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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
6/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. március 9-én 10.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda 

 

Az ülés vezetője:    Torma Andrea polgármester 

 

Jelen vannak:     Torma Andrea  polgármester  

                                  Hákli Tibor  alpolgármester 

 Csizmár Gábor alpolgármester 

                                  Ivanics András   képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 

határozatképes és azt megnyitom.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ivanics András képviselőt. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester 

Javaslom, hogy a meghívóban 3. napirendként szereplő 2022. évi közbeszerzési terv napirend tárgyalását halasszuk el 

egy következő ülésre, mert folyamatosan egyeztetünk a közbeszerzési szakértőkkel, hogy az egybeszámítási szabályra 

való tekintettel is, melyik beszerzésünkre szükséges közbeszerzést lefolytatni. Sok beadott pályázatunk van, aminél 

egy-egy projekt értéke önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de van egy úgynevezett egybeszámítási 

szabály a közbeszerzésben, amikor egybe kell számítani azokat a beszerzéseket, amelyek összekapcsolódhatnak vagy 

amelyek egy kivitelezés során elvégezhetőek. Csak azokat a fejlesztéseket lehet külön kezelni, amelyik a többitől 

teljesen független, teljesen elkülöníthető más beszerzésektől, különben egybe kell számítani a külön projektek értékét, 

és ha egybeszámítva eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor az érintett projektekre közbeszerzést kell lefolytatni. Ez 

alapján az egybeszámítási szabály alapján igyekszünk tisztázni közbeszerzési szakértők bevonásával, hogy melyik 

projektünkre kell közbeszerzést lefolytatni. Amire közbeszerzést kell lefolytatni, annak kell szerepelni az éves 

közbeszerzési tervben. Bíztunk benne, hogy a mai ülésig összeáll a közbeszerzési terv, de mivel a közbeszerzők is 

elfoglaltak, sajnos még nincs meg a végleges javaslat, amiről ma tárgyalhatnánk, ezért javaslom a napirend 

elhalasztását.  A közbeszerzési tervet 2022. március 31-ig kell elfogadni, így március 31-ig el tudjuk halasztani a 

döntést. Továbbá 4. napirendi pontként javaslom felvenni az orvosi ügyelethez fizetett önkormányzati hozzájárulás 

összegének a megemelésére vonatkozó kérelmet. 

 

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

Napirend  

 

Napirend elött 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Torma Andrea polgármester 

 

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Bánk Sportegyesület elszámolása a 2021. évi támogatással 

Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4.  Orvosi ügyelethez fizetett önkormányzati hozzájárulás 

  Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Egyebek 
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Napirend előtt 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A napirend előtti tájékoztatással kapcsolatban van kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

A fakivágásokkal mi a helyzet Tibi? Mikor tud jönni a Laci? 

 

 Hákli Tibor alpolgármester 

Tegnap hívott, úgy beszéltük meg, hogy csütörtökön vagy pénteken jön az óvodába kivágni a fákat, és előreláthatólag 

aznap végez is a munkával. 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyelőre csak az óvodai fákat vágja ki? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az óvodában van a több kivágandó fa, azon kívül már csak két fa kivágása marad. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jó. Ha kivágásra kerülnek a fák, akkor elkezdhetjük a tereprendezést a jövő héten az óvodában? Jövő hétre jó időt 

mondanak. Javaslom, hogy az óvoda udvarán vágjuk ki azt a bokrot is, amiről beszéltünk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Kivágunk mindent, ami útban van. 

 

Torma Andrea polgármester 

És a hulladékot hova tesszük? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Hozzám, ott majd ledaráljuk! 

 

Torma Andrea polgármester 

A darálék pedig a futópályára kerül? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, abba berakjuk. 

Én önköltségen megcsinálom azt a terepet.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azt tudod, hogy onnan földet is kell majd elvinni? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, tudom. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én nem is elsősorban a tereprendezésre gondoltam, hanem arra, hogy amikor az ovi-sport pályát jönnek kivitelezni, a 

nagy teherautók, amik nem tudnak beállni az óvodaudvarba, és arról beszéltünk, hogy kisebb teherautókkal kell az oda 

szállítani az anyagot. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem kisautó, hanem egy traktor kellene, amin van homlokrakodó. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mekkora az a pálya? 8 x 10 méteres? 

 

Torma Andrea polgármester 

7 x 14 méter. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem a Varga Misitől akarom elvenni a munkát, de én megcsinálom ingyen a tereprendezési munkát és legalább tudunk 

valamennyit spórolni. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

10.000 Ft a munkagép óradíja.  

 

Torma Andrea polgármester 

Azzal géppel, ami neked van Gabi, meg lehet csinálni? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, ugyanolyan munkagép, csak egyel kisebb méretű. 

 

Torma Andrea polgármester 

Beszéljétek meg! Spóroljunk, amin tudunk! Zúzott követ kell még beszerezni, de ezt a kivitelező fizeti, csak abban 

kértek segítséget, hogy a környéket hol lehet beszerezni. 

A pálya területét ki kell tűzni karóval, utána szintezni kell, mert teljesen vízszintesnek kell lennie a talajnak, csak 

akkor jönnek kivitelezni, ha a talaj előkészítés készen van. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Megbeszéltük a Jánossal, hogy ha kivágjuk a fákat, akkor utána kimérjük, kiszintezzük sportpályát, és utána lehet 

kezdeni a földmunkát. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Kazinczy utca felől nem lehetne jobban bepakolni a dolgokat? Vagy túl nagy az árok? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nagyon messze van. Jó lenne elkezdeni minél előbb, mert jön a tavasz, hagy tudják használni a gyerekek a pályát, 

legyenek kint a szabadban, és mozogjanak. Ha megvan a földmunka, utána nagyon gyorsan, körülbelül 1 hét alatt 

megcsinálják a pályát.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha már építésnél tartunk, akkor hagy mondjam el, hogy kb. két hét múlva végeznek a nagyobb betonozási munkákkal 

a rendezvényháznál. A sétány felújítását, a hídtól egészen a támfalig már megpályáztatták. A szegélykő egy darabon 

megvan még, de végig kifogják rakni szegélykővel, és azt a szakaszt telibe aszfaltozzák, a sétány többi részét, ahol 

megsüllyedt az aszfalt, azt pedig kikátyúzzák. Természetesen mindezek előtt kamerával megvizsgálják a 

csatornahálózatot, hogy ott minden rendben van-e. Ma mondták, hogy sikerült beszerezniük a térkövet a sétány 

bejáratának a helyreállításához. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mennyire látják ők ezt nagy kárnak? Erre számítottak? Vagy erről nem volt szó, hogy ennyire feljön? Nagyon 

megsínylette az építkezést a sétány. 

 

Torma Andrea polgármester 

Újra aszfaltozzák, meg lesz csinálva. Tudtuk, hogy az a szakasz, a színpadtól a hídig gyengébb.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Hamar ment el a fagy, vizes volt a talaj, a nagy gépek, teherautók pedig széttaposták az aszfaltot. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Gondolom akkor fogják leaszfaltozni, ha végeztek a nehéz terepmunkával? 

 

Torma Andrea polgármester 

Szerződés szerint áprilisig, vagyis legkésőbb húsvétig helyre kell állítani a sétányt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És utána majd jönnek megint? 

 

Torma Andrea polgármester 

Utána már nem lesz olyan nagy munka, nem fognak ilyen nagy teherautók közlekedni, mint most. 

Gondolom láttátok, hogy elbontásra került a Mari néni házáról a tető. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem tudom, hogy mi legyen a fóliával középen, mert ha leszögelik, befolyik a víz, ha nem, akkor meg alá kap a szél. 

Vinni kellene rá valamit, amivel lesúlyozhatjuk. 
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További hozzászólás nem volt, a képviselő–testület egyhangúan elfogadta a napirend előtti tájékoztatást. 

 

 

 

1. Napirend Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkaptátok az előterjesztést és a szerződés-tervezetet. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Te részt vettél a hulladékgazdálkodási társulás legutóbbi ülésén. Kiderült, hogy Nógrádban miért adtak szelektív 

zsákot? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem volt alkalmam megkérdezni a közszolgáltató képviselőjét. A nógrádi polgármester nem tudta a magyarázatot. Azt 

gondolta, hogy azért hozták, mert még nem írta alá a szerződés-módosítást, de mondtam neki, hogy többen is vagyunk, 

akik még nem írtuk alá, és mi nem kaptunk zsákot. 

A közszolgáltatótól rendeltünk az önkormányzat részére 2000 db átlátszó zsákot a közterületi és az önkormányzati 

szelektív hulladékgyűjtéshez, de még nem kaptuk meg. 

 

Ivanics András képviselő 

A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat máshol is fogják árulni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Úgy tudom, azok a kereskedők, akikkel a szolgáltató eddig szerződésben volt, azok is tudnak tőlük rendelni zsákot, és 

továbbértékesítési céllal megvásárolhatják.  

 

Ivanics András képviselő 

Nem tartom jónak, egy megszokott dolgot így megbontani, pláne úgy, hogy az a cél, hogy az emberek minél 

hatékonyabban gyűjtsék szelektíven a hulladékot. Nem biztos, hogy ez jó megoldás, így csak nőni fog a többi szemét 

mennyisége. Bár már régebben olvastam a szerződés-tervezetet, de úgy emlékszem, nincsen benne az, hogy mennyi 

zöldhulladékos zsákot visznek el az ingatlanok elől a gyűjtések alkalmával. Tavaly is probléma volt már, hogy hiába 

rakott ki valaki négy zsákot, abból csak kettőt vittek el, a másik kettőt meg otthagyták. Ebben a szerződésben úgy 

látom, hogy nincs benne, hogy mennyi zöldhulladékot visznek el egy ingatlan elől. Az üdülőterületen már most kinn 

van legalább 6-7 zöldhulladékos zsák. Ha idén is csak kettőt visznek el ingatlanonként, akkor az ingatlantulajdonosok 

kénytelenek lesznek más ingatlana elé is kirakni a zöldhulladékot, hogy a szolgáltató elszállítsa. 

 

Torma Andrea polgármester 

Úgy tudom, hogy nincs korlátozva, elviszik mindet, ami szabályosan ki van helyezve az ingatlan elé. 

 

Ivanics András képviselő 

Hivatalosan úgy volt, aztán mégis csak kettőt vittek el. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A szerződés-tervezebem benne van, hogy „egy ingatlan esetében a kijelölt gyűjtési héten legfeljebb tíz darab 

zöldhulladék gyűjtőzsák helyezhető ki a közterületre” . 

 

Ivanics András képviselő 

Akkor ez azt jelenti, hogy ingatlanonként 10 db zöldhulladék gyűjtőzsákot visznek el. Jó, hogy benne van, mert tavaly 

probléma volt. A szerződés szerint Bánkon 8 db zöldhulladék gyűjtőzsákot adnak ingatlanonként, háztartásonként, 

Rétságon pedig több mint 30 db-ot. Mi az oka ennek? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom. A társulási ülésen is csak nyolc darabról volt szó ingatlanonként. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Lehet, hogy a 8 db-on felüli mennyiséget a rétsági önkormányzat finanszírozza.  
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Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A szolgáltató április 1-től november 30-ig biztosítja a zöldhulladék elszállítását havi egy alkalommal. A 8 db zsákot 

gondolom erre a nyolc alkalomra biztosítják. De ha valakinek nem elég ez a mennyiség, akkor gondolom a boltban 

biztos lehet még venni plusz zöldhulladékgyűjtő zsákot. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az üdülőtulajdonosok a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot csak az ügyfélszolgálaton tudják majd 

átvenni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Erről most nem volt szó. Meg fogom kérdezni. 

 

Ivanics András képviselő 

A kommunális hulladékkal mi lesz? Az üdülőtulajdonosok közel 30 db zsákot szoktak kapni, idén is biztosítják nekik 

ezt a mennyiséget? Azt már sikerült elintézni a közszolgáltatónál, hogy az üdülősökre tekintettel továbbra is hétfőnként 

kerüljön elszállításra a kommunális hulladék, de ha nem adnak nekik zsákot, akkor mi lesz?  

 

Torma Andrea polgármester 

A csomagolási hulladékot – az átlátszó nejlonzsák mellett – szabványos hulladékgyűjtő edényben is lehet gyűjteni, 

abból is elszállítja a közszolgáltató, tehát nem muszáj állandóan zsákot venni, a hulladékgyűjtő edénybe csak egyszer 

kell beruházni. A társulási ülésen még arról tájékoztattak, hogy Vácott – ahol már január 1-jétől átálltak arra, hogy 

bármilyen átlátszó zsákban elviszik a szelektív hulladékot - az volt a tapasztalat, hogy nem csökkent a szelektíven 

gyűjtött hulladék mennyisége, mert bármilyen átlátszó zsákban kirakhatták és elszállították a csomagolási hulladékot. 

Én azt gondolom, hogy nagyon törekvő és ambiciózus vezetősége van most közszolgáltató cégnek, szakmailag topon 

vannak, és felelősségteljes gazdálkodást folytatnak. Tekintettel arra, hogy ez egy cég, amely gazdálkodási 

tevékenységet folytat, így nem tud minden ingyen biztosítani a lakosságnak. Ha pedig veszteségesen üzemelne, akkor 

nekünk, önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak kellene beletenni a pénzt és finanszírozni a működést. Ezt egy 

önkormányzat sem szeretné. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha ingyen adják a zsákot, azt nem is becsülik meg az emberek. Ha mindenkinek magának kell megvenni a zsákot, 

akkor tömöríteni fogja a hulladékot, hogy minél több beleférjen és sokkal jobban kihasználja a zsákot. 

Gondolom, akkor a vendéglátósoknak is jóval több zsákot kell majd megvenni, mert tavaly 50-60 db zsákot is elvittek 

alkalmanként például a strandról.  

 

Torma Andrea polgármester 

A dobozokat, ha össze vannak hajtogatva elviszik anélkül is, hogy zsákban lenne. Vagy megoldás lehet a tárolóedényt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Arról nem adtak tájékoztatást, hogy milyen edényzet a jó? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem. Mindegy nekik, csak sárga vagy kék legyen. Gondolom ezek szabványosak.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

És még Nógrádmarcalhoz tartozunk? Mert nem a Zöld Hidas gyűjtőautók járnak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Erről is szó volt, hogy változtak az autók. A régi, elavult gépek helyett újakat vesznek, lízingelnek, hogy legyen annyi 

működő jármű, amelyekkel minden településen el tudják látni a közszolgáltatási feladatot. Panasz volt a munkaerő 

kapcsán is, mert többen szóvá tették, hogy a régebbi dolgozók felszedték az elszóródott hulladékot, a jelenlegi 

alkalmazottak viszont ott hagyják. Igen, ők is szenvednek a munkaerő-hiánnyal, de igyekeznek jobban odafigyelni. 

Egyébként, ha bárkinek panasza van a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, akkor az ügyfélszolgálatot keresse, ne az 

önkormányzatot. Mi sem tudunk többet, a közszolgáltónak azért van ügyfélszolgálata, hogy ezeket a bejelentéseket, 

panaszokat ott intézzék az emberek. Ezek az ügyek mind rajtunk kívül álló dolgok, nem tudunk segíteni, hiszen a 

közszolgáltató külön önálló cég. Az ügyfélszolgálati panaszok nagy része a hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban 

keletkezik, pl. a szomszéd elvitte, a szél elfújta, a kutya szétrágta, nem kaptam stb. Nem tudtak az érdemi 

ügyintézéssel foglalkozni az ügyfélszolgálaton, hanem állandóan „zsákos” problémákat kellett orvosolni, ezt is 

elmondták a társulási ülésen. 
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Ivanics András képviselő 

Az üdülősök is keressék az ügyfélszolgálatot a kommunális hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban. 

Egyébként, ha jól emlékszem, tavaly volt olyan megoldás is, hogy az üdülősök bármilyen fekete zsákban kirakhatták a 

kommunális hulladékot. Vagy nem így volt? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen volt ilyen, amikor a covid járvány miatt nem tudták megszervezni a zsákok kiosztását, de ez csak egy átmeneti 

időszak volt. 

 

További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

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

Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a DTKH Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumával, mint közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítására 2020. november 1. napján kötött közszolgáltatási szerződést módosítsuk az előterjesztett szerződés 

módosítás szerint, és aki elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot: 

 

33/2022. (III.9.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2020. november 1. 

napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 

előterjesztett szerződés módosítást, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bánk Község 

Önkormányzata képviseletében a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. konzorciumával, mint közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés 1. sz. 

módosítását aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Napirend  Bánk Sportegyesület elszámolása a 2021. évi támogatással 

  Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót nem kaptunk, ezért kérlek Gábor, szóban 

számolj be nekünk! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

A tavalyi évtől kezdődően működünk együtt a Dalnoki Akadémiával. Az önkormányzat által támogatásként nyújtott 

1.500.000 Ft-ból mindösszesen 500.000 Ft-ot használtunk fel. Úgy gondoltuk, hogy a fennmaradó összeg jó lesz idén, 

de kiderült, hogy ez az összeg nem vihető át a következő évre. A megállapított támogatásból 500.000 Ft október 

folyamán került átutalásra az egyesület részére, tehát az év végén, abban a három hónapban használtuk fel ezt az 

összeget. A számlák feldolgozása még folyamatban van, a könyvelő sem végzett még múlt évi könyveléssel. Attól 

függetlenül, hogy a múlt évi szezonban már együttműködtünk a Dalnoki Akadémiával, az átigazolások, a játékvezetői 

díjak ránk hárultak, nekünk kellett ezeket kifizetni, amely együttesen kb. 200.000 Ft kiadást jelentett. A felnőtt 

játékosok sportorvosi vizsgálatának költségét szintén a bánki sportegyesület állta, amely 80.000 Ft körül volt. A 

fennmaradó összeget pedig mezpótlásra, illetve vendéglátására, ásványvízre fordítottuk.  

 

Torma Andrea polgármester  

Azt javaslom, hogy mivel nem kaptunk írásbeli beszámolót, hozzunk egy olyan döntést, hogy a szóbeli beszámolót 

elfogadjuk és kötelezzük a Gábort, hogy március 31-ig írásban is nyújtsa be a 2021. évi önkormányzati támogatással 

történő elszámolást az önkormányzat felé. 

 

Ivanics András képviselő 

Március 31-ig be tudod adni az elszámolást? 
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Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

Persze. Mindjárt fel is hívom a könyvelőt, hogy készítse el. 

Egyébként ettől függetlenül az egyesület számláján van 200.000 Ft, amit a korábbi évről hoztunk át. Ebből már 

költöttünk a tavaszi bajnoki fordulóra történő átigazolásra, pályát béreltünk, tornán vettünk részt, annak a nevezési 

díját is ebből az összegből finanszíroztuk. Most a diósjenői pályát használjuk és az utolsó fordulót követően kell 

kifizetnünk a bérleti díjat. 

 

Torma Andrea polgármester  

Mennyiért adják bérbe a pályát? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

A nappali meccsek 30.000 Ft-ba kerülnek, az esti villanyfényes meccsek pedig 40.000 Ft-ba. 

Az itteni körülmények nem voltak megfelelőek egy normális mérkőzés megtartásához. 

 

Torma Andrea polgármester  

A Dalnoki Akadémia beadta a Nógrád Megyei Labdarúgó Igazgatósághoz a TAO támogatást 87.000.000 Ft összegben. 

Ebben benne van a pályafelújítás, a meglévő öltöző átalakítása, világítás, fedett lelátó, kerítés kialakítása, amelyek 

mind az NB III osztályban való szereplés feltételei. 

 

Ivanics András képviselő 

Az új sportöltöző áthelyezését sikerült elintézni? 

 

Torma Andrea polgármester  

Írtunk levelet a Belügyminisztérium részére, de még nem válaszoltak. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Most még csak előzetes tájékozódás céljából írtuk a levelet. Megkérdeztük, hogy konkrétan kinek, hová, milven 

formában kell a tényleges módosítási kérelmet benyújtani, illetve mit kell hozzá mellékelni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

A munka folyamatos, mert a Dalnokis pályázathoz is rengeteg iratot be kellett adni. A Nógrád Megyei Igazgatósággal 

is folyamatos kapcsolatban voltunk, pozitívan állnak a dolgokhoz ők is. Úgy van ez a TAO, hogy van egy közös 

társasági adó, az országos keret az MLSZ-nél, az utánpótlások oda tudják beadni az igényüket. A Dalnoki egyébként 

kb. 30.000.000 Ft-ból gazdálkodik egy évben, ami működési költség, erre most is beadta az igényét. A fejlesztési 

TAO-t pedig minden megyének az igazgatósága bírálja el. Nógrád megyében kb. 100.000.000 Ft a támogatási keret, 

erre adhat be a megye összes klubja támogatási igényt. 

 

Ivanics András képviselő 

És az osztálytól függően kapnak többet vagy kevesebbet? 

 

Torma Andrea polgármester 

A beérkezett pályázatok alapján a megyei elnökség dönt a támogatásokról, melyik pályázat mekkora összegű 

támogatást kap. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

Megnéztük, hogy az NB III-as szerepléshez milyen feltételek szükségesek, ezt összehangoltuk az önkormányzat által 

elnyert támogatásból megvalósuló sportöltözővel és minden úgy lett megterveztetve, hogy az NB III. előírásainak 

megfeleljünk.  

 

Torma Andrea polgármester 

Nagy kérdés még ebben az egészben ez a sportöltöző, mert az egy kulcskérdés, hogy engedélyezzék a helyszín 

módosítást. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

Nekünk az terv, hogy minél hamarabb megkapjuk ezt a pályázatot. Az MLSZ egy év haladékot ad a frissen feljutott 

csapatoknak, hogy az NB III-as feltételeknek mindenben megfeleljenek. Jussunk tovább, valósuljanak meg a 

fejlesztések, aztán meglátjuk, hogyan tovább. A csapat jól szerepel, így valószínűleg a bajnokságot meg fogjuk nyerni, 

ezen kívül lesz egy osztályozó mérkőzés, ami egy zsákbamacska, mert nem tudjuk, hogy melyik megyének a bajnokát 

kapjuk meg ellenfélnek. Nógrád megyének is érdeke ez a feljutás, mert a legkevesebb NB-s csapat Nógrádban van az 

országból. A fociberkeken belül sokan irigykednek, mert most jó a csapatunk. 
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Torma Andrea polgármester 

Gondolom azért is nézik némelyek nem jó szemmel, mert hogy nem önmagunktól, hanem a Dalnokisok miatt szerepel 

jól a csapat, és van, akinek ez esetleg nem tetszik, mert esetleg nem érzi tisztességesnek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

Az elnökség viszont támogatja az együttműködést, hogy végre valaki ki meri mondani, hogy fel akarnak jutni. 

Nyerjünk, jussunk föl, valósuljanak meg a fejlesztések, mert akkor azokhoz a létesítményekhez 20 évig nem kell hozzá 

nyúlni. A Dalnokival 15 évre szóló szerződést kötöttünk, addig ők biztosítják az utánpótlást. Emellett pedig a környék 

fiataljait össze akarjuk szedni és itt akarunk egy utánpótlás bázist, de a Dalnokin keresztül. Van a környéken több 

település, ahol nem foglalkoznak az utánpótlással. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ez is egy olyan momentum, amit az Igazgatóság nagyon támogat, mert ebben a térségben nem igazán működik 

utánpótlás nevelés. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester (Bánk Sportegyesület elnöke) 

A napirendi témával kapcsolatban, mint a Bánk Sportegyesület elnöke bejelentem személyes érintettségemet, ezért a 

szavazásban nem kívánok részt venni. 

 

A képviselő-testület Csizmár Gábor alpolgármester, mint Bánk Sportegyesület elnöke személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és Csizmár Gábor alpolgármestert a „Bánk Sportegyesület elszámolása a 

2021. évi támogatással, Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme” napirendi téma szavazásából egyhangúan 

kizárta. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. 

 

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

elfogadjuk a Bánk Sportegyesület elnökének 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és az önkormányzati 

támogatással történő elszámolását azzal a kikötéssel, hogy a 2021. évi önkormányzati támogatással történő elszámolást 

Csizmár Gábor elnök 2022. március 31-ig köteles írásban is benyújtani az önkormányzat részére, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

34/2022. (III.9.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2021. évi 

tevékenységéről szóló szóbeli beszámolót, valamint a 2021. évi önkormányzati 

támogatással történő szóbeli elszámolást (pénzügyi és szakmai beszámoló) elfogadja 

azzal a kikötéssel, hogy Csizmár Gábor Bánk Sportegyesület elnöke a 2021. évi 

önkormányzati támogatással történő elszámolást 2022. március 31-ig köteles írásban is 

benyújtani az önkormányzat részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a 

Bánk Sportegyesület részére 2022. évben 1.500.000 forint működési célú támogatást nyújtson, és elfogadja az erről 

szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a 

következő határozatot: 

 

35/2022. (III.9.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2022. évi 

működését, tevékenységét 1.500.000 Ft címzett támogatással támogatja. 
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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 2022. év során átutalja. 

A támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31. 

A támogatás felhasználásának önkormányzat felé történő elszámolásának határideje: 2023. 

február 15. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirend Orvosi ügyelethez fizetett önkormányzati hozzájárulás  
 

 

Torma Andrea polgármester 

Kiküldtem az orvosi ügyeletet biztosító Junimed Kft. kérelmét. Én maximálisan egyet tudok érteni az abban 

foglaltakkal, és támogatom a hozzájárulási összeg emelése iránti kérelmüket. 

 

Ivanics András képviselő 

Gondolom, minden önkormányzatot megkeresnek, akivel szerződésük van. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem lehet megúszni, a szolgáltatást fenn kell tartani, az pedig pénzbe kerül. A költségvetésünkben még nem ezzel az 

összeggel szerepel ez a kiadás, így az ehhez szükséges fedezetet a tartalékból át kell majd csoportosítani. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Bánkon mikor lesz újra orvosi rendelés? 

 

Torma Andrea polgármester 

Valószínűleg a covid elmúltával újra rendelni fog Bánkon is az orvos, remélhetőleg áprilistól. 

 

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

 

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

orvosi ügyelethez fizetett önkormányzati hozzájárulás mértéke 2022. március 1-jétől 59 Ft/fő/hónap legyen, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

36/2022. (III.9.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet 

önkormányzati hozzájárulásának emelésére vonatkozó kezdeményezést. 

A képviselő-testület az ügyeleti ellátásban dolgozó ápolók, gépkocsivezetők óradíjának 

emelése és az egyéb többletkiadások finanszírozása érdekében 2022. március 1-jétől az 

orvosi ügyelethez történő önkormányzati hozzájárulás 59 Ft/fő/hó mértékét elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet hozzájárulására 

vonatkozó megállapodást a fenti mértékkel megkösse és minden évben a tárgyévi január 

1-jei bánki állandó lakosok létszáma alapján a hozzájárulás összegét átutalja. 

 

Határidő: 2022. március 1-jétől folyamatos a következő módosításig 

Felelős: polgármester 
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4. Napirend Egyebek 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Van valakinek további kérdése, hozzászólása? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lent vagyunk a pályán és pakoljuk a kivágott fát. Lesz elég sok szerintem.  

 

Torma Andrea polgármester 

Ki lett már az összes fa vágva? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem, szerintem még a felét sem hoztuk el. Most, amit kivágtunk, azt elhozzák, az kb. két utánfutónyi. 

A Bencsokkal Te beszéltél, Tibi? A nagyobb fákat ők nem tudják elvinni a topolyból? KCR-rel nem tudják felszedni a 

nagyobb 60 cm körüli fákat?  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az biztos, hogy 120-as meg 240-es kell neki. A fenyőfát is a Bencsok fogja elvinni  

 

Torma Andrea polgármester 

És kapunk érte valamit? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Hát nem azt az árat fizeti érte, amennyiért az erdészettől vesz ilyen minőségű fenyőt. Kevesebbért veszi meg.  

 

Torma Andrea polgármester 

Mit csinál belőle, mire használja fel? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Raklapot. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor Tibi, légy szíves intézd a fakivágást az oviban! 

A március 15-i ünnepségünk hétfőn 17 órakor lesz az Önkormányzati Hivatal rendezvénytermében. Szeretettel várunk 

Titeket! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A plakátról beszéltünk még, Andi. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, azt beszéltük a Gabival, hogy kitennénk az óriásplakátot a telkén lévő hirdetőberendezésre, hogy közmű nélküli 

telkek eladók. Amíg elkészül a Patkó utca ivóvízhálózatának terve, hátha el tudnánk adni néhány közmű nélküli telket, 

amelyeknek az árából meg lehetne csinálni a kivitelezést. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A vízhálózat kivitelezésénél minden telekre megcsinálják a beállást? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A vízzel nem kell beállni, csak rákötnek és kész. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

De utána közművesek lesznek vagy nem? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem lesz összközműves, csak a víz lesz ott. 

 

 

További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
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 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

                                                                                      Ivanics András 

    képviselő 


