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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
15/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. augusztus 23-án 9.00 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 Hugyecz Enikő képviselőt. 

 

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

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Zárt ülés keretében javaslok megtárgyalni egy rendkívüli települési támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot. 

 

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

Napirend  

 

1. Sportöltöző építése- újratárgyalás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Hőszivattyús klíma berendezés beszerzése az Óvodába (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Rendkívüli települési támogatás nyújtására vonatkozó javaslat 

 

 

 

1. Napirend Sportöltöző építése - újratárgyalás 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Korábbi üléseken már tárgyaltuk a sportöltöző építésének ügyét, azért nem is küldtünk ki hozzá előterjesztést, mert az 

elmúlt hetekben nagyon sokszor körbe jártuk a kérdést, minden oldalról. Mindannyian jól látjuk, tudjuk az adott 

helyzet előnyeit, kockázatait, hátrányait. Úgyhogy most tényleg csak az aktuális állapotról beszélnék. A Boltív-Bau 

Kft. árajánlata volt eredetileg is a legalacsonyabb, de az építőipari anyagárak folyamatos növekedése miatt sajnos már 

ők sem tudják tartani az eredeti ajánlatban szereplő 52.009.987 Ft-os árat. A tegnapi napon benyújtott aktualizált, 

módosított árajánlat 55.083.387 Ft. A határozati javalat szerint a közel 20.000.000 Ft támogatásból, levonva a műszaki 

ellenőr díjára biztosított forrásrészt, 19.977.425 Ft jut az építésre, és ehhez 20.000.000 Ft összegű ún. egyesületi 

fejlesztési támogatás biztosítását vállalta a sportpályát használó két sportegyesület. A projekt megvalósításához 

szükséges, támogatáson és az egyesületi fejlesztési támogatáson felüli összeg 15.105.962 Ft, amit önkormányzati saját 

forrásból javaslok hozzátenni. Az előző ülésen megbeszéltük az anyagi helyzetünket, ez az összeg a 

költségvetésünkből biztosítható. Továbbá egy évre, legfeljebb 2023. december 31-ig az önkormányzat előfinanszírozná 

a két sportegyesület által vállalt 20 millió forint összegű támogatást. Ezt a 20 millió forintot a két sportegyesület, amint 
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az anyagi helyzetük lehetővé teszi, megfizetik az önkormányzat részére. Bízom benne, hogy nem kell kivárni a jövő év 

december 31-et, és előbb is meg tudják téríteni az általunk előfinanszírozott összeget. Most az anyagi helyzetünk erre 

lehetőséget ad, a jövőbe azonban nem látunk, hogy esetleg milyen váratlan kiadásaink lesznek. Azért tartottam 

fontosnak, hogy alaposan járjuk körbe a sportöltöző ügyét, és tárgyaljuk újra ezzel az új konstrukcióval, mert úgy 

gondolom, hogy egyrészt, ha ezzel a közel 20 millió forint összegű támogatással most nem élünk, akkor nem lesz új 

sportöltözőnk szinte soha, mert az árak folyamatosan emelkednek, és ha ezt a 20 millió támogatást is visszaadjuk, 

akkor szinte elképzelhetetlen, hogy önerőből valaha is öltözőt építsünk ilyen árak mellett. Másrészt, járva az országot - 

és ezt a Gabi is alátámaszthatja, sőt, Ö talán még inkább, hiszen sokkal több helyen jár - nagyon-nagyon le vagyunk 

maradva a sportcélú infrastruktúra tekintetében. Ha valaki eljön Bánkra, akkor mind a tó körüli infrastruktúra, mind a 

vendéglátás és a rendezvények területén pozitív élményeket tapasztal. Szeretném, hogy ha ez alól a sport sem lenne 

kivétel, és aki a sport miatt jön Bánkra, az sem negatív véleménnyel távozzon innen, hanem úgy, hogy egy szép, 

kulturált létesítménnyel találkozik, ami Bánk nevéhez és színvonalához méltó. Szeretném, ha kihasználnánk ezt a 

pályázati támogatást. A 15 millió Ft önerő nem kevés pénz, sőt, sokkal több, mint amit eredetileg erre a célra szántunk, 

de a beruházási költségek és az ingatlanok értékei is a duplájára nőttek. Úgy gondolom, hogy ezt a 15 millió forintot 

ráfordíthatjuk arra, hogy legyen egy kulturált sportinfrastruktúránk. És nem arról van szó, hogy most valamitől 

elvesszük ezt a pénzt, hiszen szinte minden területen tudtunk, tudunk fejleszteni. A focipályára és a környékére 

szerintem már legalább tíz éve nem költöttünk, mondhatni, hogy bőven elmaradunk a legtöbb településtől ezen a téren, 

még ha csak a környező településeket nézzük, akkor is. Várom a véleményeteket! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A sportöltöző utoljára 2013-ban volt fejlesztve, amelyet a sportegyesület finanszírozott, tehát az önkormányzatnak az 

nem került pénzébe. Én is azt mondhatom, amit Andi, hogy a környékbeli településeken járva – Berkenyén, Diósjenőn, 

Szügyben stb. - megállapítható, hogy szinte kivétel nélkül mindenhol jobb körülmények vannak, mint nálunk. A 

hétvégén jártunk Tordason, ott meg aztán tényleg gyönyörű minden, igaz kb. tízszer akkora összegből gazdálkodnak, 

mint mi. A TAO támogatásból megvalósuló fejlesztéssel együtt egy nagyon szép környezet jöhetne létre itt is, hogy 

végre ne kelljen szégyenkeznünk a jelenlegi állapotok miatt. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor kezdődik már a 

beruházás. Már olyan felhangok is vannak, hogy nem lesz belőle semmi.  

 

Torma Andrea polgármester 

Gyügy is felvette velünk a kapcsolatot, mert szeretnének velünk több területen, beleértve a sportot is együttműködni. A 

jelenlegi sportinfrastruktúra pedig nem olyan, ahová szívesen hívunk vendéget. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az önkormányzat által elnyert támogatással és a TAO támogatással együtt egy nagyon szép környezetet tudnánk 

kialakítani. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én azt gondolom, ha már elnyertünk egy támogatást, akkor ne engedjük el. Foglalkozunk vele, hogy a többi dolog is 

fejlődjön, de mindig azt kell meglovagolni, ami éppen van. Ha erre adnak támogatást, akkor ezt kell kihasználni. Jobb 

lett volna, ha sportcsarnokra kapunk pénzt, mert azt jobban ki lehetett volna használni, de ez van, erre kaptunk 

támogatást. Én azt gondolom, hogy ha már itt ez a lehetőség, akkor éljünk vele.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azt is figyelembe kell venni, hogy itt minden mindennel összefügg. Ha nem kerültünk volna be az NB III-ba és az 

önkormányzat nem nyert volna támogatást sportfejlesztésre, akkor nem fordulhattunk volna a megyei labdarúgó 

szövetséghez azzal, hogy nekünk a jövőt illetően komolyabb terveink vannak, és komoly fejlesztésre kérjünk, és 

kapjunk is támogatást. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az első perctől elhangzott a sportöltöző megépítése is, hogy így együtt lehet egy megfelelő létesítményünk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hiába építünk lelátót, ha nincs megfelelő öltöző. Ezeknek együtt kell megvalósulniuk. Ha ki tudjuk fizetni, akkor 

fizessük ki, hogy haladjunk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Most főleg idegenben játszunk, így a helyi nézők úgymond el fognak szokni a focitól, mivel nem lesz helyben 

mérkőzés. Ezzel a beruházással vissza lehet őket csábítani, egy jó közösséget lehet építeni. Gyügy és Tordas is 

szeretne velünk sportkapcsolatot fenntartani. Mindkét helyen sokkal jobb sportkomplexumok vannak, még úgy is, 

hogy hozzánk képest alacsonyabb osztályban játszanak. Jelen infrastrukturális környezetbe nem szívesen hívnám meg 

ide őket, mert nem szeretném magunkat lejáratni. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Mikor kezdődne el az építés?  

 

Torma Andrea polgármester 

Szeptember 5-én, de addig még meg kell terveztetni és engedélyeztetni a vízbekötést, mert az az első lépés. Ez a két 

hét pont erre lesz jó. Nyilván csak szerződéskötés után rendelik meg az építőanyagot. Az építőanyag megérkezése is 

beletelik majd valamennyi időbe.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Körbenézve lent a sportpályán, a jelenlegi öltözőépület színvonala talán a Megye II szintjének felel meg. Én a magam 

részéről a TAO által is támogatott utánpótlás miatt tudom támogatni az új öltöző megépítését, illetve azért, mert a 

felnőtt csapat az NB III-ban játszik. A megyei bajnokságban játszó csapatoknak is komolyabb öltözőik vannak, mint itt 

nekünk, például Nőtincsen, Szendehelyen, Berkenyéről pedig ne is beszéljünk. Ha a legrosszabb forgatókönyv szerint 

a csapat kiesik az NB III-ból, és visszakerül a megyei bajnokságba, ez a mostani pálya és infrastruktúra már a megyei 

szintre sem alkalmas. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A megyei bajnoksághoz való szerepléshez még alkalmas volt, csak színvonalban nagyon lemaradtunk. A meglévő 

öltözőépület tetőhéjazata cserélve lett, de még az eredeti nyílászárók vannak beépítve. Belül nincs probléma, inkább a 

külső környezet szorul felújításra. Rossz állapotban van a kerítés és egy komolyabb tereprendezésre lenne szükség. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A Bánkitó Fesztiválra milyen hatással lesz a felújítás? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Pont tegnap beszéltem erről a szervezőkkel, hogy mi a tervük hosszú távon a fesztivállal, itt akarják-e tartani Bánkon. 

Ezek az épületek kiszolgáló épületként biztos, hogy jól jönnének nekik. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hogy látod, a fejlesztést követően szerinted meg lehet ott tartani a fesztivált? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Programszervezés kérdése. Ha megépül a lelátó, akkor a terület színházi előadások tartására jól kihasználható. Ha a 

pálya felújításra kerül, akkor oda nem lehet majd egy nagy cirkuszi sátrat felállítani. Ezt jeleztem is a fesztivál 

szervezőinek. Kisebb sátor felállítható, mert a gyep két hét alatt végül is helyrehozható. A nyári idegenforgalommal 

összeegyeztethető a bajnoki szezon, mivel nyáron nincsenek mérkőzések. A tervek szerint a pálya teljesen körbe lesz 

kerítve, aminek én külön örülök, mert most bárki bemehet oda és használhatja a pályát. Ha körbe van kerítve a pálya, 

csak az használhatja, akinek bérbe adjuk, vagy hozzájárulunk a használathoz. A pálya mögött kitakarítottunk, rendbe 

hoztunk egy nagy területet. Az ősfákat meghagytuk, de a bokrokat kivágtuk, így ott nyertünk még vagy 1.500 m2-t. Ez 

a terület a fesztivál alkalmával jó lehet sátorozásra, illetve egy-egy nagyobb fesztivál sátrat is be lehet oda állítani, így 

ki tudjuk váltani a focipálya területének használatát. Megállapodás kérdése egyébként a pálya használata. 

Többfunkciós létesítményként is üzemeltethető. Bármilyen rendezvény megtartható ott, családi nap, falunap, sportnap 

vagy akár egy 5.000 fős koncert is, ha van egy normális infrastruktúra, mosdók, kiszolgáló épület, stb. 

 

Torma Andrea polgármester 

Bennem már felmerült egy olyan nagy koncert megszervezésére, amit a víziszínpadnál nem kifizetődő megtartani, 

mivel annak csak 1500 fő a befogadó képessége, és egy ilyennek a focipálya adhatna helyszínt. Persze ez nagyon nagy 

szervezési feladat, és sok pénz, így egyelőre csak gondolati szinten létezik. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A focipálya gyepét le lehet takarni valamivel rendezvények alkalmával? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A nagy stadionokban is szoktak koncertek lenni, ott is lefedik valamivel a gyepet. Az egyik fesztivál alkalmával itt is 

kitaposták a füvet, de a következő évben hoztak valamilyen padlózatot, amivel lefedték a pályát, akkor semmi baja 

nem lett a fűnek, sőt még szebb is volt utána a fű. Megoldható a takarás, csak sokba kerül, de legalább nem megy 

tönkre a gyep.  

 

Torma Andrea polgármester 

Tájékoztatásként mondanám, hogy a Boltív-Bau Kft. jelenlegi módosított 55.083.387 Ft összegű árajánlathoz képest is 

a másik két árajánlat jóval magasabb, az egyik 64 millió forint, a másik pedig 96 millió forint összegű. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Ami miatt még egy kicsit aggódom, hogy ha a jövőben is ilyen aszályos nyarak lesznek, hogy oldjuk meg majd a pálya 

locsolását.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Rá kell kötni a vízhálózatra a locsolórendszert. 

 

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 

sportöltöző építése ügyében hozott 76/2022.(VIII.2.) számú határozatot visszavonjuk és helyébe lép az előerjesztett 

határozati javaslat, miszerint elfogadjuk az 55.083.387 Ft összegű árajánlatot, a Boltív-Bau Kft-t bízzuk meg a 

kivitelezéssel és az egyesületi és a pályázati támogatáson felül 15.105.962 Ft saját forrásból biztosítjuk a sportöltöző 

megépítését, valamint 2023. december 31-ig előfinanszírozzuk az egyesületi támogatás összegét, és aki elfogadja az 

erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

81/2022. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk 0123 helyrajzi számú ingatlanon 

tervezett sportöltöző építés ügyében hozott 76/2022.(VIII.2.) számú határozatát visszavonja és 

hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület 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 

támogatásból, valamint saját forrásból és egyéb forrásból megvalósítani tervezett „Sportöltöző építése 

Bánkon” kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot, a Boltív-Bau Kft. 55.083.387 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t 

megbízza az építési munkák elvégzésével. Az építési munkák befejezésének és a használatbavételi 

engedély megszerzésének végső határideje: 2022. december 31.  

Az építési beruházás finanszírozása az alábbi források felhasználásával történik: 

• pályázati támogatás: 19.977.425 Ft, 

• saját forrás: 15.105.962 Ft, amelyet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból 

biztosít, 

• a sportpályát használó Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület által együttesen vállalt egyéb forrás (továbbiakban: egyesületi fejlesztési 

támogatás): 20.000.000 Ft. 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fejlesztés megvalósításához az építési munkákra kapott 

támogatási összegen és saját forráson felül szükséges 20.000.000 Ft összegű, a Bánk Sportegyesület és 

a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület által vállalt egyesületi fejlesztési támogatás 

összegét a projekt határidőre történő megvalósítása érdekében, szükség esetén – az egyesületi 

fejlesztési támogatás egyesületek részéről történő biztosításáig, de legkésőbb 2023. december 31-ig - 

előfinanszírozza, azzal, hogy a Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület legkésőbb 2023. december 31-ig a sportöltöző építéséhez együttesen vállalt 20.000.000 

Ft összegű egyesületi fejlesztési támogatást Bánk Község Önkormányzat részére megfizeti.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk Sportegyesülettel és a Dalnoki Jenő 

Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesülettel a két szervezet által összesen 20.000.000 Ft összegű 

egyéb forrás (egyesületi fejlesztési támogatás) biztosítására vonatkozó megállapodást megkösse és 

aláírja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a sportöltöző épület kivitelezési munkáinak 

elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az építésre vonatkozó vállalkozói szerződést a 

nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse és aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

2. Napirend  Hőszivattyús klímaberendezés beszerzése az Óvodába 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Erről a témáról is beszéltünk már az előző ülésen. Megjöttek az árajánlatok. A Sebes Szerviz Kft. árajánlata 2 db, 5,2 

kw-os klímakészülék beszerzésére vonatkozik. Az árajánlat összege szereléssel, csövezéssel, munkadíjjal együtt 

összesen 1.030.000 Ft. Beszéltünk ennek kapcsán a „H” tarifáról is. Megnézettem villanyszerelővel az óvodai 

elektromos hálózatot. Azt mondta, hogy az óvodai elektromos hálózat nem felel meg a szabványoknak, át kell alakítani 

a villanyórát, a dobozokat, egyszóval mindent, amely összesen 462.000 Ft-ba kerülne. Időközben azonban Klári 

utánajárt, és kiderült, hogy az önkormányzat nem jogosult a „H” tarifára, így a villanyóra és az elektromos hálózat 

átalakításával nem kell foglalkoznunk. A Trenyik Bandival megbeszéltem, hogy átnézi és felújítja az óvodában lévő 

három cserépkályhát. Az önkormányzatnak nagyon kedvezményes áron, 60.000 Ft-ért elvállalta a munkát és az egyik 

hétvégén meg tudja csinálni. Annyi plusz költségünk lesz még, hogy az egyik cserépkályhán ajtót kell cserélni, illetve 

át kell vizsgáltatni a kéményeket is. Gabi, a kémények átvizsgáltatásában kérném majd a segítségedet! Tehát, ha nagy 

gond lenne a gázellátással vagy árral, akkor az óvodában megoldható lesz a fával történő fűtés. Az óvodai gázfútés 

éves költsége a tavalyi évben 517.000 Ft volt, nagyjából 3200 m3 gázt fogyasztottunk el. A jelenlegi árral számolva 

várhatóan 606.000 Ft lesz az óvoda fűtésköltsége ebben a fűtési szezonban, ami nagyjából 100.000 Ft 

kiadásnövekedést jelent. Véleményem szerint ezt ki tudjuk gazdálkodni, ez még nem tragikus, de nem tudjuk, hogy ez 

az ár marad-e, mert negyedévente van lehetősége a szolgáltatónak változtatni az árat. A másik kérdés az, hogy lesz-e 

egyáltalán gáz, mennyire lesz problémamentes vagy problémás az ellátás? A fával történő fűtés tehát megoldott lesz az 

óvodában. nyilván kell hozzá egy ember, aki intézi a begyújtást. A három cserépkályha az egész épület fűtését tudja 

biztosítani, mert úgy vannak elhelyezve, hogy több helyiséget is képesek fűteni. 

Visszatérve a hőszivattyús rendszerre, a múltkor mondtam, hogy a Kovács Kata óvónő és a férje, Majer János 

felajánlották, hogy az óvoda épületébe történő hőszivattyús klímaberendezés megvásárlásához hozzájárulnak 200.000 

Ft-tal. Én a magam részéről azt tudom elképzelni, hogy egy helyiségbe, a foglalkoztatóba legyen ilyen klíma 

felszerelve. Nyilván az áram díja is emelkedni fog. Az oviban napelem van, a napelem által megtermelt energia az 

elmúlt időszakban nagyjából fedezte a fogyasztást, de ez így is volt kalkulálva a pályázat beadásánál. Tehát jelenleg az 

óvodánál nem jelentkezik jelentős áramköltség, de ha felszereltetünk egy ilyen klímaberendezést, akkor valószínű, 

hogy az abból eredő többletfogyasztás már fizetési kötelezettségként fog jelentkezni. Én azt gondolom, hogy ha van 

cserépkályhánk, van fánk, és a gáz esetében most úgy tűnik, hogy a díjnövekedés költsége vállalható, akkor nem 

kellene most 1.000.000 Ft-ot erre ráfordítanunk. Ha csak egy klímát szereltetünk fel, az 500.000 Ft-ba kerül, amihez 

kapunk 200.000 Ft-ot, így csak 300.000 Ft-ot kellene ráfordítanunk a saját költségvetésünkből. Ha egy helyiségben 

van klímaberendezés, már az is jó vésztartaléknak. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ezzel a klímaberendezéssel nyáron lehet hűteni is? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, bár arra van a legkisebb igény: egyrészt nyáron egy hónapig, pont a legnagyobb kánikula idején zárva van az 

óvoda, amikor pedig működik az óvoda, nagyon sokat vannak kint a szabadban, másrészt óvatosan kell bánni a 

hűtéssel, mert a gyerekek könnyen megfázhatnak.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

És jó az épület szigetelése is. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, nincs az óvoda épületében elviselhetetlen meleg nyáron sem. 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Ha lehet fűteni fával és van fánk, akkor az a legegyszerűbb megoldás. Kérdés, hogy ki fog fűteni. A klíma mondjuk 

arra jó lehet, hogy reggelről, amikor még nem melegedtek fel a helyiségek, kicsit rásegítsen a fafűtésre. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lesz három alternatíva a fűtésre, amelyik a leggazdaságosabb lesz, azt használjuk majd. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én azt gondolom, hogy 300.000 Ft-ot rákölthetünk, hogy a fűtés tekintetében legyen még egy vészmegoldásunk. Tibor, 

mi a véleményed? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Én szerintem 2 klímát is felszereltethetnénk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rászánnál 800.000 Ft-ot? Csak egy „tartalék” fűtési megoldásra sokallom, főleg, hogy ezzel még a teljes óvoda nem 

lesz felfűtve, csak két helyiség. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azért itt a klíma fogyasztásával is számolni kell. Tehát nem csak a 800.000 Ft egyszeri kiadásról van szó, hanem a 

havi áramköltségről. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én is azt gondolom, ha már csináljuk, hogy talán érdemesebb lenne kettőt beszereltetni. Ha tetőfelújítás során leszedik 

a napelemeket és utána visszarakják, akkor hátha lehetne a napelemet is annyival bővíteni, hogy kitermelje a két 

klímaberendezés áramigényét. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ősszel mindenképpen sor kerül az óvoda tetőcseréjére, én legalábbis nagyon szeretném, hogy megvalósuljon, mert azt 

mondják, hogy a meglévő tető még egy telet nem biztos, hogy kibír. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Vagy azt is lehet, hogy csak egy klímát szereltetünk be, és a másik klímaberendezés árát napelembe fektetjük, amivel 

kitermeli a plusz áramigényt. Körbe érdeklődök, hátha van még szülő, aki anyagilag hozzájárulna a klíma 

beszerzéséhez. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Kicsit hűvösebb napokon nagyon jó lehet, esetleg csak alvás előtt beindítani egy kicsit. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ezek azért termosztáttal rendelkező berendezések, tehát ha be van fűtve és éjszaka lecsökken a hőmérséklet, akkor 

nem hagyja lehűlni az épületet egy bizonyos hőmérséklet alá. Be is lehet már ezeket a készülékeket programozni és 

akár távolról is lehet vezérelni őket.  

 

Torma Andrea polgármester 

Azt, hogy az áramteljesítményt meg kell-e növelni az óvodában, még nem tudjuk biztosan, csak majd ha látjuk a 

készülék áramigényét. Lehet, hogy ha teljesítményt kell növelni, akkor itt is szabványosítani kell, úgyhogy ezzel 

kapcsolatban kalkulálni kell még plusz költséggel. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Gondolom, a konyha miatt ott azért olyan elektromos hálózat van, ami elbír nagyobb terhelést is. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem 3x16 Amper van az oviban, több nincs. Mihez lenne több? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az szerintem elbír még egy klímát, más olyan szerkezet egyébként sincs, ami nagyobb energiát fogyasztana. 

 

Torma Andrea polgármester 

A mosogató és a mosógép, aminek esetleg nagyobb az áramigénye. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

A klíma egyébként is csak alternatív megoldás lenne, nem ez lenne a fő fűtési mód. Lehet, hogy egész évben 3 napot 

fog menni. A különböző fűtési módozatok sorrendje szerintem áram, gáz, fa. Ősszel, amikor még nincs túl hideg és 

nem indul be a fűtési szezon, lehetne először csak klímával fűteni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mi a véleményetek? Egy vagy kettő klímát szereltessünk fel? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Először szereltessünk fel egyet, aztán majd meglátjuk. 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyetértek. Abba a szobába javaslom beszereltetni, ahol a foglalkozások vannak, a másikat tornaszobának használják, 

illetve ott alszanak a gyerekek, de igazából, a foglalkoztató szobában is tudnak aludni, ha a szükség úgy hozza. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen, legyen egy, aztán majd meglátjuk. 

 

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 1 

db 5,2 kw teljesítményű hőszivattyús klímaberendezést szereltessünk fel az óvoda foglalkoztató helyiségébe és 

elfogadjuk a Sebes Szerviz Kft. árajánlatát, úgy, hogy csak egy készülék kerül beépítésre, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

82/2022. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodába 1 db 5,2 kw teljesítményű hőszivattyús 

klímaberendezést szereltet fel és a Sebes Szerviz Kft. által benyújtott árajánlat alapján a Sebes 

Szerviz Kft -t megbízza 1 db klímaberendezés telepítésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Törpe Óvodába történő 

klímaberendezés telepítésére vonatkozó vállalkozói szerződést a Sebes Szerviz Kft-vel 

megkösse, a munkálatot megrendelje, a szükséges intézkedéseket megtegye és a 

jognyilatkozatokat aláírja. 

 

Határidő: 2023. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Hugyecz Enikő 

képviselő 


