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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
16/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. augusztus 26-án 11.00 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 

 Ivanics András képviselő 

 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 Hákli Tibor alpolgármestert. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. Közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása,  

közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

1. Napirend Közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása,  

közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet 

módosítása 

 
Torma Andrea polgármester 

A közétkeztetési szolgáltató még nyár elején jelezte, hogy sajnos áremelésre kényszerül, különben nem tudja tovább 

biztosítani a szolgáltatást. Megemelkedtek az alapanyagárak, illetve időközben a rezsiköltség is, ezt mindannyian 

tudjuk, tapasztaljuk. A szolgáltató az előterjesztés mellékletét képező árajánlat szerint kérte az étkeztetési szolgáltatási 

árak megemelését. Az előterjesztett rendelet-tervezet pedig arról szól, hogy ezt az áremelést az önkormányzat 

érvényesíteni kívánja a térítési díjakban, a szolgáltatást igénybe vevők felé, tehát az áremelés következtében növekedni 

fognak a térítési díjak. A gyermekétkeztetés esetében nincs jelentősége az áremelésnek, mert jelenleg minden gyermek 

ingyenesen étkezik. 

 

Ivanics András képviselő 

Nagyjából fedezi ezt az állami normatíva? 

 

Torma Andrea polgármester 

Pontos adatokkal most nem készültem, de nagyjából igen. 

A szociális étkezők esetén valamennyi díjkategóriában az áremelkedéssel arányosan emelkedne a személyi térítési díj. 

Egy adag ételért jövedelemtől függően 430 Ft és 830 Ft közötti díjat kell fizetniük a szociális étkeztetésben 

részesülőknek. Biztos, hogy lesz, aki nehezményezni fogja a térítési díj emelést, de manapság 400-800 Ft-ért szinte 

semmit nem lehet kapni, pláne meleg ebédet nem lehet kihozni ebből az összegből. Egyébként fontos kiemelni, hogy a 

térítési díjak jóval alacsonyabbak, mint amennyit az önkormányzat ténylegesen fizet a szolgáltató felé, tehát nem 

terheljük egy az egyben az ellátottakra az áremelést, illetve az ebéd beszerzési árát, hanem annak egy részét átvállalja 

az önkormányzat. Egyébként a környező települések térítési díjait tekintve nem kiugró a mi díjunk, nagyjából azonos 

szinten vannak a térítési díjak, kisebb eltérésekkel. 
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Ivanics András képviselő 

Évente csak egyszer szoktunk térítési díjat emelni, ugye? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de ez most egy rendkívüli év. Ahogy az árak mostanában alakulnak, szinte biztosra vehető, hogy év vége felé 

lesz még díjemelési kérelem a szolgáltató részéről, elég, ha csak a megnövekedett rezsiköltségeket vesszük alapul, 

vagy a jövő évi béremelésekre gondolunk, amiket gondolom, szintén érvényesíteni szeretné a díjakban a szolgáltató. 

Ha nem emel árat, akkor kénytelen lesz felmondani a szerződést, mert különben veszteséges lenne számára a 

szolgáltatás biztosítása, az pedig nyilván egy vállalkozás számára fenntarthatatlan. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a határozati 

javaslattal, miszerint 2022. szeptember 1-jétől továbbra is fenntartjuk a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel fennálló, a közétkeztetés ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést, és elfogadjuk a vállalkozó 

által benyújtott áremelést, mely alapján elfogadjuk az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

84/2022. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk Község 

Önkormányzata a 2022. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális rászorulók 

étkeztetése)  vonatkozó  vállalkozói szerződését a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel fenntartja, a vállalkozóval megkötött szerződést 2022. szeptember 1. 

napjával módosítja az előterjesztett vállalkozási szerződés módosítás tervezetnek és a 

vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás 

aláírására.  

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős:   polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési 

díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet előterjesztett módosításával, és elfogadja az erről szóló rendelet 

tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (VIII.26.) önkormányzati RENDELETE 

 

az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013. (XI.28.) rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásra vonatkozó pályázatot kiírták már? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, sőt februárban már döntöttünk is róla, és be is nyújtjuk a pályázatot, 54 m3 tüzifa vásárlásra igényeltünk 

támogatást. 

 

Ivanics András képviselő 

Mennyi tüzifa vásárlásra kaptunk támogatást? 
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Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Még nincs döntés. Augusztus 31-ig lehet pályázni. Várhatóan szeptember-október folyamán lesz róla döntés. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha a jövőben is megmarad ez a szociális célú tüzelőanyag pályázat, akkor a maximálisan igényelhető mennyiségtől 

szerintem el kell térnünk, egyrészt azért, mert a tüzifa árak óriási mértékű áremelkedése történik, másrészt a 

településen nincs annyi rászoruló, amennyi tüzifát vásárolni szoktunk, mindig gond az igazságos kiosztás, az 

áremelkedés miatt pedig várhatóan az önkormányzatnak sokkal több pénzébe kerül majd a tüzelőanyag vásárlás. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Lehet, hogy egyre több rászoruló lesz. Véleményem szerint egyébként rögzíteni fogják a tüzifa árát és az erdészet attól 

magasabb áron nem adhatja majd. 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy a tüzifa jelenlegi 50-60.000 Ft/m3 piaci ára ellenére nekünk 16.500 Ft+áfa/m3 

áron adják. De majd meglátjuk, és amikor aktuális, döntünk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az erdészeti bruttó ára tavasszal 31.000 Ft volt. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A pályázati támogatás mértéke 16 500 Ft/erdei m3 + áfa. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom elképzelni, hogy az erdészet nekünk ennyiért adja, amikor jóval magasabb piaci áron is eladhatja. 

Vehetünk tüzifát, de attól tartok, akkor nekünk kell fizetnünk a támogatási összeg és a piai ár közötti különbözetet. 

 

Ivanics András képviselő 

Lehet, hogy az állam ad hozzá plusz támogatást. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A korábbi években nem úgy volt, hogy az erdészet odaadta nekünk a pályázati támogatás szerinti áron a tüzifát és csak 

a szállítási költséget kellett saját költségvetésből hozzátenni? 

 

Torma Andrea polgármester 

De igen, eddig így volt. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A februárban megjelent pályázati kiírásban szereplő tüzelőanyag ár köszönöviszonyban sincs a jelenlegi piaci árakkal. 

Lehet, hogy majd kevesebb mennyiségű tüzifát ítélnek oda a pályázat elbírálásakor. 

 

Ivanics András képviselő 

Az önkormányzatnak van még tüzifája, ha jól láttam. 

 

Torma Andrea polgármester 

Van, de szeretném, ha az megmaradna vésztartaléknak, az óvoda esetleges fával történő fűtésére. Nem voltál itt a 

legutóbbi ülésen, amikor arról döntöttünk, hogy megcsináltatjuk az óvodában lévő három cserépkályhát, továbbá 

veszünk a foglalkoztató szobába 1 db hőszivattyús klímaberendezést, hogy a gáz mellett legyen más alternatíva is a 

fűtés biztosítására. A Kovács Kata óvónő és a férje felajánlottak 200.000 Ft támogatást a klímaberendezés 

beszerzéséhez, amit már át is utaltak a részünkre. A meglévő tüzifánk tehát arra van, hogy ha bármilyen okból nem 

tudunk gázzal fűteni, akkor áttérünk fatüzelésre annak érdekében, hogy ne kelljen télen bezárni az óvodát. A keddi 

ülésen döntöttünk arról is, hogy megépíttetjük a sportöltözőt és a projekt megvalósításához valamivel több, mint 15 

millió forint önerő biztosítását vállalja az önkormányzat. Az előterjesztést megkaptad, a határozati javaslatban 

foglaltaknak megfelelő döntés született. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Megnéztük valamelyik nap az áramot, 3 x 20 amper áll rendelkezésre a focipályánál. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az jó, az nem kevés. Az új öltöző épülethez 1 x 32 amperre lesz szükség. 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Nem egy fogyasztási helynek minősül? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom. Az új öltöző nem azon a helyrajzi számú ingatlanon kerül megépítésre, mint amelyiken a meglévő öltöző 

van. Szeptember 5-től kezdődnek az új öltöző építési munkálatai. Jelenleg még nincs ott vízbekötés, annak a 

terveztetését megrendeltem, folyamatban van. A kivitelező kérte, hogy a meglévő öltözőből biztosítsunk neki addig 

vizet az építés helyszínére egy hosszú slagon keresztül. Tibi, légy szíves szerezz oda egy hosszú slagot, ha nincs olyan, 

amit oda átadhatunk, akkor vegyünk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem kell venni, van slagunk. Kettőt összerakunk, az már elér odáig. 

Új vízóra is lesz az új öltöző épülethez? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Már megrendeltem az új vízbekötést, jelenleg tervezés alatt van. 

Egyébként képzeljétek el, úgy néz ki, hogy valamiben szerencsénk is van: ott a sarkon van egy tűzcsap, ami most már 

kötelező a sportöltözőknél, és amit a pályahasználat engedélyezése során ellenőriznek is, Ha nem lenne ott, előírnák, 

ami jelentős költség lenne, és ez nincs benne az építési költségvetésben, de mivel van ott egy tűzcsap, szerencsére azt 

nem kell megépítenünk. Utána kell majd érdeklődnünk a Katasztrófavédelemnél, hogy mekkora vízhozammal kell 

rendelkeznie a tűzcsapnak ahhoz, hogy elfogadhatónak ítéljék ehhez az öltözőhöz. A DMRV be fogja mérni, hogy 

mekkora a tűzcsap vízhozama, aztán meglátjuk, hogy elegendő lesz-e vagy további intézkedést igényel. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Beszéljek a Robival a patakmeder tisztítás miatt? Két-három nap alatt végez vele. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

 

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

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


