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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

11/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2020. augusztus 17-én 8.00 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  

Csizmár Gábor alpolgármester 
Hákli Tibor alpolgármester 
Hugyecz Enikő    képviselő 
Ivanics András képviselő 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Vendég: Varga János tervező 
 
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, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Strand felújítás kiviteli terve (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
Előadó: Varga János tervező 
 
 
 

1. Napirend Strand felújítás kiviteli terve 
 
 
Torma Andrea polgármester 
Készül a Bánki Tó-Strand felújításának kiviteli terve. Felkérem Varga János tervezőt, legyen szíves ismertetni a terv                
részleteit!  
 
Varga János tervező 
Először egy nagy rajzon megmutatnám, mi a program, a részletrajzokra rá tudunk térni külön-külön, és lehetnek                
javaslatok és kérdések.  
 
A megbeszélés során a jelenlévők kivetítőn követték a  napirend  tárgyát képező terveket, rajzokat. 
 
A strandbejárat vonalától indulunk hátra felé. A meglévő gépkocsibejárónál lévő 1 méteres zöld sávot              
megszélesítettük, mert óriási az itt lévő felület, van ott egy kiemelt szegélykő, amit nem akarunk szétbontani, azt a                  
részt kiburkolnánk, mert itt van az akadálymentes és sima bejárat. Nagyon fontos a patak fedés, ami 6,60 méter széles,                   
és végigmegy a strandon. Itt meg van csinálva a kerítés, a bejáró, de mivel nem lett megemelve a patak szintje, ezért                     
ezt a szintet sem emeltük meg. Van egy vonal, ahol van egy 40 cm-es szintkülönbség, ide beterveztünk egy                  
virágágyást. Csináltunk egy 5 %-os lejtésű, 2 méteres rámpát, hogy tolókocsival is fel lehessen menni, mert itt is van                   
egy kijárat. Nem raktam középre, mert ha mondjuk be kell jönni egy mentőnek, vagy autónak, akkor nem tudna                  
bejönni és még több területet kellene burkolni. Ezen a részen a burkolat maradna, mint ami most van, kapna ez a rész                     
egy új kerítést és lenne egy kapu a gyerekmedencéhez, hogy amikor este bezárjátok a strandot, és ki van nyitva a két                     
kapu, akkor ezt a részt le lehessen zárni, például kutya ne tudjon bemenni a gyerekmedencébe, és a sétálók elől is el                     
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lehet zárni ezt a területet. Itt van a 6,60 m-es lefedett árok, ebből 2,60 méter kagylóhéj színű viastein térkővel lenne                    
burkolva, a 4 méteren pedig fa hatású alumínium burkolat lenne, ami drágább, mint a fa, de sokkal tartósabb. 21 db                    
zöld kört láttok a rajzon, azok az új telepítésű fákat jelzik. A mostani vízbe vezető nagy bejáratot lecsökkentjük két                   
kisebb bejáratra, a középső részre tennénk egy napozót, ami fából lenne. A főépület körbe lenne burkolva, a két feljáró                   
megmaradna, ide is tennénk egy napozót, fa ülőkékkel. Az emeleten a folyosó részek lennének átcsempézve. A régi                 
bejárati résszel nem foglalkozunk, ott csinálunk kell egy vízelvezetést, amit egy felszíni árokkal oldunk meg, ez le lesz                  
fedve, hogy a víz ne tudjon befolyni hátulról. Találtunk egy fúrt kutat, most folyik ennek feltérképezése, mennyit fog                  
tudni ellátni a locsolórendszerben. Át lesz teljesen alakítva az alsó játszótér is, ki lesz szélesítve. A napozós,                 
közlekedős résznél teljesen kimegyünk a mostani telekhatárhoz és teljesen új fák lesznek ültetve. A parton lévő fákat                 
megnézi egy kertész, és Ő fogja megmondani, melyiket kell kivágni és melyik helyett kell újat telepíteni. A                 
pályázatban 35 m2-es medence van tervezve, 20 cm-es vízmagassággal, benne egy 1 db gyermek csúszdával, és három                 
kiköpő lenne a medence szélén. Hagyományos medence lesz, vízforgatóval. A belépésnél lesz egy lábmosó, és kiülő                
padokat tettünk a sarkára, így le tudnak ülni a szülők, és tele van rakva az egész tér játékokkal, ami benne volt a                      
pályázatban.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Milyen burkolatot kap a játszótér alapja, fű lesz, gumi, vagy valami más? 
 
Varga János tervező 
Most dolgozzuk ki, lehet, hogy homok lesz, mivel strandon vagyunk. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Ha homok lesz, be fogják vinni a medencébe, nem fogják használni a lábmosó medencét! 
 
Torma Andrea polgármester 
Erről beszéltünk is, hogy ide ne tegyünk homokot, pont ez miatt! 
 
Varga János tervező 
Én meg beszéltem azokkal, akik csinálják ezeket a játszótereket, és Ők azt mondják, sokkal jobb a homokos rész,                  
sokkal jobb, mint a gumis, de majd eldöntitek, mi legyen. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Az elválasztó kerítés a strandpályázat része? 
 
Varga János tervező 
Szerintünk bele kell tennünk, nem volt benne. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Én megmondom őszintén, nem szeretem a kerítésünket, és ha lesz a strand körül új kerítés, szeretnénk beszállni, hogy                  
egységes legyen a miénkkel. 
 
Varga János tervező 
Ezt a szerelt kerítést terveztük bele, mert ezt nagyon gyorsan lehet megcsinálni, sok helyen lehet már látni ilyet, itt nem                    
kell 1,5 méteres kerítést csinálni, ez csak a kutyák ellen lenne, hogy azok ne menjenek be, ez egy mutatós kerítés,                    
mehetne a hátsó frontra, a piac felé is, könnyen tisztán lehet tartani és az ára sem magas. Ezeket el kell dönteni, milyen                      
legyen a kerítés. Maradjunk ennél, vagy kitaláltok mást? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Ha visszamegyünk a bejáróhoz a rámpánál, nem lesz kicsi az a rész, a gyerekmedence megközelítéséhez? Nem nagyon                 
elzárt ott az a terület? 
 
Varga János tervező 
Pont az a jó, hogy egy kicsit elzárt az a terület, a kigyerek menjen be és a szülő.  
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Ha be kell jönni a mentőnek, akkor az ott jön be, ott alig fog beférni. 
 
Varga János tervező 
Ezt nem most kell eldönteni, ez a kerítés kész van. Ha kiírjuk a költségvetési tételeket, valószínűleg nem fog megállni                   
annál, ami a támogatás, mert több lesz. Ez még csak az első kiírás, és még nem beszéltünk az öltözőkről, ami még                     
benne sem volt.  
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Hugyecz Enikő képviselő 
Ha be kell jönni mondjuk a mentőnek, vagy a tűzoltóknak, akkor azon a 2,6 méteres részen kell neki végig mennie,                    
mert a wpc-re nem mehet rá. 
 
Varga János tervező 
Egy közút 3 méteres, aki a 2,6 méteres úton nem tud végig menni, ott baj van! 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
A füvön kellene végigmenni, mert a födém a tűzoltó autót el sem bírná. 
 
Varga János tervező 
Határeseten van a födém, ezért számoltuk ki úgy, hogy semmi betonozás ne legyen, minél kevesebb súllyal terheljük,                 
3-5 cm bazalt kerül rá, hogy a lejtést meg tudjuk csinálni. A 2,6 méteren mindenki el tud menni, úgy, hogy 2, 5 méter                       
a kapu.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
A tóparti sétány sem sokkal több. 
 
Hákli Tibor alpolgármeter 
2,5 méter az autó mérete, kivéve a tükör. 
 
Varga János tervező 
Én felrakhatom ezt 3 méterre, de azzal megint csak adunk egy súlyt az útnak, én pedig pont azon voltam, hogy ne                     
adjak ennek a födémnek túl nagy súlyt. A bejáratnál nagyon sok a kő, és inkább minél több zöld, füves részt kellene                     
csinálni, hogy ne nyomja el a strandot a kő. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Mondtad, van szintkülönbség. A gyerekek a rámpán mennek fel a medencéhez? 
 
Varga János tervező 
Igen, ahhoz, hogy tolókocsival fel tudjanak menni, annak 5%-os rámpának kell lenni. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
A wpc-ből melyiket kerül fel, a famintás vagy a csíkos? 
 
Varga János tervező 
A famintás.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Mennyire lesz meleg az a wpc? 
 
Varga János tervező 
Semennyire! Strandokon használják, ez egy fém szerkezet, fa hatásúra van ráégetve az anyag, jó dolog, nagyon sokáig                 
jó lesz, és bármikor fel lehet szedni. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Tartóssága végett jobb, ugye? 
 
Varga János tervező 
20 év garanciát adnak rá. A fa olcsóbb megoldás lenne, de ez nagyon szép kinézetre is és hasznos, tartós lesz.                    
Eldöntendő, hogy fa legyen vagy maradjon a wpc? Maradjon a wpc? 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Maradjon! 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Mindenképp inkább ez, mint a fa, ha már költünk rá, nagy dolog, ha 20 év garanciát mondanak rá. 
 
Ivanics András képviselő 
Bennem az merült fel, hogy abból a fából, amiből a viziszínpad lelátón az ülőkék vannak, abból a fából lehetne                   
megcsinálni, nem tudom az milyen fa, az is ott van több, mint tíz éve, és annak sincs semmi baja. 
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Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a fedett patak részre a most                  
előterjesztett tervek szerint, 2,60 méter szélességben kagylóhéj színű – ugyanaz, mint a külső sétány részen - viastein                 
térkő kerüljön, 4 méter szélességben pedig fa hatású wpc burkolóanyag kerüljön, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a Bánki Tó-Strandon a fedett patak                 
burkolása az előterjesztett terv szerinti burkolattal készüljön: 2,60 méter szélességben kagylóhéj színű viastein térkő, 4               
méter szélességben fa hatású wpc burkolóanyag kerüljön. 
 
Varga János tervező 
A medencéhez tartozik majd egy 3x3 méteres kis kazánház, automata vegyszeradagolóval, lesz hozzá egy porszívó               
szett, és a medencét minden reggel ki kell porszívózni. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Milyen mély a medence? 
 
Varga János tervező 
A gyerekmedence 20 cm, ami ki lesz emelve legalább 15 cm-rel, körbe lesz burkolva, körülötte padokkal. Tovább                 
menve a víz-bejárathoz: 185 cm-es bejáratot csináltunk, itt van 4 db zuhanyzó, körülötte leburkolva, majd két oldalt a                  
lehet bemenni a tóba, és közé csináltunk fából egy kiülős, napozós részt.  
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Pont a víznél lesz fa? 
 
Varga János tervező 
Ezzel nincs semmi gond, 20 évet kibír, aztán ki lesz cserélve. A stégek is fából vannak. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Hány méter a jelenlegi lépcső bemeneti lehetőség? 
 
Varga János tervező 
3-3 méter, a két korlát közötti részt csinálnánk meg kiülősnek. Meghagynánk a mostani lépcsőt, saválló lemezből                
meghajlítanánk az elemeket, és tudnánk betenni még egy vagy kettő lépcsőt.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Most a vízben van három lépcsőfok, még kellene kettő.  
 
Varga János tervező 
Hogy fogunk oda hegeszteni még kettőt? Régen ezt úgy csinálták, hogy homokzsákokkal kirekesztették a vizet nagy                
erősségű szivattyúkkal, és folyamatosan szivattyúzták ki, így dolgoztak. A mai árakat tekintve ez milliós tételt               
jelentene. A mostani terv szerint saválló csavarokkal rá van fúrva a meglévőre lépcsőre, nem csúszik, de ezt is                  
gőzborotvával rendszeresen mosni kell, mert az alga bármilyen anyagot használunk, rá fog tapadni. Megkérdeztem,              
régen kulé követ szórtak be a bejárathoz, még azzal lehetne feltölteni. 
 
Torma Andrea polgármester 
Én nem szeretnék követ szórni az aljára, kellemetlen lenne azon mezítláb közlekedni. 
 
Hákli Tibor képviselő 
Ha fémből csináljuk befelé a lépcsőt, még két lépcsőfokot tudunk csinálni, ami a víz alatt van? 
 
Varga János tervező 
Igen. 
 
Csizmár Gábor alpolgármeter 
Ha a régi lépcső megmaradna amíg nincs a vízben, és onnan kapna egy mobil, kiemelhető lépcsőt? 
 
Ivanics András képviselő 
Úgy kell megoldanunk, hogy biztonságos legyen! A zuhanyzók vize hová fog kerülni?  
 
Varga János tervező 
Vissza a patakba. 
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Torma Andrea polgármester 
Két vagy három lépcsőfokot csinálunk még a mostani vízszint alá, hogy ne legyen ez a mostani nagy szintkülönbség. 
Ezzel egyetértetek? 
 
Hákli Tibor alpolgármeter 
Igen! 
 
A képviselő-testület egyhangúan egyetértett azzal, hogy a tóba vezető meglévő lépcső a vízszínt alatt szükség szerint 
további 2 vagy 3 lépcsőfokkal ki legyen egészítve. 
 
Varga János tervező 
Nézzük a főépületet. Megszüntettük a hátsó bejáratot, de a két híd megmarad. Az emeleten van egy párkány, ami                  
állandóan vizes, erre kitaláltunk egy árokpolcos fedést. Az összes korlát tetejére körbe kerülne egy fedés, hogy ne                 
ázzon és ne rohadjon tovább. A korlátokat megcsiszolnánk és lefestenénk. A költségvetésben sajnos nincs annyi pénz,                
hogy az összes korlátot kicseréljük. A főépület tetején régi vízszigetelés van, minden kijött rajta, ami nem jó, és arra                   
gondoltam, pvc szigetelést írnánk rá. A főépületben meg kell csinálnunk a melegvizet, ami szintén nincs benne a az                  
eredeti koncepcióban.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A meleg vizes rendszer ki van építve, csak az elektromos hálózat, a vezeték nem bírja.  
 
Varga János tervező 
Akkor ki kell cserélni mondjuk úgy 50 méter vezetéket? 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Igen.  
 
Varga János tervező 
Akkor majd megnézzük, lehet, hogy kell bővíteni, de az nem lesz benne a kivitelezési közbeszerzési kiírásban. Van az                  
épületben férfi-női zuhanyzó, wc, 15-20 m2 csempét le kell szedni, újra csempézni, a többi csempe alapvetően rendben                 
van. Az öltözők megvannak, ahhoz terveznénk zárható szekrényeket. Ez sem volt benne az első tervben, kérdés,                
megtervezzük, vagy ne is foglalkozzunk vele, és ha legyen szekrény, milyen legyen, kulccsal zárható? 
 
Torma Andrea polgármester 
Mindenképp kell, hogy legyenek zárható szekrények. Egyelőre igen, kulcsos szekrény legyen, mert nagyon drága a 
kártyás megoldás, de reméljük, idővel eljutunk oda, hogy a belépőkártyával lehessen nyitni.  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A főépületnél tartunk most, a közelében van három fa, beszéltünk róla, hogy azt ki kellene vágni, mert felnyomja a 
betont. Vágjuk ki! 
 
Varga János tervező 
Mi csak az egyik fa kivágására gondoltunk.  
 
Torma Andrea polgármester 
Meg kell nézni, hogy mennyit muszáj kivágni, mert kell az árnyék is, ezért ami maradhat, maradjon és csak azt kell                    
kivágni, ami indokolt és szükséges! 
 
Varga János tervező 
A két lépcső közé terveztünk egy napozó részt, fával lenne befedve, benne egy 60x60 cm-es rácsos tartó szerkezet 45                   
cm-es lépcsőkkel. Beszéljünk a napozó teraszról, ami a szálloda felől van! Van itt egy vasbeton támfal, és az mellett                   
csinálnánk egy lépcsőfeljárót, így lenne három darab napozó-pihenő rész, és arra gondoltam, ha korlátot raknánk ide                
elvesszük az egész kilátást, ezért kérdés, hogy oldjuk meg, hogy ne essen le valaki. Felmértük, kiszinteztük, nem                 
kellene hozzá földet hozni, ha így marad. 
 
Torma Andrea polgármester 
Fontosnak tartom, hogy hasznos zöld felületté tegyük azt a rézsűt, ami most „semmire” nem használt terület. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Most van egy 60 fokos meredekség, abból ha lépcsőket csinálunk, előre kell jönni, és akkor az elejéből a lapos részből                    
mindenképp fogunk veszíteni napozó területet, és nem biztos, hogy sokkal többet nyerünk.  
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Torma Andrea polgármester 
És ha csak két lépcsőfokot csinálnánk? És esetleg szélesebbet? 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Nem biztos, hogy én ezt a rézsűt bántanám! 
 
Torma Andrea polgármester 
A pályázati koncepcióban benne van, hogy hasznos napozó zöldterületet csinálunk azon a részen. 
 
Ivanics András képviselő 
A felső részt, ha meg tudnánk egy kicsit nyújtani, nem kellene az első két fokozat, és utána csinálnánk oda valamilyen                    
virágos „részt, és csak a felső rész maradna, akkor nem kellene az alsó két szint, hanem csak a felső részen annyival                     
meghosszabbítani, hogy legyen 3,5 méter a kerítéstől és úgy tényleg elférnek az emberek egymás mellett.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Virágos résszel nagyon sokat nem érünk, csak munkánk lesz vele!  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Szerintem nem sokkal lehet ott növelni a napozó területet, ott most esik 2 méterben 3 métert az a rész, oda nem lehet                      
olyan lépcsőt beletenni, hogy növeld a területet.  
 
Varga János tervező 
A pályázatban szerepelt a teraszos napozó, erre is pénzt nyert az önkormányzat, valamit kell csinálni. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Akkor csináljuk meg fából. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Jobban örülnek az emberek, szerintem, ha füves részen fekszenek. 
 
Hákli Tibor alpolgármester 
Nekem ami még hiányzik, hogy hol fogjuk tárolni a hulladékot. Nagyon sok a szemét, kellene valamilyen kis faházat                  
csinálni erre a célra. 
 
Torma Andrea polgármester 
Van egy kuka tároló, és a régi bejárati épületben van még két helység, amit semmire sem használunk, nem funkcionál,                   
át kell gondolni, akár lehetne hulladéktárolóként is használni.  
 
Varga János tervező 
Érdemes átgondolni, hogy tegyünk-e áramkiállást a fűre, és hová, hol lenne célszerű, praktikus. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
A gyerekmedencéhez a gépházhoz mindenképp kellene, és a két lépcső közé.  
 
Torma Andrea polgármester 
A strand két végébe, a bejárathoz és a hotel felőli részre? 
És akkor a melegvíz miatt szükséges vezetékcserét is csináljuk meg! Fontos, hogy legyen meleg víz a zuhanyozókban! 
 
Varga János tervező 
Ezt hagyjuk ki most szerintem, mert nem tudjuk, mit kell kicserélni, mit, mennyit kell kihúzni, és ez nem kis költséget                    
jelenthet, és ennek pontos felmérése további időt igényelni. De a kiállást megcsináljuk. A vezetékcserét majd az                
önkormányzat külön megrendelheti.  
 
Torma Andrea polgármester 
Végig mentünk a terveken, mindent átbeszéltünk. Képviselők részéről további kérdés, észrevétel, hozzászólás,            
javaslat? 
 
Varga János tervező 
Ha nincs további hozzászólás vagy kérdés, hoztuk a népi lakóház felújítási terveket is, javaslom, nézzük meg még azt                  
is! Felmerül az igény, hogy tegyünk a vizes blokkba zuhanyozót is. Az a baj, hogy vagy akadálymentes wc lesz, vagy                    
lesz sima női wc és zuhanyzó, mert mindkettőhöz nincs elég hely, annyira kicsi ez a melléképület.  
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Hákli Tibor alpolgármester 
Ha nem fér bele, elengedtük a zuhanyzót.  
 
Varga János tervező 
Ez egy közösségi épület lesz, ezért kell az akadálymentes wc. 
 
Hákli Tibor alpolgármester elköszönt és elhagyta az ülést. A jelen lévő képviselők száma 4 fő. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Nem tudjuk, hogy fürdött-e volna benne bárki, bármikor, csak felmerült, hogy hosszú távon jó lehet. Alapvetően attól,                 
hogy nincs zuhanyzó, kézműves foglalkozásokra lehet majd használni. 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

 
 
 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes  

 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Hugyecz Enikő 
képviselő 
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