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Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hugyecz Enikő képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Torma Andrea polgármester
1. napirendként javaslom megtárgyalni a sportöltöző építése Bánkon című projekt megvalósítási helyszínének
módosításáról szóló 17/2022. (II.2.) képviselő-testületi határozatot kiegészítését, önerő összegének módosítását, 2.
napirendként a Running Warriros sportversenyhez kapcsolódó területhasználati igényt.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Sportöltöző építése Bánkon című projekt megvalósítási helyszínének módosításáról szóló 17/2022. (II.2.)
képviselő-testületi határozatot kiegészítése, önerő összegének módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

2.

Running Warriros sportverseny - területhasználati igény (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csizmár Gábor alpolgármester

1. Napirend

Sportöltöző építése Bánkon című projekt megvalósítási helyszínének módosításáról szóló
17/2022. (II.2.) képviselő-testületi határozatot kiegészítése, önerő összegének módosítása

Torma Andrea polgármester
Mindannyian tudjátok, hogy közel 20.000.000 Ft-ot nyertünk sportöltöző építésére, amelyhez 6.670.000 Ft önerő
biztosítását vállaltuk. Az eredeti elképzelés szerint a sportöltöző a teniszpálya mellett a 938 helyrajzi számú sportpálya
területen került volna megépítésre. A februári ülésen döntöttünk arról, hogy kezdeményezzük a megvalósítási helyszín
módosítását, és a sportöltözőt a meglévő focipálya mellé szeretnénk építeni. A folyamatot elindítottuk, zajlanak az
egyeztetések, most ott tartunk, hogy be kell nyújtanunk a forrásigazolásról szóló dokumentumokat. Ehhez kértek egy
friss költségvetést is. Az új költségvetés szerint az öltöző megépítésének bruttó költsége 48.000.000 Ft, és mivel ebben
az esetben nem tudunk áfát visszaigényelni, ezért bruttó összeggel kell kalkulálnunk. Mindezt azt jelenti, hogy a
48.000.000 Ft összegű beruházáshoz kapunk közel 20.000.000 Ft támogatást, és a fennmaradó 28.000.000 Ft-ot kell
biztosítani. A 2022. évi költségvetésünkbe 6.670.000 Ft önerő került betervezésre. Nekem az lenne a javaslatom,
előzetesen egyeztetve a Gáborral és a Dalnoki Akadémia vezetőjével, hogy az önkormányzati önerő összegét, azaz a
6.670.000 Ft-ot megemeljük 8.000.000 Ft-ra, a fennmaradó 20.000.000 Ft-ra vonatkozóan a bánki sportegyesület és a
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Dalnoki Akadémia kiad egy nyilatkozatot, hogy ezt az összeget a két egyesület biztosítja. Így adnánk be a módosítás
iránti igényt. Ha ezt elfogadják és hozzájárulnak a módosításhoz, akkor három árajánlatot kell beszerezni a
kivitelezésre, és a nyertes ajánlat szerinti összeget kell majd biztosítani. Amikor meglesz a nyertes kivitelezési ár,
akkor derül ki pontosan, hogy a két egyesületnek pontosan mennyit kell hozzátenni a projekthez. Tehát most arról
döntenénk, hogy az önkormányzat 8.000.000 Ft önerő biztosítását vállalja, valamint a képviselő-testületi határozatba a
támogatási összegen és az önerő összegén felül egyéb forrásként feltüntetjük a két sportegyesület által biztosított
támogatási összeget is. Mi a véleményetek?
Csizmár Gábor alpolgármester
Annyival kiegészíteném, hogy ezek a számok jóval nagyobbak, mint amikkel az elején kalkuláltunk Ez egy tavaly
elnyert pályázat. Tisztában vagyunk a jelenlegi árakkal. Két lehetőség áll előttünk. Az egyik, ha már beterveztük és
megkaptuk a pályázati támogatást, akkor valamilyen módon tovább görgetjük olyan irányba, hogy megvalósuljon a
beruházás. A másik lehetőség, hogy visszaadjuk a támogatást és nem épül meg a sportöltöző. A projekt megvalósítása
nem tűnik lehetetlennek, mert van a Dalnoki Akadémiának is beadva egy sportfejlesztési pályázata az MLSZ felé, ami
kb. egy 50-80.000.000 Ft-os pályázati forrás. Azt is meg szeretnénk valósítani, de annak csak akkor van értelme, ha a
kettő együtt valósul meg. Jelenleg a csapatunk olyan helyen áll, hogy osztályozót kell játszanunk az NB-III-as
licenszhez. Amelyik csapat a Megye I-ből jut fel az NB-III-ba, az a csapat az MLSZ-től kb. 50-60.000.000 Ft összegű
támogatást kap, amely azt a célt szolgálja, hogy megteremtse az NB III-as szerepléshez szükséges körülményeket és az
egyesületet felzárkóztassa. Tehát ez a 10+10 millió forint, amit a Dalnokival együtt elő kellene teremtenünk ez most
egy hihetetlenül nagy összeg, de azért mondtam ezt el, hogy ez is egy opció, ezek a lehetőségek vannak a kezünkben.
Torma Andrea polgármester
Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy visszaadjuk a támogatást és ezt a projektet nem görgetjük tovább, vagy az
önkormányzat vállalja a támogatáson felüli összeg, 28.000.000 Ft önerő biztosítását, ami nyilván egy kicsit túlzó
lenne.
Csizmár Gábor alpolgármester
Én úgy gondolom, mivel már eljutottunk idáig, ez már nem csak egy álom. A csapatunk jól szerepel, jelenleg első a
Megye I-ben. Az MLSZ felé pedig van egy komoly beadott pályázatunk, hogy az NB III-as szerepléshez szükséges
infrastruktúrát megteremtsük. Szóval már csak ez az egy tényező, az öltöző megvalósulása szükséges.
Hugyecz Enikő képviselő
És mi történik akkor, ha a két sportegyesület nem tudja előteremteni ezt a 10+10 millió Ft-ot? Vissza kell majd adni a
pályázati támogatást? Vagy akkor kezdjük csak meg az építkezést, ha megvan a teljes összeg?
Torma Andrea polgármester
Igen. Tehát júniusra kiderül, hogy csapat bejut-e az NB-III-ba, illetve addigra kiderül az is, hogy a megyei TAO
keretből mennyi támogatást kap a Dalnoki Akadémia. Ha mind a kettő pozitív, akkor a Dalnoki is kap támogatást, és
az NB III-ba jutásért a bánki egyesület is kap kb. 50-60.000.000 Ft támogatást. Csak ez után lehet a kivitelezésről
beszélni. De körülbelül a megvalósítási helyszín módosításával kapcsolatos eljárás is ekkora fog lezajlani, mivel az
sem 1-2 napos eljárás, arról nem is beszélve, hogy az építési engedéllyel kapcsolatban milyen nehézségekbe ütköztünk.
Nagyon sok mindent előírt hiánypótlásként az építésügyi hatóság az építési engedély kiadásához, aminek elkezdtük az
intézését, de ezek is hosszadalmas ügyintézések, szóval június elött kivitelezésről nem is lehet beszélni, addigra pedig
ezek a kérdések remélhetőleg kitisztulnak. Ha mégsem, akkor dolgoztunk rengeteget feleslegesen és nincs más út,
vissza kell adnunk a támogatást és. De ilyenben egyelőre nem gondolkodunk, mert akkor nagyon sok pénz elveszne.
Csizmár Gábor alpolgármester
Nekünk is az az érdekünk, hogy sikerüljön, mert egyébként az elmúlt egy év munkája kárba veszne.
Ivanics András képviselő
Az Irányító Hatóság döntött már arról, hogy áthelyezhető-e az öltöző?
Torma Andrea polgármester
Ahhoz kell ez a testületi döntés, hogy hivatalosan beadhassuk a módosítási kérelmet. Ez Belügyminisztériumi pályázat
volt, a Belügyminisztériumhoz kell benyújtani a módosítást, és Pogácsás Tibor önkormányzatokért felelős Államtitkár
Úr dönt a megvalósítási helyszín módosításáról.
Ivanics András képviselő
Ha jól értelmeztem, akkor a beruházás megvalósítása kb. 2.000.000 Ft plusz költséget jelent az önkormányzat
számára?
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Torma Andrea polgármester
Még annyi sem, mert 6.670.000 Ft-ot már beterveztünk a költségvetésbe erre a projektre önerőként, amit most
8.000.000 Ft-ra emelnénk meg. Tehát összesen 1.330.000 Ft többletkiadásról beszélünk.
Ivanics András képviselő
Én úgy gondolom, hogy a költségvetés elbírja ezt a plusz költséget.
Torma Andrea polgármester
A költségvetésünkben van 5.000.000 Ft elkülönítve arra a célra, ha esetleg a folyamatban lévő, beadott pályázati
projektekhez plusz összeget kell hozzátenni. Arra gondoltam, hogy ezt a plusz 1.330.000 Ft-ot is már abból az
előirányzatból használnánk fel.
Hugyecz Enikő képviselő
Én alapvetően örülök neki, hogy odakerül ez a sportöltöző. Ha már kiépül a pálya, sokkal jobb, ha oda tesszük. Én
támogatom. Az is nyilvánvaló volt, hogy az építőanyag árak emelkedése miatt jóval magasabb lesz a projekt teljes
költsége. Ha van rá pénzünk, hogy kibővítsük ezt a keretet, akkor azt mondom, hogy ne hagyjuk kárba veszni ezt a sok
munkát.
Torma Andrea polgármester
Ha az eredeti helyen való megvalósulást úgy képzeltük, hogy a teniszpálya mellé létesül egy kisebb műfüves pálya,
ami szabadidős sporttevékenységre lehetett volna használni. Azon kívül ott van a teniszpálya, amihez nincs mosdó, és
semmilyen infrastruktúra. Az öltöző mindkettő sportlétesítményt ki tudta volna szolgálni, de átírta a terveket, hogy a
focicsapatunk kapcsán egy nb3-as cél megfogalmazódott.
Hákli Tibor alpolgármester
És oda föl, ahová eredetileg terveztük az öltözőt, nem lehetett volna vinni az NB-III mérkőzéseket.
Torma Andrea polgármester
Oda csak egy kis műfüves pályát terveztünk, ami szabadidős focira lett volna jó.
Csizmár Gábor alpolgármester
Egy lakó-pihenő övezet szélére nem lehet odatelepíteni egy ilyen sportlétesítményt. Nem férne el, nincsen ott hely,
illetve parkoló sincs. Ha megvalósul ez a beruházás, akkor a pálya mögött, ahol most a parkolók vannak betervezve,
szándékunkban áll egy kis műfüves pályát is megépíteni. A Dalnokisoknak egyébként van Pesten egy műfüves
pályájuk. Most cseréltek rajta gyepszőnyeget, de azon gondolkodnak, hogy elhozzák és átrakják ide hozzánk, valahova
a hátsó focikapu mögé, mivel Pesten csak bérlik azt a területet.
Torma Andrea polgármester
Ami még fontos, hogy a Dalnoki Akadémia szervezésében elindul az utánpótlás nevelés is. A környékbeli iskolákból
toboroznak gyerekeket, akiknek edzéseket fognak tartani itt Bánkon, ami az utánpótlás nevelésben fontos. Szerintem
ez is egy nagyon fontos irány. De erről nyilván Gabi tud többet mondani.
Csizmár Gábor alpolgármester
A Dalnoki Akadémiának Bánkon van a székhelye, Pesten pedig a telephelye. A környékbeli általános iskolákban – a
rétsági, romhányi, borsosberényi, nézsai általános iskolában, illetve Tereskéről is jelezték, hogy szívesen
csatlakoznának - ahol nem fektetnek nagy hangsúlyt a focira, edzéseket tartanának, akár a testnevelés óra keretében,
akár iskolaidőn kívül külön edzések formájában. Megkerestük már a rétsági iskola igazgatóját, aki abszolút partner
ebben. A jövőben az utánpótlás nevelésre energiát akarnak fordítani itt is, amivel ők egyébként már 2006 óta
foglalkoznak.
Hákli Tibor alpolgármester
Én 8.000.000 Ft-nál többen nem szeretnék erre fordítani a költségvetésből, mivel nincs is benne több. Ha nem jön
össze a két egyesülettől a 10-10.000.000 Ft, akkor ne építsünk oda egy torzót, mert azt nem fogjuk tudni befejezni.
Torma Andrea polgármester
Hogy érted ezt?
Hákli Tibor alpolgármester
Egy félig kész épület.
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Torma Andrea polgármester
Azt nem is lehet! Ha igénybe vesszük a támogatást, akkor a támogatott projektnek teljesen meg kell valósulnia. Ha
nem készül el, de igénybe vettük a támogatást, akkor vissza kell fizetni a támogatást. Szóval ilyen nem történhet!
Hugyecz Enikő képviselő
Azért kérdeztem én is, hogy ha nincs pénz, akkor inkább engedjük el ezt a projektet.
Csizmár Gábor alpolgármester
Ha nem valósul meg az NB-as III licensz, amihez adják ezt az alanyi jogon járó felzárkóztató támogatást, valamint, ha
a Nógrád Megyei Igazgatósághoz benyújtott pályázaton nem nyerünk, akkor sajnos meghiúsul a projekt és nem is
tudjuk megvalósítani.
Gondolom, mielőtt elkezdődne a beruházás, bármikor vissza lehet adni a pályázati támogatást?
Torma Andrea polgármester
Igen.
Csizmár Gábor alpolgármester
Június közepére mindenképpen kiderül, hogy feljutunk-e, illetve megkapjuk-e a támogatásokat.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a
Sportöltöző építése Bánkon című projekt megvalósítási helyszínének módosításáról szóló 17/2022. (II.2.) képviselőtestületi határozatot kiegészítsük és a Bánk külterület 0123 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló sportöltöző építéséhez az
önkormányzat 8.000.000 Ft önerőt biztosítson, és a támogatáson, valamint az önkormányzati önerőn felüli összeget
pedig a Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Akadémia egyéb forrásként nyújtja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
43/2022. (IV.5.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Sportöltöző építése Bánkon című
projekt megvalósítási helyszínének módosításáról szóló 17/2022. (II.2.) képviselő-testületi
határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett pályázatára a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A
helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és 3.5. jogcímek
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a 3.4.
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (a továbbiakban:
sportfejlesztés) pályázati alcél keretében Bánk Község Önkormányzata, mint
Kedvezményezett által sportöltöző építésére elnyert támogatás felhasználásával a Bánk
külterület 0123 helyrajzi számú ingatlanon tervezett sportöltöző megépítését az alábbiak
szerint kívánja megvalósítani:
−
−
-

A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk külterület 0123 hrsz.
A projekt megnevezése: „Sportöltöző építése Bánkon”
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 48.707.735 Ft.
Az önkormányzati saját erő összege bruttó 8.000.000 Ft.
Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat).
Egyéb forrás (egyesületi támogatás): 20.707.810 Ft
A támogatás összege: bruttó 19.999.925 Ft.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az önkormányzati saját forrás összegét a
2022. évi költségvetésében elkülöníti és biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Running Warriros sportverseny - területhasználati igény

2. Napirend

Torma Andrea polgármester
A hétvégén lesz Bánkon a „Running Warriors” nevezetű sportversenynek egy kisebb formációja. A szervezők az egyik
akadályt a Petényi úti nagyparkoló és a Lókos-patak között lévő zöldterületre szeretnék elhelyezni. Tiéd a szó, Gabi!
Csizmár Gábor alpolgármester
A nagyparkoló és a Lókos-patak között van egy kb. 30 méteres szakasz, arra a zöldterületre akarnak egy vagy két
akadályt elhelyezni. Ez egy nem betervezett verseny. Egy hónappal ezelőtt merült fel a lehetőség, hogy itt, Bánkon
szerveznék meg ezt a versenyt. A focipályán most ott vannak még a kivágott fák, mivel a KCR-es autó az esős idő
miatt nem tudott bemenni. Most megyünk majd le a pályához megnézni, hogy egyáltalán mit fognak tudni csinálni.
Torma Andrea polgármester
Mielőtt a fákat elszállítják a pályáról, ne felejtsetek el a kukákba a fa gurigákat levágatni belőlük!
Csizmár Gábor alpolgármester
Szombaton van a verseny. Reggel kezdődik, de az akadályok már pénteken fel lesznek állítva, viszont a verseny után,
még aznap délután le is bontják őket. Lesz majd még egy verseny, egy úgynevezett „Kadét Kupa”, azt majd
pontosabban át kell beszélni, mert az egy nagyobb szabású verseny. Arra kb. 1500 kadét fog érkezni.
Hugyecz Enikő képviselő
Most hányan lesznek?
Csizmár Gábor alpolgármester
Most kb. 150 fő várható.
Torma Andrea polgármester
Az előző években a sportrendezvényhez ingyenesen biztosítottuk a területet. Feltételezem, hogy most is így kérik a
szervezők.
További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy
hogy 2022. április 9-én az Önkormányzat tulajdonát képező Petényi úti parkoló, valamint a Lókos-patak által határolt
zöldterületet ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk a Running Warriors sportverseny megrendezéséhez, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő
határozatot:
44/2022. (IV.5.) képviselő-testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Petényi úti parkoló, valamint a Lókos-patak által határolt zöldterületet 2022. április 9-én a
Running Warriors időtartamára, a sportverseny megrendezése és lebonyolítása céljából
ingyenesen használatba adja a verseny főszervezője, Rozina Tamás részére.
Határidő: 2022. április 9.
Felelős: polgármester
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta.

Henczné Hekli Bernadett
aljegyző

Torma Andrea
polgármester
A jegyzőkönyv hiteles.
Hugyecz Enikő
képviselő
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