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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
19/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. november 8-án 10.00 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 Csizmár Gábor  alpolgármestert. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester 

Az ülés végén szeretnék még egy-két dolgot megbeszélni veletek, ezért javaslom 6. napirendként felvenni az Egyebek 

napirendi témát. 

 

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

Napirend  

 

1. Önkormányzati Hivatal külső homlokzatának felújítása- kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló építése- csapadékvízelvezetés tervezése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Gyalogos-átkelőhely megvilágítása, villamos kiviteli tervének elkészítése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Feladatellátási megállapodás egyészségügyi ellátásra (fogorvosi ellátás biztosítása) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

 

1. Napirend Önkormányzati Hivatal külső homlokzatának felújítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Beérkeztek az árajánlatok a hivatal homlokzatának felújítására, és látjátok, sajnos hozzá kell tennünk, többet, mint 

amennyit a pályázat benyújtásakor terveztünk. Sajnos ennyit emelkedtek az árak.  Úgy gondolom, hogy ezt a projektet 

meg kell csinálnunk, be kell fejezni a hivatal felújítását. Most már szép új a tető, még ez hiányzik, végre egy szép, 

kívülről is felújított hivatalunk legyen. A költségvetésünk alapján ezt a szükséges összeget hozzá tudjuk tenni, ezért 
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javaslom, hogy a határozati javaslatot az előterjesztettek szerint fogadjuk el és vállaljuk be a határozati javaslatban 

önerőkén feltüntetett 2,6 millió Ft összeg biztosítását ehhez a fejlesztéshez. A munkálatok elvégzésére valószínűleg 

csak tavasszal kerül sor, mert most már hideg van, nem lehet külső falakat és lábazatot színezni, mivel nem szárad meg 

ebben a nyirkos hideg időben. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ebben benne van a szigetelés is, vagy csak a színezés? 

 

Torma Andrea polgármester 

A külső homlokzat szigetelése benne van, de a födém szigetelése nincs. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Ez hosszú távon is jó. Hasznos lesz a beruházás a szigetelés miatt, nem csupán szép lesz a hivatal.  

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és savazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 

Vidékfejlesztési Programon belül a Börzsöny Térsége Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-13-10-

21. kódszámú pályázat keretében megvalósuló „Önkormányzati Hivatal külső homlokzatának felújítása” kivitelezési 

munkáinak elvégzésével 7.538.665 Ft összegért a legalacsonyabb árat ajánló Boltív-Bau Kft-t megbízzuk, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

96/2022. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési 

Programon belül a Börzsöny Térsége Egyesület működési területére meghirdetett VP6-

19.2.1.-13-10-21. kódszámú pályázat keretében megvalósuló az „Önkormányzati Hivatal 

külső homlokzatának felújítása” kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan 

benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Boltív-Bau Kft. 7.538.665 

Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t megbízza az építési munkák 

elvégzésével. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához a támogatáson felüli 

összeget, azaz bruttó 2.602.417 Ft-ot az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében saját 

forrásból biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzati Hivatal külső 

homlokzatának felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó 

jognyilatkozatokat megtegye, az építésre vonatkozó vállalkozói szerződést a nyertes 

ajánlattevővel az Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Napirend Járda, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló építése - csapadékvíz elvezetés tervezése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A járda, gyalogos átkelőhely és a buszmegálló építése a TOP Plusz projektünk legnagyobb eleme. Az építési 

engedélyezési tervek már a pályázat benyújtására elkészültek, ugyanakkor a közbeszerző elvárása, hogy a 

közbeszerzéshez készítessünk kiviteli terveket és a közbeszerzés a kiviteli tervekkel kerüljön kiírásra. A kiviteli 

terveket Espár Zsolt - aki az építési terveket készítette – készíti a forgalom-technikai tervvel együtt. Ez nem kerül 

plusz költségbe, az eredeti tervezési munka keretében megcsinálja. Amit külön meg kell rendelnünk, mert más 

szaktervezést igényel, az a csapadékvíz elvezetés, valamint a közvilágítás tervezése, villamos kiviteli tervek készítése. 

A csapadékvíz-elvezetés tervezésére három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot a Hydro-Method Kft. 

nyújtotta be 400.000 Ft + áfa összegben. A mási két árajánlat ettől magasabb volt: Via-Comp Mérnöki Iroda Kft-től 

640.000 Ft + áfa, Szabolcsi Tímea egyéni vállalkozótól pedig 600.000 Ft + áfa összegű árajánlatot kaptunk. Mind a 
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csapadékvíz-elvezetés, mind pedig a közvilágítás tervezési költségére igaz, hogy a tervezési díj a pályázati támogatás 

keretében elszámolható, tehát nekünk nem jelent plusz költséget. A kivitelezés lesz majd érdekes kérdés, ha arra 

gondolunk, hogy kivitelezési árak hogyan változtak az elmúlt időszakban, és beadott pályázatban szereplő árakhoz 

képest mivel fogunk találkozni az ajánlatoknál. Körülbelül december közepére ígérték, hogy addigra elkészül a terv, és 

azt követően tudunk a közbeszerzési kiírással foglalkozni. Tehát annyi csúszásban vagyunk, amennyi időt ezeknek a 

terveknek az elkészítése igényel. Szerintem nagyjából tavasszal lehet meg a közbeszerzés eredménye. Jó esetben 

tavasszal elkezdődhet az építés, viszont a nyári időszakra szerintem fel kell függeszteni a munkálatokat, úgy, ahogy a 

parkoló építésnél is, hiszen a nyári két hónapban nem lehet munkálatokat végezni, nem terhelhetjük a nyári 

csúcsforgalmat még azzal is, hogy utakat zárunk el, amitől még nagyobb zsúfoltság és közlekedési káosz lesz.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az útépítést jó lenne nyáron csinálni.  

 

Torma Andrea polgármester 

Tavasszal meg ősszel is lehet csinálni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Attól függ, milyen lesz a tavasz meg az ősz. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Azt lehet tudni, hogy mennyi idő egy ilyet megépíteni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ezt majd a közbeszerzési kiírás előkészítésekor a műszaki ellenőr és a közbeszerző egyezteti. Ez is majd a 

közbeszerzési kiírásnak lesz a része, abban meg kell határozni a kivitelezés időtartamát.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Biztos, hogy több hónapos munka lesz. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az biztos, talán még fél évnél is tovább tarthat, nagy munka lesz. Villanyoszlopokat kell áthelyezni, közművet kell 

kiváltani, részűt bontani, építeni, árkot fedni. A világítást az út alatt át kell vezetni, mert a gyalogos-átkelőhelyet 

mindkét oldalról meg kell világítani. Szerintem minimum fél év, mire elkészül. Ha minden jól összejön, akkor jövő év 

végén kerülhet sor a műszaki átadásra. Lehet, hogy meg tudnak csinálni egy szakaszt tavasszal és ősszel a másikat, de 

ez a közbeszerzés során és az ajánlattevői ütemterv alapján derül ki, mi a véghatáridőt jelölünk ki. A projekt befejezési 

határideje egyébként 2025. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha innen a bolttól egészen a végéig nem is csináljuk nyáron, de a többi részét szerintem csinálhatjuk, az nem jelent 

olyan nagy forgalmi akadályt. 

 

Torma Andrea polgármester 

Dehogynem! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Hétköznap tudnának dolgozni, csak hétvégére kellene felfüggeszteni a munkát, amikor nagy a forgalom a faluban. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha lezárják az egyik sávot, a lezárást nem fogja tudni hétvégére a feloldani, ha ott félbehagyott munkafolyamatok 

vannak. Én a július-augusztust kivenném. A pályázati határidőbe beleférünk, azon már nem múlik semmi, hogy 

októberre vagy novemberre készül el. A magunk nyugalma, meg a közlekedhetőség szempontjából én azt mondom, 

hogy azt a két hónapot vegyük ki, és akkor ne legyen építés. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kérdés, hogy tavasszal mikor tudják elkezdeni. Ha már márciusban elkezdik, akkor lehet, hogy pont ezt a középső 

szakaszt meg tudják csinálni, és nyáron meg a településközponton kívüli szakaszt. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A munkálatoktól is függ, hogy éppen hogy állnak. Ha még nincs lezárva egy szakasz, akkor kérhetjük, hogy két 

hónapig függesszék fel a munkálatokat, vagy másfajta munkát végezzenek addig. Aki Bánkra jön, az úgyis 
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alkalmazkodni fog a helyzethez, aki csak áthalad a településen, az úgyis fog kerülőutat keresni arra a fél évre, amíg a 

beruházás zajlik. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én azt mondom, hogy július 1-től augusztus 20-ig ne dolgozzanak, az a tiszta helyzet. Teljes lezárás nem lesz, 

maximum fél sávot zárnak le, de a forgalomtechnika még tervezés alatt van. Ezt a közbeszerzés kiírásakor meg kell 

határozni, hiszen a kivitelezőnek is eszerint kell szervezni és ütemezni a munkákat. 

 

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 

TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt 

keretében a Petőfi úton megvalósuló járda mentén a csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli tervének 

elkészítésével 400.000 Ft + áfa díjért a legalacsonyabb árat ajánló Hydro Method Kft-t megbízzuk, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

97/2022. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.1-

21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című 

projekt keretében a Petőfi úton megvalósuló járda mentén a csapadékvíz elvezetés 

engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozóan a Hydro Method Kft. által 

benyújtott 400.000 Ft + áfa, azaz összesen 508.000 Ft tervezési díj ajánlatot elfogadja, és a 

Hydro Method Kft megbízza a tervek elkészítésével. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, a 

csapadékvíz elvezetési terv elkészíttetésére, valamint az engedélyezett terv elkészítéséhez 

szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Gyalogos-átkelőhely megvilágítása - villamos kiviteli terv elkészítése 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A gyalogos-átkelőhely megvilágítását külön meg kell terveztetni A gyalogos-átkelőhelyeket két oldalról meg kell 

világítani és ehhez engedélyezési tervet kell benyújtani és engedélyeztetni kell. A villamos kiviteli terv elkészítésére 

vonatkozóan szintén 3 cégtől kértünk árajánlatot, melyek közül a Nógrádvill Kft. ajánlata bizonyult a 

legkedvezőbbnek, 385.000 Ft + áfa összegben. A másik két árajánlat: a VRG-VILL Bt. ajánlata 450.000 Ft + áfa, a 

BET-VILL Kft. árajánlata pedig 500.000 Ft + áfa összegű volt. A Nógrádvill Kft. amellett, hogy a legkedvezőbb árat 

adta, ismeri a térséget, salgótarjáni cégről van szó, így a területileg illetékes engedélyező hatóságokat is ismeri. 

Javaslom, hogy a Nógrádvill Kft. ajánlatát elfogadva, bízzuk meg a villamos kiviteli tervek elkészítésével. Ez a 

tervezési költség is elszámolható a projekt keretében, úgyhogy nem jelent plusz költséget a számunkra. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hol lesz pontosan a három gyalogos-átkelőhely? 

 

Torma Andrea polgármester 

Az egyik nagyjából a régi strandbejáratnál, ahol most a fagyizó van, a másik a Tengerszem Panzió melletti 

buszmegállónál, nagyjából a Csurja-ház kerítésének vonalában, a harmadik pedig a Benczúr utcánál. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A három gyalogos-átkelőhely miatt legalább a forgalomlassítás is megvalósul végre a Petőfi úton. 
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Torma Andrea polgármester 

Igen. Arra azért lélekben készüljünk, hogy ehhez a projekthez – az időközben bekövetkezett áremelkedések miatt - 

esetleg önerőt kell biztosítanunk. A három gyalogos-átkelőhely mindkét oldali megvilágítása szintén jelentős költség 

lesz, ráadásul ha az út alatt visszük át a vezetéket, az szintén nem kis munka.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Miért kell átvinni a vezetéket az út alatt? 

 

Torma Andrea polgármester 

Mert csak az úttest egyik oldalán van villanyvezeték. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Miért nem lehet légvezetékkel megoldani? Az olcsóbb. 

 

Torma Andrea polgármester 

Én kértem, hogy ne légvezetékkel vigyék át az áramot, mert egyrészt nem szép, másrészt balesetveszélyesebb, 

elavultabb megoldás. Jó lenne, ha ezen a téren is fejlődnénk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És nem lehet napelemes lámpákat felszerelni? Én láttam már máshol is ilyen megoldást gyalogos-átkelőhely 

megvilágítására. Van a tetejükön egy napelem, ahhoz van egy akkumulátor és közvilágításként funkcionál. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rá van kötve a közvilágítási hálózatra? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nincs. Nem kell rákötni, mert sziget üzemmódban van. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Sok helyen van már ilyen világítás a semmi közepén és ott sincs rákötve semmire. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkérdezem, hogy ez működhet-e. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 

hogy TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című 

projekt keretében a Petőfi úton kialakításra kerülő 3 db gyalogos-átkelőhely megvilágítására vonatkozó villamos 

kiviteli terv elkészítésével 385.000 Ft + áfa díjért a legalacsonyabb árat ajánló Nógrádvill Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft -t megbízzuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

98/2022. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.1-

21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című 

projekt keretében a Petőfi úton kialakításra kerülő 3 db gyalogos-átkelőhely 

megvilágítására vonatkozó villamos kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan, a Nógrádvill 

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 385.000 Ft + áfa, azaz 

összesen bruttó 488.950 Ft villamos tervezési díj ajánlatot elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, a 

terv elkészíttetésére, valamint az engedélyezett terv elkészítéséhez szükséges intézkedések 

és jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4. Napirend Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
 

 

Torma Andrea polgármester  

A közmeghallgatás megtartására november 24-e csütörtök 17 órát javaslom. Nektek megfelel ez az időpont? A 

képviselő-testületnek határozatképesnek kell lennie, ezért rajtam kívül még legalább két képviselőnek ott kell lennie.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Nekem jó a csütörtök. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Hétköznap délután van, úgyhogy nekem is jó az időpont. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Részemről is rendben. 

 

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

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 

hogy a közmeghallgatás november 24-én legyen megtartva, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 

 

99/2022. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évben tartandó 

közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg: 

 

A közmeghallgatás időpontja: 2022. november 24. (csütörtök) 17.00 óra helyszín: Bánk, 

Önkormányzat Hivatal rendezvényterme. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert közmeghallgatás megszervezésével, az 

érintettek tájékoztatásával, valamit a közmeghallgatás levezetésével. 

 

Határidő: 2022. november 24. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend Feladatellátási megállapodás egészségügyi ellátásra (fogorvosi ellátás biztosítása) 
 

 

Torma Andrea polgármester  

Évek, évtizedek óta a romhányi fogorvosi szolgálattal működünk együtt, vagyis a romhányi fogorvosi szolgálat 

biztosítja Bánk lakosai számára is a fogorvosi ellátást. Nemrégiben új fogorvos lett a körzetben, és azt, hogy Bánk 

tekintetében is a romhányi fogorvosi szolgálat biztosítja az ellátást, írásba kell foglalni. Erről szól az előterjesztett 

fogorvosi feladatellátási megállapodás, hiszen a fogorvosi ellátás biztosítása az önkormányzatnak kötelezően ellátandó 

feladat, és ezzel a megállapodással rögzítjük, hogy a feladatellátást átadtuk, Romhány pedig számunkra is biztosítja a 

fogorvosi ellátást.  

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 

fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó Romhány Község Önkormányzatával, mint egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására jogosulttal kötött feladat-ellátási megállapodást és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

következő határozatot: 
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100/2022. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás biztosítása 

tárgyában Romhány Község Önkormányzatával, mint egészségügyi szolgáltatás nyújtására 

jogosulttal kötött feladat-ellátási megállapodás tartalmát megismerte és az előterjesztettek 

szerinti elfogadja és aláírásra jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

6. Napirend Egyebek 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Közeleg az Advent, ezért aktuálissá vált a karácsonyi díszkivilágítás kérdése. Én a magam részéről úgy gondoltam, 

hogy egyelőre idén legyen díszkivilágítás, mert az áramszolgáltatóval korábban megkötött fix áras szerződésünk még 

érvényes, így most még – egyelőre – az eddigi áron kapjuk az áramot. Ki tudja jövőre mi lesz, most, amíg tudjuk 

vállalni, legyen díszvilágítás. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

A médiában folyamatosan arról cikkeznek, hogy mely településeken marad el idén a karácsonyi díszkivilágítás a 

rezsiköltségek emelkedése miatt. Nem tudom, hogy mennyire védhető a lakosság felé ez a dolog. Biztos lesznek 

olyanok, akik majd szóvá teszik, hogy miért nem spórolunk inkább. 

 

Torma Andrea polgármester 

Dönthetünk úgyis, hogy nem lesz díszkivilágítás. Csak azért gondoltam, hogy idén még lehetne, mert nem kerül sokkal 

többe, mint eddig és mégiscsak emeli az ünnepi hangulatot a díszkivilágítás. Épp elég csapás ér mostanában 

mindenkit, gondolok a rezsi költségek emelkedésére, legalább ez maradjon még meg, ameddig bírjuk. Valószínű, hogy 

azok az önkormányzatok már új szerződést kellett, hogy kössenek a szolgáltatóval, és az előző árhoz képes sokszoros 

áron kapják az áramot, ezért döntöttek úgy, hogy elmarad a díszkivilágítás. De természetesen mi is dönthetünk úgy, 

hogy előre spórolunk és nem lesz. De azt gondolom, hogy ez most még nem akkora plusz költség, amit ne lehetne 

bevállalni. Egy hónapról van szó, és néhány díszről. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Kell fizetni pluszban a karácsonyi díszkivilágításért? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Be kell jelentenünk az áramszolgáltató felé, hogy mennyi fényforrást helyezünk fel, annak mennyi a fogyasztása, 

és aszerint számlázzák a plusz fogyasztás áramdíját. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azon az áron számlázzák le, mint amin az áramot kapjuk? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, eddig a közvilágítás díján került elszámolásra. Meglátjuk, mit reagálnak, ha benyújtjuk az igényt. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

Ezt jó lenne valahogy a lakosság felé kommunikálni, mert biztos támadni fognak minket az miatt, hogy mi szükség a 

karácsonyi díszkivilágításra, miért nem spórolunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A fényelemek felszerelésért is kell fizetni? Vagy ki szereli fel a fényforrásokat? 

 

Torma Andrea polgármester 

A Nagy Laci szokta felszerelni. Volt, amikor ingyen megcsinálta, tavaly fizettünk érte, de nekünk baráti árat számol.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hol szokott lenni díszkivilágítás a központi téren kívül? 
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Torma Andrea polgármester 

A Petőfi úton majdnem végig, és a tó körül, a sétányon. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

Nem lehet beállítani, hogy csak hétvégén legyen díszkivilágítás meg az ünnepek alatt? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, mert a közvilágítási hálózatra van rákötve, azzal együtt működik. 

Mi lenne, ha csak a hivatal előtti téren és a Petőfi úton lenne díszkivilágítás, a tó körül pedig nem? Télen estéként már 

úgy sem sétálnak sokan a tó körül. Akkor valamennyit spórolunk is, de van is díszkivilágítás. 

 

Csizmár Gábora alpolgármester 

Rendben. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Jó, legyen csak a hivatal előtt, meg a Petőfi úton díszkivilágítás. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor így benyújtjuk az igényt az MVM-hez, aztán meglátjuk, hogy mit válaszolnak. 

Tájékoztatlak Benneteket, hogy most szombaton, november 12-én lesz a Márton napi rendezvényünk, óvodások adnak 

műsort, aztán lámpás felvonulás a tó körül, és utána egy zenés-táncos gyermekműsor lesz a teremben. Gyertek el Ti is, 

ha tudtok! 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Rendben. 

Ezúton jelezném én is, hogy idén december 10-re, szombatra tervezzük a karácsonyi vásárt. Az árusok részéről 

felmerült, hogy esetleg eltekintenénk-e idén a közterület-használati díj megfizetésétől a gazdasági helyzetre tekintettel.  

 

Torma Andrea polgármester 

Úgy gondolom, hogy nem. Eddig is szinte jelképes 2-3.000 Ft körüli összeget fizettek közterület-használati díjként, 

szerintem ez a néhány ezer forint nem megterhelő összeg, hiszen ők itt kereskedelmi tevékenységet végeznek, 

bevételük van. Áramot adunk, ami nekünk is pénzbe kerül, padot, asztalt adunk, ami elhasználódik. Az önkormányzat 

is nehéz gazdasági helyzetben van. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Lesz megint közösségi főzés, nem árusítani fogjuk az ételt, mindenki megkóstolhatja, aki eljön a rendezvényre. Be kell 

jelenteni ezt ide a hivatalba? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynak kell írásban bejelenteni a közösségi főzést. A 

hivatalban csak a kereskedelmi tevékenység folytatását kell bejelenteni a vásáron résztvevő árusoknak.  

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Az áramot vételezhetjük a nagyteremből, mint tavaly? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Hasonló programokkal készülünk, mint tavaly. Idén is találkozhatnak a gyerekek a Mikulással. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az Önkormányzat is szervez Mikulás ünnepséget? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, december 4-én, vasárnap lesz a Mikulás műsor a rendezvényteremben. Ma meg is rendelem a Mikulás 

csomagokat a gyerekeknek. Aki eljön a műsorra, itt megkapja a csomagot a Mikulástól, aki viszont nem, azok 

átvehetik a hivatalban. Örülnék, ha minél többen itt kapnák meg, hiszen ezért szervezzük a műsort. Erről beszéljünk is, 

hogy azoknak, akik nem jönnek el a műsorra, kivigye a Mikulás, vagy a hivatalban vegyék át, mert a kihordás nagy 

nehézséget jelent és sok időt vesz igénybe. Úgy gondolom, a műsor a gyerekeknek van szervezve, jöjjenek el és itt 

megkapják. A kihordás nagyon nagy munka, nincsenek otthon, nem jön ki, időigényes, macerás, a Krisztiánék idejével 
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és segítőkészségével ne éljünk vissza. Aki nincs itt a műsoron, jöjjön be a hivatalba átvenni, ne mi szaladgáljunk 

utánuk, úgy, hogy esetleg többször is vissza kell menni, hogy sikerrel járjunk. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Aki nem tud eljönni az ünnepségre, esetleg átvehetné a csomagot a karácsonyi vásáron is a Mikulástól. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

A vásárra más településről is jöhetnek gyerekek, kellemetlen lenne, ha ők nem kapnának csomagot.  

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, szerintem is jobb, ha bejönnek a szülők a csomagokért a hivatalba. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az óvodában is lesz Mikulás ünnepség? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, azt mondta a Böbi, hogy szerveznek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egyébként én is azt gondolom, hogy ne vigye házhoz a megmaradt csomagokat. Sokáig tart és a gyerekeket is 

macerásabb már este felöltöztetni és kivinni a hidegbe. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Esetleg azt lehetne, hogy nem viszi ki a csomagokat, csak körbe mennek néhányszor, hogy a gyerekek lássák az 

ablakból a Mikulást és tudjanak neki integetni. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Csizmár Gábor 

alpolgármester 


