
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  11/2022. (VII.5.) jegyzőkönyv 

 1 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
11/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. július 5-én 14.00 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 

 Henczné Hekli Bernadett 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 Csizmár Gábor alpolgármestert. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tervezett napirendi pontot javaslom kiegészíteni: 2. napirendi pontként javaslom megtárgyalni a Tó Hotelt Kft. 

napelempark létesítésével kapcsolatos megkeresését. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 

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

Napirend  

 

Napirend előtt 
 

1. Bánk 0112/2 helyrajzi számú terület megvásárlása (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Tó Hotel Kft. -  napelempark létesítése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

1. Napirend Bánk 0112/2 helyrajzi számú terület megvásárlása 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A Belügyminisztérium által támogatott sportöltöző tekintetében már több döntést is hoztunk, legutóbb a támogatási 

szerződés módosítása miatt, a helyszín módosításáról és az önerő vállalásáról. A Belügyminisztérium engedélyezte, 

hogy a tervezett sportöltözőt az eredeti támogatási kérelemben megadott helyszíntől eltérően a meglévő focipálya 

mellett építhessük meg. Erre vonatkozóan tegnap megkaptuk a támogatói okirat 1. számú módosítását. A 

továbblépéshez, illetve az építés megkezdéséhez építési engedélyre van szükségünk. Az építésügyi hatóság ehhez 

azonban előírta, hogy a Patak és a Petényi út közötti utat, amit a focipálya megközelítésére használunk, közútra, vagy 

közterületre kell átminősíteni. Ez a terület az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg szántóként szerepel, és Túry Miklós, 

Méhes Erika és a Méhes György tulajdonában van. Ahhoz tehát, hogy építési engedélyt kapjunk, ezt a területet, amin 

keresztül a sportpálya megközelíthető, meg kell vásárolnunk, ki kell vonni művelési ág alól és át kell minősíteni 

közúttá, vagy jobb esetben, ha sikerül megegyezni a hatósággal, közterületté. Ugyanis a közlekedési hatóság nagy 

valószínűséggel nem támogatná a közúttá minősítést, mivel ez a terület nem csatlakozik közúthoz, egyik oldalon a 

patakkal a másik oldalon pedig a vasúttal érintkezik. Innentől kezdve a közlekedési hatóság feltehetőleg nem 

engedélyezne egy néhány méteres szakaszt közútnak nyilvánítani, ami nem érintkezik másik közúttal, tehát egy elzárt 

közút lenne. Az építésügyi hatósággal egyeztetve szóban arra a kompromisszumos megoldásra jutottunk, hogy nem 

úttá, hanem közterületté minősítjük azt a földrészletet. Bízom benne, hogy ezt elfogadják, egyelőre erről csak szóban 
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egyeztettünk, a hivatalos hiánypótlásban közút szerepel. Közterület, vagy közút viszont csak akkor lehet, ha az 

önkormányzat tulajdona. Tehát ezt a területet meg kell vennünk, ehhez pedig meg kell osztani a 0112 helyrajzi számú 

területet. Készült egy megosztási változási vázrajz erről a területről. (Torma Andrea polgármester megmutatja a 

képviselő-testület jelenlévő tagjainak a Bánk 0112 helyrajzi számú terület megosztásáról készült változási vázrajzot.) 

A Bánk 0112 helyrajzi számú telek megosztásra kerülne, és mi a telek megosztásának eredményeként létrejövő 0112/2 

helyrajzi számú, 215 m2 nagyságú területet vásárolnánk meg. Készítettem a megvásárolni kívánt területre egy 

ingatlanforgalmi értékbecslést, amely alapján ennek a 215 m2 nagyságú területnek kb. 30-35 ezer Ft az értéke. A 

tulajdonosok ezt az összeget nem találták elfogadhatónak. Hosszas egyeztetés a tulajdonosok 300.000 Ft eladási árat 

mondtak. Ez ugye jóval magasabb, mint az értékbecslés szerint piaci érték. Most arról kell döntenünk, hogy jóval a 

piaci érték fölött megvesszük-e ezt a területet, vagy nem, és akkor gyakorlatilag nem épülhet meg a sportöltöző. Ha 

képviselő-testület a terület megvásárlása mellett dönt, akkor a változási vázrajz szerint megosztásra kerül a Bánk 0112 

helyrajzi számú terület, amelynek eredményeként létrejövő 0112/2 helyrajzi számú területet megvesszük, majd ki kell 

vonni művelési ág alól, és utána lehet átminősíteni közterületté. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mennyi idő alatt zajlik le az egész eljárás? 

 

Torma Andrea polgármester 

Biztosan beletelik néhány hónapba, amíg a teljes eljárás lefut és az átminősítés átvezetésre kerül a földhivatali 

ingatlan-nyilvántartásban.   

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Amíg az a terület nincs közterületté minősítve, addig nem adnak építési engedélyt? 

 
Torma Andrea polgármester 

Igen, elvileg addig nem. És a támogatási szerződés szerint a kivitelezésnek készen kell lenni december 31-ig. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A helyszín módosításával egyidejűleg a határidő meghosszabbítását is engedélyezték? 

 

Torma Andrea polgármester 

Sajnos nem. Beadunk egy kérelmet a Belügyminisztériumba a határidő módosítására, illetve hosszabbítására, 

meglátjuk, hogy engedélyezik-e. Elvileg nincs rá lehetősége, de megpróbáljuk.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nagyon sok választásunk nincsen, kénytelenek vagyunk ezen az áron megvenni a területet, mivel tudják, hogy 

szükségünk van rá a sportöltöző megépítéséhez. Részletesen tájékoztattuk a tulajdonosokat mindenről. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha a testület úgy dönt, hogy megvásároljuk a területet, az eladók kérték, hogy kössünk előszerződést, mielőbb a 

megosztási kérelmet beadják a földhivatalba, hogy biztosítva legyenek az adásvételt illetően. A megosztást a jelenlegi 

tulajdonosoknak kell kezdeményezni a földhivatalban, és csak a megosztást követően tudjuk megvenni végleges 

adásvételi szerződéssel a 0112/2 területet. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha nem vesszük meg, a jövőben is probléma lesz ezzel a területtel.  

 
Torma Andrea polgármester 

Igen, hosszútávon mindenképpen rendezni kell, mert más módon nem lehet megközelíteni a focipályát.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Valójában azt a területet már el is birtokoltuk, mert évtizedek óta közútként használjuk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de most indítsunk egy pert erre vonatkozóan? Ki tudja, az is milyen hosszú eljárás lenne, és az is pénzbe is kerül. 

 

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 

Bánk 0112 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról készített, előterjesztett változási vázrajz és telekalakítási 

helyszínrajz szerint, a megosztás eredményeként létrejövő Bánk 0112/2 helyrajzi számú, 215 m2 nagyságú 
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földrészletet Túry Miklós, Méhes György Gyula és Méhes Erika Katalin tulajdonosoktól 300.000 Ft vételáron 

településfejlesztési célt szolgáló beruházás megvalósítása, a Bánk 0123 helyrajzi számú sportpálya területén 

megépíteni tervezett sportöltöző közútról történő megközelítésének biztosítása érdekében megvásároljuk, majd azt 

követően művelési ág alól kivonassuk, illetve közterületté vagy közúttá minősíttessük, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

68/2022. (VII.5.) Képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csóri Miklós földmérő 

mérnök által RTS-05/803/2022. munkaszámon a Bánk 0112 helyrajzi számú földrészlet 

megosztásáról készített, előterjesztett változási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz szerint, a 

megosztás eredményeként létrejövő Bánk 0112/2 helyrajzi számú, 215 m2 nagyságú 

földrészletet Túry Miklós, Méhes György Gyula és Méhes Erika Katalin tulajdonosoktól 

300.000 Ft vételáron településfejlesztési célt szolgáló beruházás megvalósítása, a Bánk 0123 

helyrajzi számú, kivett sporttelep és erdő megnevezésű ingatlanon, a meglévő futballpálya 

területén, részben pályázati támogatásból megépíteni tervezett sportöltöző közútról történő 

megközelítésének biztosítása érdekében megvásárolja. 

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) Bánk 

Község Önkormányzata viseli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 0112/2 helyrajzi számú 215 

m2 nagyságú földrészlet megvásárlása érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlanra vonatkozó előszerződést és adásvételi szerződését 

aláírja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az adásvétel megtörténtét 

követően a Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlan művelési ág alól történő kivonása, illetve 

közterületté történő átminősítése érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

2. Napirend Tó Hotel Kft. – napelempark létesítése 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A Tó Hotel képviseletében Karacs Ferenc és Hochnerné Tomek Szilvia megkerestek azzal, hogy az energiaár-emelés 

őket is nagy mértékben sújtani fogja, ami azt jelenti, hogy kb. négy-ötszörösére fog emelkedni az áram és a fűtés 

költségük, ezért alternatív megoldást próbálnak keresni. Ez pedig az lenne, hogy a kempinggel szemben, azon a 

területükön, ahová eredetileg egy műfüves focipályát kívántak építeni, létesítenek egy napelemparkot, amely 

biztosítaná a hotel épületének energiaellátását, a fűtést és az áramszolgáltatást. Pályázatot nyújtottak be a napelempark 

kialakítására, azonba nem kaptak rá támogatást, mivel a pályázatban feltétel volt, hogy a napelempark kizárólag azzal 

az ingatlannal szomszédos területen valósulhat meg, ahol az energiát hasznosítani akarják. A hotel tulajdonosai úgy 

döntöttek, hogy a beruházást saját költségen megvalósítják. Ahhoz kérik a hozzájárulásunkat, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező területeken keresztül vezethessék át a kábelt a napelemparkból a hotel épületéhez. Nem szeretnének 

az MVM hálózatára rákötni, mivel elég nehézkes és bonyolult az ügyintézés az MVM-nél. Átadták részünkre azt a 

műszaki leírást, amit a pályázat keretében benyújtottak, és kaptunk egy vázlat rajzot is, hogy merre szeretnék vezetni 

az áramot. (Torma Andrea polgármester átadja a képviselő-testület jelenlévő tagjainak a Tó Hotel Kft. képviselői által 

benyújtott műszaki leírást és vázlat rajzot.) A rajzon látszik, hogy a tervezett betáplálási nyomvonal ott haladna, ahol a 

csatornát is elvezették a kempingen keresztül, valamint a Tóparti sétányon a füves részen. Tulajdonképpen egy kábelt 

szeretnének az önkormányzati területen keresztül vezetni. Egyelőre elvi hozzájárulást kérnek, és ha megkapják, akkor 

elkészíttetik az engedélyes tervrajzokat. Én úgy gondolom, hogy nekünk fontos a Tó Hotel működése, akár a település 

idegenforgalmi jóhíre, akár bevétel szempontjából, ezért nem kellene megakadályoznunk, hogy működőképes 
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maradjon, ugyanis a tulajdonos azt mondta, hogy az áremelés miatti rezsiköltség kitermelhetetlen, és csak így tudják 

hosszútávon fenntartani a szállodát, ami nyilván a mi érdekünk is, hogy működjön. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mekkora terület lenne ez? Milyen teljesítményű lenne ez a napelem? 

 

Torma Andrea polgármester 

A benyújtott dokumentumok szerint a névleges teljesítmény 363000 Kwp. 

Egyébként ez egy bruttó 153 millió forintos beruházás, úgy kalkulálják, hogy ha felemelik az áram és a gáz árát, akkor 

kb. két év alatt fog megtérülni.   

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Akkor átjönnek a vezetékkel majd a patak alatt? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, a patakon is át kell vezetni, de hogy alatta, vagy felette, azt nem tudom, ezeket a részleteket az elvi 

hozzájárulásunk után a tervezők dolgozzák ki. A kempingen keresztül ott vezetnék, ahol a csatornát.  Az elvi 

engedélyünk után fognak kiderülni a részletek, amikor a tervező pontosan megtervezi, hogy hol mennek át és milyen 

mélyen.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mindenképpen igazodniuk kell a szezonhoz, hogy ne akkor csinálják majd a kivitelezést, amikor turistaszezon van és a 

kemping üzemel. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem tudom, hogy mivel kalkuláltak. Mennyibe kerül most nekik a gáz? 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt mondták, hogy többszörösére fog emelkedni. De úgy gondolom, hogy ez az Ő üzleti ügyük, hogy mekkora 

költséggel tudják vagy akarják üzemeltetni a hotelt, igazából ez számunkra indifferens, és nincs is nagyon közünk az 

üzleti adataikhoz. Nekünk az a lényeg, hogy közterületen a földben szeretnék elvezetni a vezetéket, ezt megengedjük 

vagy nem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én akkor tudom támogatni, hogy ha a kemping területén, a kábel elvezetése után minden rendesen lesz helyreállítva, 

mert amikor a csatornát csinálták, akkor nem így történt. Ha rendesen megcsinálják és mindent közösen egyeztetünk, 

hogy mit és hogyan, akkor részemről nincs akadálya a dolognak. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Meg kell nézni azt a területet, ahol a vezetéket akarják lefektetni, mert a hídtól már szűkül a zöldterület, a hotel elött 

már éppen csak, hogy van.  A sétány közepén pedig a szennyvízcsatorna-hálózat vezetéke megy. 

 

Torma Andrea polgármester 

Javaslom, hogy adjuk meg az elvi hozzájárulásunkat és az erről szóló határozatba pedig foglaljuk bele ezeket az 

elhangzott feltételeket. 

 

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 

hogy elvi hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Tó Hotel Kft. a tulajdonát képező Bánk 1018/2 helyrajzi számú 

területen kialakításra kerülő napelempark által termelt energia Petőfi út 73. szám alatti Tó Wellnes Hotel és Étterem 

ingatlanba történő betáplálása érdekében szükséges vezeték kiépítése a benyújtott helyszínrajz szerint az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Petőfi út 85. szám alatti, 101/1 helyrajzi számú Kemping területén keresztül, 

valamint az Önkormányzat tulajdonát képező 106/3, 106/4 és 106/5 helyrajzi számú közterületen, a 124/3 helyrajzi 

számú patak területén és 125/2 helyrajzi számú töltés igénybevételével valósuljon meg, azzal a feltétellel, hogy a 

tervezési és a kivitelezési fázisban is folyamatosan egyeztetni kell az önkormányzattal a vezeték konkrét 

nyomvonaláról, valamint építési munka a nyári turisztikai időszakban nem folytatható, és a kivitelezést követően az 

építtetőnek saját költségén valamennyi érintett önkormányzati ingatlant az eredeti állapotnak megfelelően helyre a kell 

állítania, kérem kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 

határozatot: 

 

69/2022. (VII.5.) Képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel elvi hozzájárulását 

adja, hogy a Tó-Hotel Kft. (1185 Budapest, Rimaszombat utca 11.), mint építtető tulajdonát 

képező Bánk 1018/2 helyrajzi számú területen kialakításra kerülő napelempark által termelt 

energia a 2653 Bánk, Petőfi út 73. szám alatti, 114 hrsz-ú Tó Wellnes Hotel és Étterem ingatlanba 

történő betáplálása érdekében szükséges vezeték saját költségére történő kiépítése az előterjesztett  

helyszínrajz szerint, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Bánk, Petőfi út 85. szám alatti, 101/1 

helyrajzi számú Kemping területén keresztül, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező 

106/3, 106/4 és 106/5 helyrajzi számú közterületen, a 124/3 helyrajzi számú patak és 125/2 

helyrajzi számú töltés igénybevételével valósuljon meg: 

• A vezeték nyomvonalának tervezése és kivitelezés során az építtető által megbízott tervező és 

kivitelező folyamatosan köteles egyeztetni az Önkormányzattal a vezeték konkrét 

nyomvonaláról, a vezeték kizárólag az Önkormányzat által jóváhagyott helyszínen és 

mélységben vezethető. 

• Építési munka a nyári turisztikai időszakban nem folytatható. A kemping területén szükséges 

munkákat a kemping üzemeltetőjével egyeztetett időpontban lehet végezni, úgy, hogy a lehető 

legkisebb mértékben vegye igénybe a kemping területét, és a kemping üzemelését ne zavarja. 

A terepszintet – esetleges megsüllyedés esetén – az építtető köteles késedelem nélkül 

kijavítani és helyreállítani. 

• A kivitelezést követően valamennyi az önkormányzat tulajdonát képező érintett ingatlan 

területén az építtető köteles az eredeti állapotot (aszfaltozás, tereprendezés, növénytelepítés 

stb.) saját költségén helyreállítani, a helyreállítási munkákat az Önkormányzattal, illetve a 

kemping esetében annak üzemeltetőjével folyamatosan köteles egyeztetni. 

• Az elkészült engedélyes terveket be kell nyújtani az Önkormányzat képviselő-testülete 

részére, végleges jóváhagyás és hozzájárulás megadása céljából. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


