Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2021.(IX.29.) jegyzőkönyv

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2021. szeptember 29-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
Hákli Tibor
Ivanics András
Henczné Hekli Bernadett

polgármester
alpolgármester
képviselő
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 Hákli Tibor alpolgármestert.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
3. napirendként javaslom megtárgyalni az Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítása és csapadékvíz
elvezetésének kivitelezésére beérkezett árajánlatokat.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
2. 2021. évi közművelődési szolgáltatási terv
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester
3. Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése - árajánlatok
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

Napirend előtti tájékoztatás
Torma Andrea polgármester
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton 41 m3
szociális célú tüzifa vásárlásához nyertünk támogatást. A támogatási kérelemben 50 m3 tüzifára igényeltünk
támogatást.
Milyen fát vegyünk?
Hákli Tibor alpolgármester
Lehetőleg szárazat.
Torma Andrea polgármester
Továbbra is a romhányi Ipoly Erdőtől?
Ivanics András képviselő
Ők viszonylag gyorsan szoktak szállítani.
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Torma Andrea polgármester
Tavaly Tibor nem volt megelégedve a fa minőségével, ezért kérdeztem, de rendben, maradunk az Ipoly Erdőnél.

1. Napirend

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
fordulójához történő csatlakozás

Torma Andrea polgármester
Évek óta csatlakozunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati rendszerhez, jól ismerjük már. Október 1-ig
kell döntenünk arról, hogy kívánunk-e csatlakozni a 2022. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati
rendszerhez. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
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
Bánk Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi fordulójához, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
28/2021. (IX.29.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
Bánk Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Bánk Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Bánk Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Határidő: 2021. október 1.
Felelős: polgármester

2. Napirend

2021. évi közművelődési szolgáltatási terv

Torma Andrea polgármester
Új jogszabályi előírás, hogy minden önkormányzatnak közművelődési szolgáltatási tervet kell készíteni. A 2021. évi
közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról, jóváhagyásáról kell döntést hoznunk.
Ivanics András képviselő:
Mikorra tervezitek az idősek napját?
Torma Andrea polgármester
Egyelőre még nem tűztük ki, még kivárunk egy kicsit, hogy alakul a járványhelyzet, lehet-e tartani közösségi
összejöveteleket vagy nem. Folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma. Mit gondoltok erről?
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Ivanics András képviselő:
Ha engedik, jó lenne megtartani, persze ezt pár héttel előtte jó lenne meghirdetni. Október elejére mondják a nagyobb
emelkedést a fertőzöttek számában.
Hákli Tibor alpolgármester
Oltási igazolványhoz kössük a rendezvényt, ha csinálunk. Nehogy valaki pont itt fertőződjön meg!
Torma Andrea polgármester
Jó, erről még egyeztetünk.
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 2021. évi közművelődési szolgáltatási tervét és ez erre vonatkozó
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
29/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott
közösségi színterek 2021. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztett
tartalomnak megfelelően elfogadja és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirend

Önkormányzati Hivatal épület tetőcsere - árajánlatok

Torma Andrea polgármester
A Magyar Falu Programban támogatást nyertünk az Önkormányzati Hivatal épületének tetőcseréjére és a csapadékvízelvezetés megoldására. A kivitelezési munkára 3 árajánlatot kértünk és kaptunk. A Sibal Invest Kft-től - ez egy
romhányi cég – bruttó 27.093.690 Ft összegű ajánlat érkezett, a Home For You Kft-től - ez egy szentei cég –
24.452.325 Ft összegű, a Boltív Bau Kft-től 20.426.415 Ft összegű árajánlat érkezett. Tekintettel arra, hogy a BoltívBau Kft.árajánlata a legalacsonyabb, javaslom a Boltív-bau Kft-t megbízni a kivitelezési munkákkal.
Ivanics András képviselő:
Mennyi támogatást kaptunk, 21 millió Ft-ot?
Torma Andrea polgármester
21.507.529 Ft-ot, de ebben benne van a projektelőkészítés költsége, a tervezés, a műszaki ellenőr díja és a kötelező
nyilvánosság is. Az építési költségekre 20.304.168 Ft a támogatás, a Boltív-Bau Kft. által benyújtott árajánlat pedig
20.426.415 Ft, tehát 122.247 Ft-tal több, mint a támogatás.
Ivanics András képviselő:
Gondolom, csak tavasszal kezdik a felújítást.
Torma Andrea polgármester
Ha minden igaz, ősszel elkezdődhet a tetőcsere. Sajnos az építőanyagokra sokat kell várni, ennek is függvénye.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
az Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak elvégzésével
16.083.791 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 20.426.415 Ft vállalkozási díjért a legalacsonyabb árat ajánló Boltív-Bau
Kft-t megbízzuk, kérem, kézfeltartással szavazzon!
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A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
30/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program támogatásból megvalósuló, az „Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítása
és csapadékvíz elvezetése” kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan benyújtott
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Boltív-Bau Kft. 20.426.415 Ft
összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t megbízza az építési munkák
elvégzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzati Hivatal
épületének tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése kivitelezési munkáinak elvégzésére
vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az építési szerződést az Önkormányzat, mint
megrendelő nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
aljegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Hákli Tibor
alpolgármester
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