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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
8/2021.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2021. október 18-án 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

                                  Hugyecz Enikő                          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 Csizmár Gábor alpolgármestert. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester 

6. napirendként javaslom megtárgyalni az Önkormányzati Hivatal melletti árok ráccsal történő lefedését. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A végére nekem is lenne egy napirendi javalatom. 

 

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

Napirend  

 

1.      Az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(IX.28.) rendelet módosítása 

                                Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2.      Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása – véleményezési szakasza lezárása 

                                Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Termelői piac kialakítása – pályázati lehetőség 

                               Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Népi lakóház felújítása – pályázati lehetőség 

                              Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Külterületi földút felújítása – pályázati lehetőség 

                             Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. Önkormányzati Hivatal melletti árok lefedése 

                             Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

7. Polgármester jutalmazása 

                              Előterjesztő: Hákli Tibor alpolgármester 
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1. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(IX.28.) 

rendelet módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a nyáron hatósági ellenőrzést folytatott az Önkormányzat által nyújtott szociális 

alapszolgáltatások tekintetében, melynek keretében többek között vizsgálták a térítési díj rendeletet is. Magasabb 

szintű jogszabály előírja, hogy az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra kell meghatározni. 

A rendeletünk nem felelt meg ennek a jogszabályi előírásnak, ezért módosítani szükséges. Ezt a módosítást 

tartalmazza az előterjesztett rendelet tervezet.  Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 

 

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

nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013. (IX.28.) rendelet módosításával és elfogadja az erről szóló 

rendelet tervezet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2021. (X.18.) önkormányzati RENDELETE 

 

az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(XI.28) rendelet 

módosítása 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 
2. Napirend Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása – véleményezési 

szakasza lezárása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési anyag megküldésre került az illetékes 

államigazgatási szervek részére. Az eljárásban részvevő hatóságok, szervek megküldték a településrendezési terv 

módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, amelyekre vonatkozóan elkészültek a tervezői válaszok. A 

véleményezési anyag a partnerségi egyeztetésre vonatkozó helyi rendeletünknek megfelelően közzétételre került. Az 

közzétett anyaggal kapcsolatban, partneri, lakossági észrevétel nem érkezett. A szakhatósági vélemények 

feldolgozásával elkészült az előkészített végleges anyag. Arról kell döntenünk, hogy elfogadjuk a tervezői válaszokat 

és a végleges anyagot, és lezárjuk az előkészítési szakaszt, valamint a jelen döntéssel elfogadott településrendezési 

eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi véleménnyel és egyéb irattal együtt megküldjük a 

főépítészi hatásközben eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal részére. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Milyen hatósági észrevételek voltak? 

 

Torma Andrea polgármester 

Érdemi észrevételük, illetve módosítási javaslat nem volt. Egy kritikus dolog merült fel: az Örökségvédelmi Hatóság 

előírta egy örökségvédelmi és régészeti hatástanulmány elkészítését, ami többszázezer forint lett volna, de végül 

hosszas egyeztetés eredményeként eltekintettek ettől.  

 

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 

Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása tekintetében a véleményezési szakasz lezárásáról szóló 

határozati javaslatot az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő-testület megtárgyalta Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakasz 

lezárásáról szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és 

meghozta a következő határozatot: 

 

33/2021. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 

vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó 

munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése 

nem vált szükségessé. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 

kapcsolatban a Partnerektől észrevétel nem érkezett. 

A képviselő-testület az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban 

foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, és a településrendezési 

eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja. 

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban 

átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 

vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy 

példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső 

szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei 

Kormányhivatal részére. 

 

              Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Termelői piac kialakítása – pályázati lehetőség 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A termelői piac kialakítására tavasszal már adtunk be pályázatot. A múlt hét elején kaptuk meg az Irányót Hatóság 

döntését arról, hogy a pályázatunk kevés pontszám miatt nem részesült támogatásban. E felhívás keretében több 

pályázati szakasz van, így lehetőségünk van újra beadni a pályázatot. A jelenlegi szakaszban a mai nap a pályázat 

beadás határideje. Detti egész héten ezzel dolgozik, és megpróbáljuk úgy beadni a pályázatot, hogy a részünkről 

elérhető plusz pontokat megszerezzük, bízva abban, hogy így nyertes pályázatot érhetünk el. A termelői piac 

kialakítására vonatkozó pályázatot tehát ugyanazzal a műszaki tartalommal, ami korábban volt, újra benyújtanánk. Az 

árak természetesen azóta megemelkedtek, így egy kicsivel több, 6.808.876 Ft önerőt szükséges vállalnunk, mely 

összeg valószínűleg a jövő évi költségvetést fogja terhelni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha már ennyi munkánk benne van és egyszer már elindítottuk, akkor mindenképpen meg kell próbálni újra. 

 

Torma Andrea polgármester 

Két okból is támogatnám. Egyrészt, mert egy korábbi közvéleménykutatás alapján tényleg igény lenne a termelői 

piacra, és az ide, falura látogató vendégek keresik a helyi termelői árukat. Másrész, hogy az az ingatlan fel legyen 

újítva. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, engem is az motivál inkább, hogy végre normálisan nézzen ki az a hely is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindkét szempont nagyon fontos. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az mit jelent. hogy nem volt elég a pont? 

 

Torma Andrea polgármester 

A pályázati kiírás alapján bizonyos plusz vállalásokért többletpontot lehet kapni. Egyes dolgokat nem vállaltunk be, és 

volt, amit bevállaltunk, de nem fogadták el hozzá a csatolmányokat, igazolásokat. Most ezen tapasztalatok alapján 

igyekszünk benyújtani a pályázatot. Pl. bevállaltuk, hogy a honlapunkon külön menüpontot hozunk létre a kialakított 
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termelői piacra vonatkozóan, ehhez most árajánlatot is csatolunk, miközben a pályázati kiírásban nem volt előírva, 

hogy az ezért járó 5 pont odaítélése érdekében árajánlatot is szükséges benyújtani. Plusz pont járt azért, ha egy 

meglévő, már működő piacot újít fel a pályázó. Bánkon nem működik piac, úgyhogy az erre járó pontokat nem kaptuk 

meg.  Szintén nem kapunk pontot azért, mert nem tartozunk a hátrányos helyzetű települések közé. Plusz pontért 

rendszeresen megvalósuló ingyenes termékkóstolás szervezését is vállaljuk. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Bio- és öko élelmiszer árusításra is lehet még plusz pontot kapni. Az előző pályázathoz két termelővel kötöttünk erre 

vonatkozóan szándéknyilatkozatot, de sajnos mégsem kaptunk érte pontot, mert egyik termelő sem rendelkezett az 

ökogazdálkodásról szóló tanúsítvánnyal. Nem elég, ha valaki azt mondja, hogy biomézet termel. Csak az az élelmiszer 

számít bio- és öko élelmiszernek, amelyet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., vagy a Hungária Öko Garancia Kft. 

által kiadott tanúsítvány alapján ökológiai gazdálkodást folytató személy vagy vállalkozás állít elő. 

 

Torma Andrea polgármester 

Sajnos nincs is ilyen gazdálkodó-termelő a környéken, egyedül a Berkenyei Faluszövetkezet rendelkezik ilyen 

tanúsítvánnyal, és szerencsére sikerült tőlük egy szándéknyilatkozatot szereznünk. Reméljük a pontot is megkapjuk 

érte. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azért, hogy legyen egy szép ingatlanunk, ez a pénzt nem sok, amit hozzá kell tenni. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Tulajdonképpen annyival magasabb a projekt összköltsége, amennyivel emelkedtek a projekt keretében beszerzésre 

kerülő eszközök árai, illetve azon tevékenységek díjai – honlap fejlesztés, információs táblák készítése – amelyek a 

többletpontok érdekében bevállaltunk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a plusz pontok miatt bevállalt tevékenységek sajnos többletköltséggel is járnak. 

 

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 

Vidékfejlesztési Program keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésre, ezen belül Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése VP6-7.2.1.1-20 

pályázati felhívás keretében igényelhető támogatásra ismételten nyújtsunk be támogatási kérelmet az önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk, Petőfi út 57. szám alatti, 121 helyrajzi számú ingatlanon termelői piac kialakítására, és aki 

elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, vállalva a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításának 

összegét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

34/2021. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési 

Program keretében A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésre, ezen belül Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszközfejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázati felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint. 

 

- A projekt megvalósítási helyszíne: 2653 Bánk, Petőfi út 57, helyrajzi száma: 121. 

- A projekt megnevezése: „Termelői piac kialakítása Bánkon” 

- Felhívás száma: VP6-7.2.1.1-20 

- A projekt teljes költsége nettó 68.088.744 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10 %-a, nettó 6.808.876 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: nettó 61.279.868 Ft. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén a „Termelői 

piac kialakítása Bánkon” című projekt megvalósításához a támogatási összegen felül 

szükséges önerő összeget biztosítja, és a 2022. évi költségvetésében e célra elkülöníti. 
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Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Határidő: pályázati feltételek szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirend Népi lakóház felújítása – pályázati lehetőség 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A „Bálint Mari néni”-féle helyi védelem alatt álló népi lakóház felújítására nyújthatjuk most be pályázatot. A felújítás 

előkészítésre korábban 1.198.880 Ft összegű támogatást nyertünk, amelynek keretében a szükséges szakmai 

dokumentumok elkészültek. A pályázati elszámolást és az elkészült szakmai dokumentumokat benyújtottuk. A 

jelenlegi pályázati felhívásban lehetőség nyílt a következő lépésre, a felújítás fizikai megvalósításra, vagyis arra, hogy 

az épület felújítására pályázzunk. A támogatás maximális összege 20 millió forint, sajnos ettől többet nem lehet 

igényelni. A felújítás teljes költsége a műszaki ellenőr díjával együtt 28.676.534 Ft, ezért 8.676.534 Ft önerőt kell 

hozzá tennünk. Véleményem szerint 8-9 millió forintot megér, hogy legyen egy szépen felújított ingatlan a falu 

közepén. Funkciót tudnánk neki adni. Anikóval, a könyvtárossal, azt tervezzük, hogy oda átkerülhetne a könyvtár, 

mert most nagyon kicsi helyen van. A nyári gyermektáboroknak is lehetne ez az ingatlan a helyszíne. Nagyon jól ki 

lehetne használni azt az épületet, de ha mást nem is érnünk el, legalább egy régi, falusi lakóházat megóvunk, és a falu 

közepén megújul és megszépül a jelenlegi csúnya, omladozó ház. 

 

Hugyecz Enikő képviselő: 

Ahhoz képest ez nem is olyan sok a projekt teljes költsége. A piac kialakítása több mint 60 millió. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de az sokkal nagyobb ingatlan, sokkal több dolgot tartalmaz, abban van árusítótér, elárusítóhelyek, üzlethelyiség, 

hűtő, a napelem stb. szóval az jóval nagyobb építészeti munka. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

28-29 milliót megér. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak ne dőljön addig össze, amíg megnyerjük a pályázatot. 

 

Torma Andrea polgármester 

A Népi Építészeti Programban viszonylagosan gyorsan el szokták bírálni a pályázatokat, nagyjából 3-4 hónap alatt 

megszületik a döntés. Utána már csak a kivitelezés a gond, mert nagyon leterheltek a kivitelezők. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Akkor vágjunk bele! 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Csak a telet bírja ki! Tényleg rossz állapotban van és nagyon más lehetőségünk nincs ezen kívül. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Két lehetőség van: ledózeroljuk és lesz ott egy üres telek, vagy visszaállítjuk az eredeti állapotába. 

 

Hugyecz Enikő képviselő: 

Jobb, ha felújítjuk. Inkább legyen ott egy szép ház, mint egy üres telek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A faluba beérkezve, az egyenesben sokáig látótérben van a ház. 

 

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 

Bánk Község Önkormányzata a Népi Építészeti Program keretén belül támogatási kérelmet nyújt be a Teleki László 
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Alapítványhoz a népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatásra, az önkormányzati tulajdonban lévő Petőfi út 27. alatti ingatlan felújítására, 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: 

 

35/2021. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Népi Építészeti 

Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat alapján támogatási 

kérelmet nyújt be a Teleki László Alapítványhoz a Népi Építészeti értékek megújulását 

támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatásra az alábbiak 

szerint. 

 

- A megvalósítási helyszín:  

▪ 2653 Bánk, Petőfi út 27. 168 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Bánk, Petőfi út 27. szám alatti népi lakóház felújítása” 

- A projekt költsége 24.987.668 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő (minimum az elszámolható költségek 20 %-a): bruttó 

4.997.534 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.990.134 Ft. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati saját forrás összegét (bruttó 4.997.534 Ft) a költségvetésében elkülöníti és 

biztosítja. 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. október 21. 

 

 

 

5. Napirend Külterületi földút felújítása – pályázati lehetőség 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Nyitva van egy vidékfejlesztési pályázati lehetőség a külterületeken lévő földutak felújítására. A pálinkafőzdéhez 

vezető útra gondoltunk, kaptunk is rá javaslatot, hogy ezt jó lenne felújítani. Sok mezőgazdasági termelőt is érint, de 

főleg azért, mert a pálinkafőzdéhez egyre több vendég megy, egyre népszerűbb, a bánki idegenforgalom egyik jelentős 

akciója, az út pedig - amin meg lehet közelíteni - elég rossz állapotú. Ha már van egy ilyen lehetőség, elég nagy 

nyerési eséllyel, szerintem mindenképpen nyújtsuk be, pályázzuk meg. 5% önerőt szükséges biztosítani, vagyis 1,7 

millió forint önerőt szükséges vállalnunk. 

 

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

 

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

javaslattal és azzal, hogy 1.700.286 forint önerőt biztosítsunk a 015 és 024/10 helyrajzi számú külterületi földutak 

felújítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

36/2021. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési 

Program keretében a Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, ezen belül 

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint. 
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- A projekt megvalósítási helyszíne: 2653 Bánk külterület 015 helyrajzi számú közút 

2653 Bánk külterület 024/10 helyrajzi számú közút 

- A projekt megnevezése: „Bánk 015 és 024/10 helyrajzi számú külterületi utak 

fejlesztése” 

- Felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

- A projekt teljes költsége: 34.005.714 Ft 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 5 %-a: 1.700.286 Ft 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: 32.305.429 Ft. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. október 28. 

 

 

 

6. Napirend Hivatal melletti árok lefedése 

 
 

Torma Andrea polgármester 

A hivatal mellett, pontosabban a hivatal előtti tér mellett van egy nagyon mély árok. A parkoló, sétány építésekor a 

műszaki ellenőr többször is felhívta a figyelmünket, hogy fedjük le vagy csináltassunk korlátot mellé, mert nagyon 

mély az árok, és így rendkívül balesetveszélyes. Ha valaki beleesik, súlyosan megsérülhet és felelősségre vonhatnak 

minket. Ilyen mély árkot nem szabad fedetlenül hagyni. Az árok ráccsal való lefedésének költségét márt beterveztük az 

az idei költségvetésbe, a februári árajánlat szerint 530.000 Ft lett volna a rácsozás, ez szerepel a költségvetésben. Sűrű 

és vastag rácsozás lenne, amire autóval is rá lehet állni, így ezzel gyakorlatilag a parkoló részt is ki tudjuk szélesíteni, 

jobban szabadon hagyva az úttestet. Sajnos az idei áremelkedések miatt a rács elkészítése 650.000 Ft-ba kerülne, ami 

120.000 Ft-tal több, mint ami a költségvetésben tervezésre került. Javaslom, hogy vállaljuk be ezt a plusz kiadást és 

rendeljük meg a rácsot, hogy egyszer és mindenkorra meg legyen oldva ez az árok kérdés és ne legyen balesetveszély. 

 
Csizmár Gábor alpolgármester 

Most erről a kibetonozott árokról van szó, ugye? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egészen az orvosi rendelő bejáratig lefedésre kerülne? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, csak a hivatal előtti hídig, mert ott feljebb már nem olyan mély. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A sétány felé mélyül az árok és elég keskeny is. Ha abba beleesik valaki, könnyen csonttörés lesz a vége. 

 

Torma Andrea polgármester 

120.000 Ft többletköltségről beszélünk. Ennyit kell pluszban bevállalnunk, hogy biztonságossá tegyük az árkot. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem akarjuk egészen az orvosi rendelő előtti hídig megcsináltatni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Az legalább még félmillió Ft lenne. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen? Az is olyan hosszú szakasz? 
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Torma Andrea polgármester 

Egy picivel talán rövidebb. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azon a szakaszon nem olyan mély az árok, kb. 30 cm, míg ezzel szemben a sétány felőli szakasz majdnem 1 méter 

mély. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Sajnos nagyon felment a vasanyag ára. 

És már legyártva kerül ennyibe? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, legyártva, behelyezve, rögzítve. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nem vészes amúgy. 

 

Torma Andrea polgármester 

A költség csak a vasanyag növekedése miatt emelkedett, a munkadíjra egy forintot sem tesz rá a kivitelező. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az anyagárral sajnos nem tudsz mit csinálni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem ez egy korrekt ár. Biztos vagyok benne, hogy a vas ára nagyjából a duplájára ment föl. 

  

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 

hivatal előtti tér mellett, a Hősök tere felőli oldalon lévő mély árok ráccsal lefedésre kerüljön, és elfogadjuk Lauró 

Sándor díszműkovács erre vonatkozó 650.000 Ft árajánlatát, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

37/2021. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

Önkormányzati Hivatal előtti központi tér melletti beton csapadékvízelvezető árkot a 

balesetveszély csökkentése érdekében saját költségen vasráccsal lefedi és a kivitelezési 

munkák elvégzésével megbízza Lauró Sándor díszműkovács mestert. A kivitelezés díja 

(anyag- és munkadíj): 650.000 Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Hivatal 

épülete előtti központi tér melletti beton csapadékvízelvezető árok vasráccsal történő 

lefedésére érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és a jognyilatkozatokat aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

 

 

7. Napirend Polgármester jutalmazása 

 
Hákli Tibor alpolgármester 

Nagyon rég találkoztunk már úgy, hogy miden képviselő jelen volt az ülésen. Bandi sajnos nincs itt, pedig jó lett 

volna, ha ő is itt van. Két éve van új testületünk és azóta nem értékeltük a polgármester asszony munkáját. 

Mindannyian tudjuk, társadalmi megbízású polgármester, ami azt jelenti, hogy bruttó 198.000 Ft-ot keres, ami 

nagyjából a szakmai bérminimumnak felel meg. Rengeteg dolgozik, erőn felül teljesít, ezért a magam részéről 400.000 

Ft jutalmat javasolnék megállapítani a részére. Természetesen ezzel nem kompenzálni akarom a fizetését, mert lehetne 

főállású polgármester is, de ez az ő döntése. Ha egyszer úgy dönt, hogy főállású polgármester szeretne lenni, én 
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támogatni fogom őt ebben. Az elmúlt két évben nagyon sok projekt valósult meg Bánkon, amelyekből maximálisan 

kivette részét, nagyon jól végzi munkáját. 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönöm szépen az elismerő szavakat! Ez nagyon jól esik! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerettem volna már egy korábbi ülésen is felhozni, de múltkor Enikő nem volt itt, most Bandi hiányzik. A jutalom 

kérdésben történő döntéshez minősített többséggel kell döntést hozni, azaz a képviselő-testület tagjai több, mint 

felének egyhangúan kell szavazni. Tekintettel arra, hogy Andrea személyes érintettsége okán nem szavazhat, a Bandi 

pedig hiányzik, nekünk hármunknak kell ebben a kérdésben döntenünk. Mi a véleményetek? 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én is sajnálom, hogy nincs itt a Bandi. Tudom, hogy sokkal több munkátok van a veszélyhelyzet miatt és alá is írom, 

hogy sokat dolgoztok. A jegyző asszony és a polgármester munkája is kimagasló, tényleg jól haladunk. Mi is 

felajánlottuk a fizetésünket a veszélyhelyzet miatt, én sem veszem fel a tiszteletdíjat, ezért ezt a 400.000 Ft-ot én ott 

hagynám a településnek. Ha van pénzünk, akkor inkább foglalkozzunk a fejlesztésekkel, és ha túl vagyunk ezen az 

egészen, akkor térjünk vissza rá. Támogatom a munkátokat, és ha legközelebb itt lesz a Bandi, átbeszélhetjük még 

egyszer a dolgot, de én most úgy gondolom, hogy ennek a pénznek jobb helye van a falunál, minthogy bármelyikünket 

támogassuk. Ez most nem az az időszak. Mi, képviselők is felajánlottuk, hogy itt hagyjuk a tiszteletdíjunkat. Én úgy 

gondolom, hogy most senkinek ne adjunk jutalmat, ez az összeg maradjon meg a településnek. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Most a jutalomról beszélsz? Az nem támogatás! 

 

Hugyecz Enikő képviselő: 

Igen, most ne adjunk senkinek semmit. Maradjon Bánkon a pénz, ha van pénzünk! Ha szeretnétek és itt van Bandi, 

hozzátok fel máskor újra ezt a témát, de nekem ez a véleményem erről. Mindenki dolgozik és mindenki a faluért 

dolgozik! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Amikor Andrea polgármester lett, úgy döntött, hogy társadalmi megbízatásban látja el a tisztséget. Az a fizetés, amit 

ezért kap, tudjuk mire elég. Az elmúlt két év munkáját értékeljük, és elmondhatjuk neki szépen, udvariasan, hogy jól 

csinálod, de hát azért nem lehet a boltban vásárolni.  

 

Torma Andrea polgármester 

Szeretném lezárni a támát. Nagyon megtisztelő, tényleg nagyon örülök és jól esnek Tibor szavai. Nap mint nap együtt 

dolgozunk, látja a sok munkát, amit a hivatalban végzünk. Természetes, hogy az is jól esett volna, ha ezt a képviselő-

testület jutalom formájában elismeri, mert valóban sokat dolgozom, gyakorlatilag főállású polgármesterként. Tény, 

hogy ezt én így vállaltam és nem is fogok panaszkodni soha. Tisztában voltam vele, hogy nagyon sokat fogok 

dolgozni, nagyon kevés pénzért. Szeretném kihangsúlyozni, hogy elfogadom azt is, amit az Enikő mond, de azzal 

kiegészíteném, hogy azzal, hogy én társadalmi megbízásban látom el a polgármesteri tisztséget, évi 3 milliót forintot 

spórolok az önkormányzatnak, vagy hogy Enikő szavait idézzem, évi 3 millió forintot hagyok az önkormányzatnál, és 

nem csak a pandémia miatt, hanem mindig. Szerintem ez elég nagy gesztus, és nem sokan vagyunk, akik ennyivel 

támogatják önként – nem kötelező adóként – a falut, úgy, hogy rengeteget dolgozom is a falunkért. Azt gondolom, 

azzal, hogy úgy dolgozok a faluért, hogy közben évi 3 milliót megspórolok „magamon” a falunak, elég jelentős 

támogatója vagyok Bánknak. Nyilván, ha pozitívan értékelitek a munkámat, örülök és köszönöm, mert nagyon jól esik. 

Enikő úgy gondolja, hogy ez nem érdemel jutalmat, tudomásul vesszük, és megyünk tovább ugyanúgy úgy, mint 

eddig. Ezzel ezt a témát itt lezárom. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én most senkinek nem adnám oda ezt a pénzt, az szeretném, ha inkább megmaradna a falunak. Én is odaadtam idén a 

40-40.000 Ft-ot. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én meg 3 milliót! 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nyilván én csak annyit tudok felajánlani, amennyi a tiszteletdíjam. 
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Torma Andrea polgármester 

Nyilvánvaló. De talán több a faluért végzett munkám is. Hangsúlyozom, így vállaltam, úgyhogy zárjuk is le ezt a 

témát. Nem is tudnám jó szájízzel elfogadni a jutalmat, ha azt nem a munkám képviselő-testület részéről egységes 

pozitív értékelése alapján kapnám. Akkor lenne ez valóban jutalom és elismerés a számomra, ha mindannyian 

elismernétek azt, amit teszek és ahogy teszem, amit elértem, vagy azt a hozzáállást és igyekezetet, amivel Bánkot 

szolgálom, és igyekszem minél több és jobb dolgot elérni és megtenni a településért. Így, hogy ez a megítélés nem 

egységes, zárjuk is le a témát és dolgozzunk tovább.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én elismerem mindenkinek a munkáját, csak a falu érdekeit nézem. 

 

Torma Andrea polgármester 

Szerintem mi is, maximálisan, és teszünk is érte. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez a kis jutalom töredéke csak annak a pénznek, amit azzal spórol meg az önkormányzat, hogy Andi társadalmi 

megbízatásban látja el a feladatát. Szép gesztus lett volna, én személy szerint támogatnám. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hozzátok fel újra amikor itt a Bandi! 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönöm szépen a hozzászólásokat! Zárt ülés következik! 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

 

                                                                                   Csizmár Gábor 

alpolgármester 


