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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2021. augusztus 19-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda
Az ülés vezetője:
Jelen vannak:

Torma Andrea polgármester
Torma Andrea
Csizmár Gábor
Hákli Tibor
Henczné Hekli Bernadett

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
aljegyző

Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csizmár Gábor alpolgármestert.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
A napirendi pontok végén szeretnék Veletek két dolgot megbeszélni, valamint a zárt ülés keretében javaslok
megtárgyalni egy rendkívüli települési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend
1.

Bánk Sportegyesület elszámolása a 2020. évi támogatással
Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Patkó utcai ingatlanok (építési telkek) ivóvízellátása - tervezési árajánlat
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

3.

Nemzeti Ovi-Sport Program - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

4.

Csónak megvétele iránti megkeresés – szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

5.

Egyebek

Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás nyújtása

Napirend előtt
Torma Andrea polgármester
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a sportöltöző tervezésére megkötöttük a tervezési szerződést. A beérkezett
árajánlatok alapján a legalacsonyabb árajánlat Varga János tervezőtől érkezett, amely szerint az építési engedélyes
tervek elkészítésének díja 410.000 Ft + áfa, azaz bruttó 571.500 Ft.
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Támogatást nyertünk a Bánk, Petőfi út 27. szám alatti népi lakóház felújításának szakmai előkészítésére, amelynek
keretében a számos egyéb szakvélemény mellett – szondázó falkutatás, statikai szakvélemény, faanyagvédelmi
szakvélemény, építéstörténeti dokumentáció és értékeltár – el kell készíteni az épület felújítására vonatkozó
tervdokumentációt is. Ennek a tervezési munkának az elkészítésére is Varga Jánossal kötöttünk szerződést a támogató
által elfogadott árajánlat szerint, a tervezés díja 630.000 Ft + áfa, azaz bruttó 800.100 Ft. A szakvélemények
elkészítésére már korábban megkötöttük a jogosultsággal rendelkező szakemberekkel a szerződést, szintén a támogató
által elfogadott ajánlatok szerint. Tehát ezek folyamatban vannak, készülnek.
Van valakinek kérdése?
Csizmár Gábor alpolgármester
Láttam, hogy a Bálint Mari néni házán néhány cserép meg van csúszva, a vihar vagy valami megmozgatta. Rommá
ázik már így is. Jön az ősz, legalább ezeket az elmozdult cserepeket meg kellen igazítani.
Hákli Tibor alpolgármester
Kit küldesz föl a tetőre?
Torma Andrea polgármester
Azt mondta a Varga Jani, hogy oda nem szakembert fel nem merjünk küldeni, mert életveszélyes! Még szakembernek
is csak nagyon óvatosan és körültekintően lehet felmenni.
Csizmár Gábor alpolgármester
Kosaras autóról valahogy meg lehetne oldani. Valamilyen ideiglenes megoldást kellene találni.

1. Napirend

Bánk Sportegyesület elszámolása a 2020. évi támogatással
Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme

Torma Andrea polgármester
A 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót megkapta a képviselő-testület, viszont szakmai
beszámolót nem kaptunk, úgyhogy légy szíves, Gábor, a szakmai beszámolót szóban ismertesd!
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
A 2019-es szezonban megnyertük a bajnokságot, viszont az osztályváltás nem történt meg, mert utánpótlás csapatok
hiányában nem tudtunk feljebb lépni a Megye I. osztályba. Ezáltal nagyon sok játékos eligazolt, magasabb osztályt
választottak. Tizenöt új játékost kellett igazolnunk, szinte egy teljesen új keretet kellett kialakítanunk 2020-ban.
Kovács Imre maradt az edző és az elnökségben sem történt változás. Az utánpótlás csapatunkat Romhánytól tudtuk
bérelni. Abban az időszakban már a szabályok lehetőséget adtak arra, hogy nem kell saját utánpótlás csapatot
biztosítani, hanem ki lehet váltani másik sportegyesület utánpótlás csapatával. Romhánnyal megegyeztünk, tehát ők
kiváltották az utánpótlás csapatunkat és Bánk színeiben sikerült az élmezőnyben végezniük. Mi, a felnőtt csapattal a
harmadik helyen végeztünk. A célkitűzés év végén az volt, hogy dobogón végezzen ez a csapat az új kerettel. Fél
évkor harmadikok voltunk, és tartottuk is ezt a helyet, tehát bronzérmesek lettünk. Az egyesületünk célkitűzéseit, ami
az alapszabályzatban meg van fogalmazva, megvalósítottuk. A Covid miatt korlátozottak voltak a lehetőségeink.
Futóversenyt szerettünk volna megvalósítani a 2020-as évben, de a járványhelyzet miatt a Running Warriors elmaradt.
Az önkormányzat nagytermében lévő ping-pong asztal aktív használatban volt, a konditerem is működött, ahol nagyon
minimális létszámmal lehetett egyszerre jelen lenni, ennek ellenére – a járvány miatti bezárás kivételével - nagyon
aktívan használták, és mindenki korrekten betartotta a járványügyi szabályokat. A teniszpályát szintén aktívan
használták a járványhelyzet időtartama alatt is, ami kb. 20-30 főt jelent. A focinál sajnos nézőkorlát volt meghatározva,
ezért a nézők többsége nagyon elszokott a meccsek látogatásától, aminek most látjuk a kárát. Újra kell majd építenünk
a szurkolói közösséget. Idén változások történtek az egyesületen, illetve a csapaton belül is, de erről majd a támogatási
kérelemmel összefüggésben szeretnék beszélni.
Torma Andrea polgármester
Tibi, van kérdésed?
Hákli Tibor alpolgármester
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban egyetlen észrevételem van. A vendéglátás, élelmiszer tétel kiugróan magas,
ami nem igazán mutat jól.
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Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Ha viszont megnézed, akkor az útiköltség elég alacsony, mindössze 60.0000 Ft, ami jóval kevesebb, mint amennyi a
korábbi években volt. Az útiköltség általában 400-500.000 Ft szokott lenni éves szinten. A játékoscserét követően nem
került útiköltség kifizetésre, amelyet úgy próbáltunk honorálni a játékosok felé, hogy a meccsek után közösen ettünk
valahol vagy rendeltünk ételt és megettük az öltözőben. Csapatépítés jelleggel minden meccs után leültünk közösen
egy pizzára vagy valamire, 1-1 üdítőre vagy sörre. A záróbankett költsége pedig legalább 100.000 Ft volt. A
vendéglátás, élelmiszer költsége egy meccsre vetítve kb. 20.000 Ft-ot jelent.
Hákli Tibor alpolgármester
Rendben, csak a többi kiadás mellett eléggé kiugró összeg.
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Az egyéb szolgáltatást a játékosok felé most ezzel pótoltuk, hogy minden meccs után megvendégeltük őket.
További hozzászólás, észrevétel, más kérdés nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi témát, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
elfogadjuk a Bánk Sportegyesület által benyújtott 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolót és az önkormányzati
támogatással történő elszámolását, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatot:
22/2021. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2020. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolást (pénzügyi és szakmai beszámoló) elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Torma Andrea polgármester
A Sportegyesület benyújtotta a 2021. évi támogatás iránti kérelmét. Gabi, ismét Tiéd a szó! A kérelmet láttuk, de a
részleteket mondd el légy szíves, és ismertesd a támogatási kérelemben szereplő összeg indokait!
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Tudom, hogy elcsépelt dolog már ez a Covidra való hivatkozás, de sajnos nem tudunk mit tenni. A 2020. évi
önkormányzati támogatás 1.500.000 Ft volt, a 2019. évi pedig egy kibővített 2.000.000 Ft összegű támogatás. Nagyon
önfenntartóak voltunk, a saját erőnkből kellett fenntartani a sportegyesületet. A saját berkeken belüli elvárás az volt,
hogy az első három hely valamelyikén végezzen a csapat. 2019. évben ez sikerült, megnyertük a bajnokságot. 2020.
évben a pénzügyi támogatás csökkent az önkormányzat részéről, mi is egy picit lejjebb adtuk, ezáltal nem sikerült
bajnokságot nyerni, és a 3. helyen végeztünk. Viszont a 2021-es évben jött a Dalnoki Akadémiás lehetőség, hogy
fuzionálunk ezzel a budapesti utánpótlásnevelő egyesülettel, akik anyagilag is le tudnak venni némi terhet a vállunkról,
mert a felnőtt csapatot és az utánpótlást ők finanszírozzák. TAO támogatást kapnak az utánpótlás csapatokra, az
utaztatási költségekre, a szerelésre, tehát ezeket a költségeket ők fizetik. Nekünk nem kell szerelést venni a
gyerekeknek, és finanszírozni az utaztatásukat. A játékengedélyeket szintén ők váltják ki a gyerekeknek. Ezek mind
több százezres nagyságrendek. A felnőtt csapat játékosaival abban maradtunk, hogy a Megye II. osztályt nem
szeretnénk vállalni. Nagyon sokat kellett utazni és nagyon gyenge volt a Megye II. osztály színvonala. A csapat nagy
része nem szeretett volna ebben az osztályban focizni, de Megye I. osztályt sem szerették volna vállalni a Dalnoki
Akadémiával, mert itt heti 3-4 edzés kötelező, és ezt a munkahelyek mellett nem tudták vállalni. A 2020-as
keretünkből gyakorlatilag két játékos maradt, viszont a Dalnoki Akadémiának van egy U21-es kiöregedett komplett
csapata, akik a felnőtt csapatunk szerepét fogják most betölteni. Hozzájuk még igazoltak 4-5 rutinos játékost, tehát van
egy jó keret. Van egy jó edzőstáb, Budapestről fognak kijárni a meccsekre. A mi célunk igazából a körülmények
feljavítása. Az öltözőt, a pályát fogjuk mi biztosítani a felnőtt csapatnak, meg a sportorvosi és az MLSZ felé történő
elszámolást, tehát tulajdonképpen azokat a költségeket, amik eddig is felmerültek. A tavalyi költségvetősből lehet
látni, hogy mire mennyit fordítottunk és kb. ennyi lesz az idei évben is. Az öltözőt azonban muszáj egy kicsit, a
színvonalnak megfelelően felújítani. A bírói öltözőben például nincs mellékhelyiség, illetve zuhanyzó kialakítva és a
Megye I. osztályban ez már előírás. Tehát ezt mindenképpen szeretném az elkövetkezendő 1-1,5 hónapban
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megvalósítani. Természetesen addig is, amíg nem készül el, lehet használni az öltözőt. Ha meg is csúszunk a
felújítással, a vendégöltöző zuhanyzóját tudják használni. Van egy jó csapatunk, lesznek jó kis meccsek itt a
környéken. Nagyon jó a Diósjenő, a Nőtincs, a Szendehely, az Érsekvadkert, Berkenye, Mohora, Szécsény csapata.
Tehát van itt hét-nyolc csapat, amelyik a Megye I-es bajnokságban egy viszonylag erős kis teamet alkot és ezáltal
valószínűleg a meccsekre is többen fognak lejárni. Egy Érsekvadkert meccsen dupla annyian voltak, mint egy bánki
meccsen, abban az időszakban, amikor az Érsekvadkert focicsapata használta a pályánkat.
Torma Andrea polgármester
Érsekvadkert már otthon játszik?
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Nem, de nem akartam, hogy duplán legyen az öltöző meg a pálya használva. Feljavítottuk a pályát, folyamatosan
locsoljuk. Szép környezetet akarunk teremteni. Lefestettük a korlátokat és új labdafogó hálókat akarok feltenni. A
környezetet fel akarom egy picit javítani, hogy ne kelljen szégyenkeznünk miatta. A csapat Megye I-es színvonalú
lesz, viszont a környezetre kell egy picit fordítanunk. Néhány évvel ezelőtt hármat telefonáltam és le tudtunk menni
10-en vagy 15-en, és társadalmi munkában megcsináltuk a pálya karbantartását. Mára sajnos elfogytunk, elkoptunk.
Az öregek sajnos belefáradtak, vagy meghaltak. Ma már mindenki dolgozik és nincs annyi szabadidő, társadalmi
munkát szinte lehetetlen szervezni. Ha egy segédmunkásnak nem fizetünk néhány ezer forintot, esze ágában sincs
ingyen dolgozni. Tehát most már saját költségen kell minden ilyen dolgot megoldanunk. Ha már van egy jó csapatunk,
akkor az öltözőt is rendbe kell hozni. Természetesen nem akarok mindent kicserélni, de szükség lenne egy tisztasági
festésre, akarok venni új öltözőpadokat, meg néhány új labdát és persze egy új szerelést illik venni nekik. BánkDalnoki Akadémia néven fogunk indulni a bajnokságban, pontosabban már el is indultunk. Szécsény csapatát vertük
meg idegenben három kettőre. Fiatal társaságról van szó, mind huszonévesek, illetve van köztük néhány rutinosabb,
NB I-et megjárt játékos is. Szerintem nézhető focit fogunk játszani, úgyhogy remélem, sok nézőt tudunk majd
idevonzani.
Hákli Tibor alpolgármester
Ki fogja csinálni a bírói öltözőben a zuhanyzót?
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Beszéltem a Misával, ők a Kis Józsival bevállalták a vizesblokk részt. Ateszt megfűztem, hogy jöjjön el
gipszkartonozni!
Hákli Tibor alpolgármester
Jó, hogy sikerült megfűzni, de nehogy az legyen, hogy pont, amikor kellene, nem érnek rá.
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Az építőanyagot így is, úgy is, meg kell venni. Ha ott lesz az építőanyag, csak eljönnek megcsinálni. Bízom bennük!
Megígérték! Remélem betartják a szavukat. Ennél többet én sem tudok ígérni. Van egy 3x3-as bírói öltöző, az mögött
van egy 3x3-as kis raktár, amibe a Pistáék bepakoltak anno, de szóltam nekik és már el is vitték onnan a dolgaikat a kis
házba. Misával voltunk lenn, megnéztük. Kivéssük a lefolyókat, hogy be tudjuk vezetni a szennyvizet a tárolóba.
Igazából az egy különálló helyiség, különálló ajtón fog átmenni a játékvezető fürödni, észre sem fognak semmit venni
az átalakításból, csak akkor, amikor már kész lesz. Eddig kibírták és így használták éveken keresztül, akkor most már
azon a pár meccsen nem fog múlni. Két hetente játszunk hazai meccset, úgy gondolom valahogy ezt át tudjuk hidalni.
A csempe és a zuhanykabin már megvan. Most nekifogunk, hogy minél előbb kész legyen. Klúcsik Bandival
megnézettem az áramot, azt mondta, hogy még egy bojlert simán elbír a hálózat. Egy mosdó lesz, meg egy fürdő rész,
leegyszerűsítjük a dolgot, amennyire tudjuk. A burkoláshoz kell még szakembert kerítenem. A festés miatt szólunk a
Czibak Robinak. Voltak a pályát hitelesíteni, azt mondták, hogy idén készüljön el a bírói zuhanyzó. Jövő évtől meg fog
változni úgyis a pályahitelesítés menete, ki kell hívni a népegészségügyi hatóságot, a katasztrófavédelmet, a
rendőrséget, tehát lesz egy ilyen közös bejárás.
A defibrillátorunk egyébként most hol van? Azt le kell majd vinnünk minden meccsre, mert anélkül a bíró nem kezdi
el a mérkőzést.
Torma Andrea polgármester
A Leveleki Üdülőben van, el lehet vinni.
Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke)
Igazából csak a meccs időtartam alatt kell ott lennie, nem akarom folyamatosan ott tárolni. Itt jobb helyen van a
központban.
További hozzászólás, észrevétel, más kérdés nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
Bánk Község Önkormányzata a Bánk Sportegyesület részére 2021. évben 1.500.000 forint működési célú támogatást
nyújtson, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
23/2021. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2021. évi
működését, tevékenységét 1.500.000 Ft címzett támogatással támogatja.
A támogatás folyósítása utólagos elszámolás mellett a működési kiadások felmerüléséhez
igazodóan az év során több részletben a támogatott bankszámlájára történő átutalással
történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk Sportegyesülettel a
támogatási megállapodást megkösse, majd a támogatott részére a megítélt támogatási
összeget 2021. év során átutalja.
A támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
A támogatás felhasználásának önkormányzat felé történő elszámolásának határideje: 2022.
február 15.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

2. Napirend

Patkó utcai ingatlanok (építési telkek) ivóvízellátása - tervezési árajánlat

Torma Andrea polgármester
Beszéltünk már a Patkó utcai építési telkek kialakításáról. Ehhez legfőbbképpen az ivóvíz ellátást kellene megoldani.
Az ivóvíz hálózat bővítésére tervezési ajánlatot kértem, mert a régi tervek sajnos már elavultak, az engedélye lejárt. A
tervek elkészítésére úgy kértem az ajánlatot, hogy a teljes patkó formájú útszakaszon megtervezésre kerüljön az ivóvíz
hálózat, tehát nem csak a Dózsa György utca folytatásában lévő felső rész, hanem azt is, amelyik visszakanyarodik a a
Tó utca felé. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó árajánlatot kaptunk. Fel voltam készülve egy sokkal magasabb
összegre is.
Csizmár Gábor alpolgármester
Csak a tervezés?
Torma Andrea polgármester
Igen, ez most csak a tervezésre vonatkozik, az az első lépés. Tehát ez azt jelenti, hogy bruttó 628.650 Ft-ba kerülne az
építési engedélyes tervek elkészítése, plusz az engedélyezési eljárásnak is van költsége, és utána lehet arról szó, hogy
az elkészült és engedélyezett terv alapján keresünk kivitelezőt, vagyis a kivitelezésre árajánlatokat kérünk. Aztán az ár
alapján meglátjuk, hogy tudjuk kivitelezni, lehet akár olyan döntésünk is, hogy esetleg szakaszoljuk a kivitelezést.
Meglátjuk mire lesz pénzünk, vagy esetleg lesz-e erre pályázati lehetőség. Úgy gondolom, az nagy segítség volt az
előre lépés tekintetében, hogy eladtunk egy telket, és van belőle 6.300.000 Ft bevételünk. Ebből el lehet indulni. Úgy
gondolom, ezt az összeget ide kellene visszaforgatnunk, abból lesz kifizetve a tervezési költség is. Azért is
bátorkodtam elindítani a tervezési folyamatot, mert lett egy ilyen forrásunk.
Hákli Tibor alpolgármester
Ebben az árban már benne van a tervezői költségbecslés elkészítése is?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha jól értem, akkor a teljes szakasz meg lesz tervezve. Tehát Dózsa György utcától és egészen a Tó utcáig?
Torma Andrea polgármester
Igen.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Ott a kanyar alatt van egy akna, a Tó utca meghosszabbításának a végén. Az ott elvileg megvan, nem? Onnan jön
vissza a Tó utcáig.
Torma Andrea polgármester
Mutatom! Így van. (Torma Andrea polgármester megmutatja a képviselő-testület tagjainak a helyszínrajzot és a
tervezésre kerülő nyomvonalat.)
Csizmár Gábor alpolgármester
Jó, mert itt van egy ilyen zsomp. Jól mondom, ugye?
Torma Andrea polgármester
Gondolom az a főnyomó-vezeték. Eddig van megépítve a vezeték, innen kell folytatni. Most megterveztetjük végig,
aztán majd eldöntjük, hogy négy-öt telket vagy egy útszakaszt, vagy az egészet megcsináltatjuk. Az első lépés az, hogy
a terv meglegyen. A főnyomó-vezetékre nem lehet rácsatlakoztatni ingatlanokat, ki kell építeni egy hálózati vezetéket.
Csizmár Gábor alpolgármester
Nem tudtam itt lenni azon az ülésen, amikor a rendezési terv munkaközi anyagát tárgyaltuk. Volt egy cég, amelyik
vállalta volna a kivitelezést, de ők nem foglalkoznak tervezéssel. Ha már a kivitelezésnél fogunk tartani, őket is
megkereshetjük újra.
Torma Andrea polgármester
Ha elkészül a terv, akkor utána több cégtől bekérünk ajánlatot a kivitelezésre. A tervezés minimum fél év. A tervezési
munka is hosszadalmas és az engedélyezési eljárás is sok időt vesz igénybe.
Csizmár Gábor alpolgármester
Akkor még úgy tudtuk, hogy van róla terv.
Torma Andrea polgármester
Volt terv, csak lejárt az érvényessége.
Én úgy gondolom, hogy borzasztóan jó ez a tervezési ár, szóval ezt nem szabad kihagyni. A tervezési árak manapság
nem itt kezdődnek.
Csizmár Gábor alpolgármester
A kivitelező már megvolt, de akkor még úgy tudtuk, hogy jók a meglévő tervek. A kivitelező adott volna egy
árajánlatot és az alapján esetleg le lehetett volna bartelezni a dolgot, úgy, hogy a kivitelezés fejében kap valamennyi
telket.
Torma Andrea polgármester
Felmerült az is, hogy a régi tervet engedélyeztessük újra, de azt mondták, azóta már annyi szabvány változott, annyi
minden módosult, hogy azt nem engedélyeznénk, mert elavult, ezért ésszerűbb egy új tervet készíttetni..
Csizmár Gábor alpolgármester
Örülök neki, hogy valami elindult, mert érdeklődés van a telkek iránt.
Torma Andrea polgármester
Most is eladtunk egy közmű nélküli telket. Lehet kitehetnénk azt a plakátot, amit csináltattunk. Mindenkinek el kell
mondani, hogy nem tudjuk mikor lesz kiépítve az ivóvízhálózat, tehát jelenleg az összes közművet saját magának kell
megoldani. De ebben benne van a kockázat, hogy az ivóvíz biztosítása önkormányzati feladat. Ha viszont eladnánk
még így közmű nélkül 2-3 telket, abból meg lehet csináltatni az ivóvíz kiépítését.
Csizmár Gábor alpolgármester
Azzal lehetne egy kicsit játszani, hogy a beépítési kötelezettség onnantól kezdve él, hogy elkészítettük az
ivóvízközművet, ha valaki nem magának akarja megcsinálni.
Torma Andrea polgármester
Én a mostani vevőknek sem mertem ígéretet tenni arra, hogy mikorra lesz ivóvíz. Ők vállalták, hogy kiépítik. Neki
csak azt a néhány méteres szakaszt kell megterveztetni és kiviteleztetni, mert az első telket vették meg.
Jó lenne, ha még egy-két telket el tudnánk adni, mert akkor abból az összegből meg lehetne csinálni a kivitelezést.
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Hákli Tibor alpolgármester
Ha lesz engedélyes terv, onnantól kezdve a kivitelezést már nem tart olyan sokáig megcsinálni.
Torma Andrea polgármester
Nem is a kivitelezés a kérdés, hanem a pénz. Lesz-e erre 15-20 millió forintunk, főleg, ha továbbra is így mennek fel
az építési árak?
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha most eladunk közmű nélkül egy-két telket, hogy azt mondjuk a vevőknek, hogy már be van adva közmű
kivitelezésének terve engedélyeztetésre, akkor lehet a beépítéssel várnak addig, amíg kiépül a közmű és nem
maguknak kell megcsinálni.
Torma Andrea polgármester
De akkor nem tudunk előírni beépítési kötelezettséget.
Csizmár Gábor alpolgármester
Jó, de akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy miért ne vegyen telket közmű nélkül, ha egy-két éven belül úgyis kiépítik a
vizet.
Hákli Tibor alpolgármester
Ott van hat telkünk és abból egy lett beépítve! Van telkünk és még sincs!
További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Bánk Patkó utca (967 hrsz) és a 994 helyrajzi számú közút területén az ivóvíz vezeték kiépítéséhez szükséges építési
engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével 628.650 Ft megbízási díjért a
legalacsonyabb árat ajánló NA-LA MI Kft-t megbízzuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
24/2021. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánk Patkó utcai
és a 994 hrsz-ú közút mentén lévő közművesítetlen ingatlanok (építési telkek) - – Bánk
957-966, 982-993, 1001-1009 helyrajzi számú ingatlanok - ivóvízellátásának kivitelezési
terveit elkészítteti, és a tervezésre vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül NA-LA MI Kft.
628.650 Ft tervezői díj ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk Patkó utca (967 hrsz) és
a 994 helyrajzi számú közút területén az ivóvíz vezeték kiépítéséhez (meglévő hálózat
bővítése) szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és a tervezői szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirend

Nemzeti Ovi-Sport Program - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása

Torma Andrea polgármester
Támogatást nyertünk az Alapítványtól az ovi-sport pálya kialakítására. Korábban, a pályázat benyújtásakor már
döntöttünk arról, hogy az 5.200.000 Ft önerő biztosítását vállaljuk. A sportpálya építése úgy történik, hogy az
Alapítvány lesz a beruházó, az Ő tulajdona lesz a pálya és az eszközök is, mi csak használni fogjuk. Az egész
programot az Alapítvány felügyeli. Képzést kapnak az óvónők arról, hogyan kell használni a pályát és az eszközöket.
A projekt megvalósításához az úgynevezett önerőt, tehát a mi hozzájárulásunkat, az Alapítványnak nyújtott
támogatásként kell biztosítani. Erről szól az előterjesztés, meg a határozati javaslat, hogy 5.200.00 Ft fejlesztési
támogatást nyújtunk az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére, ahhoz, hogy itt, a bánki óvodában megépüljön a
sportpálya. Valószínűleg jövő év tavaszán történik meg a kivitelezés. Ennek az összegnek a biztosításáról már
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korábban, a pályázat benyújtásakor döntöttünk, de mivel ez egy Alapítványnak nyújtott támogatás közpénzből, legyen
erről egy egyértelmű határozat a részünkről.
Hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
„Nemzeti Ovi-Sport Program” keretében a Bánki Törpe Óvoda, Bánk, Kis utca 1. szám alatti, 273 helyrajzi számú
megvalósítási helyszínen ovi-sportpálya megvalósítása érdekében 5.200.000 Ft összegű fejlesztési támogatást
nyújtsunk az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére, és a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
25/2021. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
(székhely: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13., nyilvántartási szám:
14.Pk.60.063/2011/3., adószám: 18211999-1-43) részére a „Nemzeti Ovi-Sport Program”
elnevezésű Program Bánki Törpe Óvoda 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti, 273 helyrajzi
számú megvalósítási helyszínen történő megvalósítására az államháztartáson kívüli
pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet
alapján 5.200.000 Ft összegű fejlesztési támogatást nyújt.
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással
kerül kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben előre utalással történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse és a „Nemzeti Ovi-Sport Program”
elnevezésű Program megvalósítása érdekében az 5.200.000 Ft összegű fejlesztési
támogatást az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány bankszámlájára átutalja.
A támogatás felhasználásának (program megvalósításának) határideje: 2022. június 30.
A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: 2022. december 31.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirend

Csónak megvétele iránti megkeresés

Torma Andrea polgármester
Megkeresett Szabó Balázs, akik a tóparti házat vették meg a nyilvános wc mellett, hogy mi a tervünk a Bálint Mari
néni házával? Mondtam, hogy van vele tervünk, fel szeretnénk újítani, folyamatban van a pályázat előkészítése. Ezt
követően említette, hogy van ott egy csónak az udvaron és hogy azzal van-e tervünk, mert ha nekünk nem kell, akkor
Ő arra igényt tartana. Ehhez kérem a véleményeteket! Mi legyen azzal a csónakkal? Foglalkozunk vele, meg fogjuk
javítani, érdemes-e egyáltalán megjavítani? Vagy nem foglalkozunk vele és eladjuk? Vagy mi legyen vele? Azt sem
tudom pontosan, hogy mi van azzal a csónakkal, mekkora a baja. Ha jól tudom, talán lyukas. Legalábbis gondolom és
azért nem használható. Tibi?
Hákli Tibor alpolgármester
Vízimentéshez akartuk használni, de arra alkalmatlan.
Torma Andrea polgármester
Régen a vízibiciklik mellett lehetett csónakot is bérelni. Arra használható lehetne? Kölcsönzésre kiadni és csónakázni a
tavon. Ez is lehetne egy szolgáltatás a strandon!
Hákli Tibor alpolgármester
Igen, de amikor még az előző bérlő üzemeltette a strandot, a csónakot elhoztuk onnan.
Kellene hozzá evező.
Nem tudom mennyire stabilak ezek a csónakok?! Gondolom, hogy azok. Mondjuk nem a jelen kor szellemét idézi a
kinézete.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Ha meg lehet csinálni, én nem adnám el! Ha venni akarunk egy új műanyag vagy műgyantás csónakot, az minimum
600.000 Ft-ba kerül és még nem is mondtam sokat. A legolcsóbb alumínium csónak is 300.000 Ft egyébként. Az
alumínium szerintem örökös, azt lehet hegeszteni, meg lehet javítani. Ki lehet adni bérbe. Sőt, én még legalább kettőt
beraknék mellé a tóba, hogy lehessen bérelni. Azt is le lehet szépen, kulturáltan festeni.
Torma Andrea polgármester
Akkor viszont az a feladat, – ez a szezon már elment - hogy ősz és tavasz között valahogy megtörténjen ennek a
csónaknak a javítása, felújítása. Használatlanul feleslegesen ne álljon ott! Vagy adjuk el, vagy használjuk! Rendben,
tartsuk meg, csak akkor ne maradjon el ez a feladat! Tudjátok vállalni, hogy intézitek ennek a csónaknak a
helyreállítását? A legjobb az lenne, ha tudnánk hasznosítani, a strandon lehetne bérelni és csónakázni vele a tóban.
Csizmár Gábor alpolgármester
Nekem is van egy javításra váró csónakom. Van utánfutóm, amin tudom szállítani. Kell keresni egy céget a
környékben, amelyik csónakjavítással foglalkozik. Alumíniumot tudnak hegeszteni.
Torma Andrea polgármester
Elvállalod ennek intézését, úgy, hogy a jövő évi nyári szezonra elkészüljön, használható legyen, mint kölcsönözhető
csónak?
Csizmár Gábor alpolgármester
Igen, vállalom!
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező alumínium csónakot nem értékesítjük, hanem felújítjuk, megjavíttatjuk, és a
felújítást követően a strandon, mint kölcsönözhető csónakot hasznosítjuk, a csónak felújításával kapcsolatos
intézkedések, feladatok elvégzésével pedig Csizmár Gábor alpolgármestert bízzuk meg, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
26/2021. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő alumínium csónakot nem kívánja értékesíteni. A képviselő-testület
elrendeli a csónak felújítását, javítását, és a felújítást követően a strandon, mint a
vendégek által kölcsönözhető csónak kerül hasznosításra.
A képviselő-testület a csónak felújításával kapcsolatos intézkedések, feladatok
elvégzésével Csizmár Gábor alpolgármestert bízza meg.
Határidő: legkésőbb 2022. május 31.
Felelős: Csizmár Gábor alpolgármester

5. Napirend

Egyebek

➢ Benczúr Miklós utca – Kazinczy Ferenc utca kereszteződésben közlekedési tükör felszerelése
Torma Andrea polgármester
A Kazinczy Ferenc utca és a Benczúr Miklós utca kereszteződése elég veszélyes közlekedési szempontból. Bene
Annamária felhívta rá a figyelmem, és javasolta, hogy tegyünk oda egy közlekedési tükröt, mert nem látni be, hogy a
Benczúr utcából felfelé jön-e autó. Valóban, a Kazinczy utcából kifordulva nem látni be, ha lentről a Benczúr Miklós
utcából jön autó. Emelkedő is van, meg kanyar is. Légy szíves Ti is nézzétek meg, férfi gépjárművezető szemmel,
hogy ha a Kazinczy utcával szemben kiteszünk egy tükröt, az segíti-e a biztonságosabb közlekedést és kikanyarodást.
Ha úgy ítélitek meg, hogy segít, akkor fordítsuk rá a szükséges összeget és tegyünk ki oda egy tükröt. Elég keskeny a
Benczúr Miklós utca, így aki jön föl, az az út közepén jön, a kanyarodik, az is szinte az út közepére kanyarodik.
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Csizmár Gábor alpolgármester
Meg sokan parkolnak is ott, az út szélén.
Torma Andrea polgármester
Igen, így van. meg még bokor is van ott a sarkon. Nem látható jól be, benne van az ütközés esélye. Azt kellene
eldöntenünk, hogy ezen a tükör segítene-e. Nézzétek már meg Ti is légy szíves, hogy a tükör segítené-e a közlekedést,
beláthatóbb lenne-e az az útszakasz.
Hákli Tibor alpolgármester
Van egy tükör a kempingnél lévő kereszteződésben is. Jó az a tükör, ha van, csak ne bízzál meg benne! Amikor
felnézel a tükörre, akkor már annyira kigurultál, hogy belátod az egész útkereszteződést.
A tükör nagyon sokat csal a távolságon. Mire meglátod a tükörben a közeledő autót, akkor már ott is van.
Torma Andrea polgármester
De ha a tükörben meglátod a másik autót, akkor már csak elgondolkozol egy pillanatra, nem mész bele annyira vakon
az útkereszteződésbe.
Csizmár Gábor alpolgármester
Az a tükör oda-vissza működik. Tehát aki jön föntről, annak is segít.
Torma Andrea polgármester
Az nem biztos, hogy látja, oldalról szerintem nem látni!
Hákli Tibor alpolgármester
A tükörben csak szemből látsz jól!
Valaki mondta, hogy nagyon belógnak a fenyőfák, amiket azóta már levágtak. Nekem nem tűnik veszélyesnek, ha 20
km/h órával mész. Ha százzal közlekedik valaki, akkor már veszélyes.
Csizmár Gábor alpolgármester
A Benczúr Miklós utca forgalma jelentősen megnőtt az utóbbi időben. Sokszor látom, ahogy lavírozgatnak, mert
föntről is, meg lentről is tempósan jönnek.
Torma Andrea polgármester
Azon az úton egy autó fér el kényelmesen. Ha kettő megy szembe egymással, az egyiknek le kell húzódni teljesen a
padkáig. Sajnos azonban jónéhányan nem húzódnak le a padkára és mivel emelkedő van, még nyomják is a gázt.
Nézzétek meg légy szíves ilyen szemmel, hogy tudunk-e ezen segíteni! Kértem árajánlatot a tükörre, még nem érkezett
válasz, meglátjuk, mekkora összegről van szó.
Hákli Tibor alpolgármester
Egy baj van ezzel az utcával, hogy felfelé, mivel emelkedő van, tempósan mennek.
Gondolj bele! Ha jössz a Kazinczy utcából, belenézel a tükörbe és úgy látod, hogy nem jön semmi, majd mire
kikanyarodsz már ott van a szemből érkező, még jobban meg fogsz lepődni. A tükör nem mutatott semmit, de mire
már kikanyarodsz, ott a másik autó.
Torma Andrea polgármester
Ez is lehet, hogy így van. Ezért mondom, hogy nézzétek meg ilyen szemmel a helyszínt, addigra megjön az árajánlat
és eldöntjük.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én tudom, mert ott lakom, hogy a Benczúr Miklós utca forgalmas és nagy sebességgel közlekednek rajta. Annak idején
az ott lakók akartak is aláírást gyűjteni, hogy az önkormányzat helyeztessen ki fekvőrendőrt, de a hóeltakarítás miatt
ott ezt nem lehetne megvalósítani. Nincs jó megoldás! A fekvőrendőr nem jöhet szóba, a tábla meg semmit sem ér.
Torma Andrea polgármester
Ha már itt tartunk, két üdülős részéről érkezett hozzám egy megkeresés, vagy érdeklődés, hogy az üdülő területen az
útburkolatra több helyen szeretnének felfesteni 20 km/h órás sebességkorlátozó jelzést, mert gyorsan közlekednek az
autók, és vállalták is, hogy megcsinálják a festést, ha hozzájárulunk. Megkérdezték, hogy ezt elleneznénk-e. Azt
kértem, hogy jelöljék meg konkrétan, hová szeretnék felfesteni, készítsenek egy vázlatot, vagy látványtervet, hogy mit
szeretnének, és majd eldönti a testület. Ennek már több mint két hónapja, azóta nem történt semmi, de lehet, hogy majd
érkezik egy ilyen kérelem. Nekik is az a problémájuk, hogy az autósok nagy sebességgel közlekednek az
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üdülőterületen. Azt én is látom, hogy itt a Hősök terén, ugyanúgy, mint a Benczúr utcában, eléggé gyorsan mennek
felfelé az autók.
Csizmár Gábor alpolgármester
Akkor én is kérem, hogy a Benczúr utcában tegyünk ki 30-as sebességkorlátozó táblát, meg fessük fel a burkolatra is.
Hákli Tibor alpolgármester
Nyugodtan!
Csizmár Gábor alpolgármester
És be fogják tartani az autósok a sebességkorlátozást?
Torma Andrea polgármester
Kitehetjük a táblát, ha úgy döntünk.
Azt javaslom, gondolkodjatok rajta, hogy van-e értelme a tükörnek, vagy akár a sebességkorlátozó tábláknak, és ha
úgy döntünk, hogy legyen, megrendeljük, kitesszük.
Hákli Tibor alpolgármester
Vagy akár kitolhatjuk a Benczúr utca aljáig a lakó-pihenő övezetet is. Azt jelenti, hogy csak 20 km/h órával lehet
menni és tehergépjármű is célforgalmi okból hajthat be.
Torma Andrea polgármester
Szerintem maradjon úgy, ahogy most van, hogy az üdülőterület legyen csak lakó-pihenő övezet, az összes többi utca
pedig falusias lakóövezet. Egy sebességkorlátozó tábla kihelyezését inkább tartom elfogadhatónak.
Hákli Tibor alpolgármester
Akkor négy tábla kell!
Csizmár Gábor alpolgármester
A Tó utca – Benczúr Miklós utca elágazáshoz tegyük ki!
Torma Andrea polgármester
Jó, de akkor is elég két tábla: egy Tó utcához, meg egy a Dózsa György utcához!
Hákli Tibor alpolgármester
A másik oldalra is kell kitenni táblát!
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha két helyre teszünk táblát, az már csak egyértelmű, nem? Oké, persze, feloldja a korlátozást a kereszteződés, de már
csak nem fognak utána felgyorsítani.
Torma Andrea polgármester
Azzal tud védekezni, hogy ott már nincs tiltó tábla.
Azt mondom, most ne döntsünk erről, megnézitek Ti is és utána megbeszéljük, melyik megoldást választjuk,
kitegyünk-e tükröt, vagy táblát.

➢ Eszközvásárlás a strandra
Torma Andrea polgármester
A strandpályázatnál 426.000 forintunk maradt a tervezési költség soron, amit megpróbálunk átcsoportosítani
eszközbeszerzésre, és eszerint módosítani a támogatási szerződést. A maradványösszeget eszközbeszerzésre szeretném
fordítani, olyan eszközökre, amire szükség van a strandon. Úgy gondoltam, hogy vennénk belőle három darab SUP-ot,
amit lehetne kölcsönözni strandon, mert nagyon sokan keresik, vennénk egy felfújható csónakot, amit mentőcsónaknak
használnánk, mert ez már évek óta kérdés, hogy nincs csónakja az úszómesternek, valamint vásárolnánk még
mentőmellényeket mindenféle méretben, amit a sup-okhoz és a vizibiciklikhez, vagy majd a csónakhoz is lehetne
használni.
Hákli Tibor alpolgármester
Mennyibe kerül egy SUP?
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Torma Andrea polgármester
Nettó 70-90.000 Ft körül már lehet venni.
Hákli Tibor alpolgármester
És a mentőcsónak?
Torma Andrea polgármester
114.000 Ft a Decathlonban.
Hákli Tibor alpolgármester
Olyan csónak kellene inkább, aminek merev az alja!
Torma Andrea polgármester
Akkor mondj légy szíves egy olyan céget, akitől ajánlatot tudunk kérni, és ezen a költségkereten belül tudunk maradni.
Alig találunk olyan céget, aki elérhető áron mentőcsónakot vagy legalábbis csónakot forgalmaz.
Csizmár Gábor alpolgármester
Van ez az alumínium csónakunk! Miért nem nevezzük ki azt mentőcsónaknak és gumicsónak helyett inkább vegyünk
még SUP-okat!
Torma Andrea polgármester
Az a csónak nem jó mentőcsónaknak. Nem látom értelmét háromnál több SUP-nak, azt folyamatosan tudják
kölcsönözni, véleményem szerint elegendő 3 db. Sokaknak már van sajátjuk, hozzák a strandra.
Egyébként így néz ki az a 114.000 Ft-os gumicsónak. (Torma Andrea polgármester számítógépen a webáruház
oldalán bemutatja a képviselő-testület tagjainak a beszerezni tervezett gumicsónakot.)
Csizmár Gábor alpolgármester
Honnan vásároljuk a SUP-okat?
Torma Andrea polgármester
Webshopból.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én a sportvilag.hu weboldalról szoktam rendelni. Jó kapcsolatot ápolok a tulajdonossal. Ha gondolod, beszélek vele és
kérek tőle is ajánlatot, hátha ad valami kedvezményt.
Torma Andrea polgármester
Jó, légy szíves kérj árajánlatot sup-ra és mentőmellényre minden méretben. Az ajánlatot pedig e-mailben küldje meg
az önkormányzat e-mail címére. De a webshopjából mindenképp nézünk árakat.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a következő napirend tárgyalását.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
aljegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Csizmár Gábor
alpolgármester
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