
Közmeghallgatás  20/2022.(XI.24.)  

 1 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  

Közmeghallgatásról 
 
 

Készült: 2022. november 24-én 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 

Közmeghallgatás helye: Bánk Község Önkormányzat hivatalának rendezvényterme, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Közmeghallgatás vezetője: Torma Andrea polgármester 

Jelen vannak:  Torma Andrea   polgármester 

 Hákli Tibor alpolgármester 

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

 

Vendégek:      a mellékelt jelenléti ív szerinti  5 fő 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszöntöm a megjelenteket, a képviselőket és a lakosságot. 

Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 3 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes 

számban jelen van, ezért a közmeghallgatást megnyitom. 

 

Javaslom, hogy a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítője Hákli Tibor alpolgármester legyen. 

 

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

Torma Andrea polgármester 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A mai közmeghallgatás célja és a jogszabály szerint előírt feladat, hogy 

a lakosság részéről közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok tehetők a képviselő-testület felé. Átadom a szót 

a megjelenteknek. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat vagy bármi, ami a közérdekkel, a faluval 

kapcsolatos? A feltett kérdésekre igyekszünk itt helyben válaszolni. Ha valamire nem tudunk most választ adni, 

arra írásban, záros határidőn belül válaszolunk. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat!  

Természetesen kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat nem csak itt és most lehet feltenni, hiszen bármikor 

elérhetőek vagyunk. Igyekszünk folyamatosan részletes tájékoztatást adni arról, ami a faluban történik, ezt 

szolgálja a honlap, az újság és a Facebook oldalunk is. A közmeghallgatás egy kötelező fórum, meg kell adni a 

lehetőségként, de ezen kívül bármikor állunk a lakosság, illetve az érintettek rendelkezésre.  

 

Gyurcsó Istvánné bánki lakos 

Egy fekete, puli jellegű kutyust láttam kóborolni az úton a mai nap folyamán. 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönjük a bejelentetést, de már megvan a gazdája, a kutyus hazakerült. 

 

Amennyiben további hozzászólás nincs, tájékoztatom a megjelenteket, hogy most pénteken készítjük el a falu 

adventi koszorúját és vasárnap, az Istentisztelet után gyújtjuk meg az első gyertyát, majd ezt követően minden 

vasárnap gyújtjuk a gyertyátkat. December 4-én lesz a Mikulás ünnepség itt a rendezvényteremben, továbbá a 

civil összefogással december 11-én lesz a már hagyománnyá váló bánki Karácsonyi vásár. 

 

További hozzászólás, kérdés, javaslat, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és a 

közmeghallgatást lezárta. 

 

 

 

 Torma Andrea  Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester  aljegyző 
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A jegyzőkönyv hiteles.  

  

  Hákli Tibor 

alpolgármester 

 

 


