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1 .  N a p i r e n d  

 

 

ELŐTERJE SZTÉS   

Bánki-tó biológiai vízkezelése 

 

 

Az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Bánki-tó vízminőségének javítása, az 

iszapmennyiség és a szervesanyag-tartalom csökkentése érdekében évente biológiai vízkezelési 

eljárást szükséges alkalmazni a tavon. A vízkezelési eljárást 2020. évben dr. Hegyi Árpád PhD. FVM 

halászati szakértő a végezte. A vízkezelés a tó vizvizsgálati eredményei alapján kedvező hatást fejtett 

ki, a további folyamatos vízkezelés indokolt. 

 

A Bánki-tó 2021. évi biológiai vízkezelési eljárására vonatkozóanaz – a beérkezett ajánlat alapján – az 

alábbi javaslatot teszem: 

- 2021. április hónapban történő vízkezelés: Dr. Lefler Kinga Katalin PhD. FVM Halászati 

szakértő árajánlata alapján a tó 2021. április hónapban történő biológiai vízkezelésének 

költsége bruttó 532.000 Ft, 

- 2021. május-szeptember hónapban történő vízkezelés: dr. Hegyi Árpád PhD. FVM Halászati 

szakértő árajánlata alapján a tó 2021. május-szeptember hónapokban történő biológiai 

vízkezelésének költsége bruttó 2.982.000 Ft,  

azaz a Bánki-tó 2021. évi biológiai vízkezelése összesen bruttó 3.514.000 Ft kiadást jelent. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelmi alapról szóló 

15/2005.(XI.29.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 

Környezetvédelmi Alapot hozott létre. Az önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

az alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen – többek között - a 

felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének megőrzésére. 

A Környezetvédelmi Alapban jelenleg rendelkezésre álló forrás: 6.703.749 Ft.  

 

Javaslom a Bánki-tó 2021. évi biológiai vízkezelésére benyújtott árajánlatok alapján a vízkezelésre 

vonatkozó szerződés megkötését, valamint a tó vízkezelésével kapcsolatos költségek 

Környezetvédelmi Alap terhére történő kifizetését. 

 

 

Bánk, 2021. április 13. 

 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 
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………./2021. (IV……...) határozati javaslat 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-

testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi döntést hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében lévő Bánki-tó vízminőségének 

javítására, az iszapmennyiség csökkentését, a szervesanyag-tartalmának csökkentését, a vízminőség 

javítását célzó vízkezelésére Dr. Lefler Kinga Katalin PhD halászati szakmérnök és Dr. Hegyi Árpád 

PhD halászati szakmérnök által készített biológiai kezelésre vonatkozó árkalkulációt elfogadom, és a 

Bánki-tó 

- 2021. április hónapban történő biológiai vízkezelés elvégzésével megbízom Dr. Lefler Kinga 

Katalin PhD. FVM Halászati szakértőt, melynek díja bruttó 532.000 Ft,  

- 2021. május-szeptember hónapban történő biológiai vízkezelés elvégzésével megbízom dr. 

Hegyi Árpád PhD. FVM Halászati szakértőt, melynek díja bruttó 2.982.000 Ft. 

 

A Bánki-tó vízminőségének javításának érdekében történő biológiai vízkezelés 2021. évi költsége, 

bruttó 3.514.000 Ft a Környezetvédelmi Alap terhére kerül kifizetésre. 

 

 A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi 

határozat nélkül – jogosult a Bánki-tó biológiai vízkezelésére vonatkozó vállalkozási szerződést 

megkötni és a szükséges jognyilatkozatokat megtenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 


