesztiválon. Emlékszem régen nem került ilyen sokba a belépőjegy, mint most.
Szerintem attól is félnek, hogy az egyetemistáknak nincs annyi pénzük A kezdet kezdetén inkább családias jellegű volt
a fesztivál, az teljesen más közeg volt. A szolgáltatások is drágábbak lettek.
Torma Andrea polgármester
Akkor egyelőre maradjuk annyiban, hogy egyezkedjenek, és ha végképp nem jutnak egyezségre, akkor a Bánkitó
Fesztiválhoz ragaszkodunk és az Outlander Fesztivál részére felajánljuk az augusztus 20-a utáni időpontot.
A Katáék kérték, hogy ne emeljük meg a bérleti díjakat, pont azért, mert kevesebben lesznek, mint két éve, illetve
azért, mert nagyon kiszámíthatatlan most az egész fesztivál, a költségek pedig nőnek. Azt mondtam nekik, hogy
eltekintünk a bérleti díj emelésétől, ha a sátorozóktól beszedik az idegenforgalmi adót. Nem zárkóztak el, még nyitott
ez a kérdés, keresik a jogi megoldást, egyeztetni szeretne a könyvelőjükkel is erről.
Hugyecz Enikő képviselő
Hogy halad a Tó Hotel rendezvénytermének építése? Nincs csúszás?
Torma Andrea polgármester
Én nem tudok csúszásról.
Hákli Tibor alpolgármester
Kihordták a földet, zsaluznak, betont szerelnek, betonoznak.
Hugyecz Enikő képviselő
Akkor a tervek szerint halad minden.
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Hákli Tibor alpolgármester
Igen.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Henczné Hekli Bernadett
aljegyző

Torma Andrea
polgármester

A jegyzőkönyv hiteles.

Hugyecz Enikő
képviselő
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