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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

7/2020.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2020. július 14-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  

Csizmár Gábor alpolgármester 
Hákli Tibor alpolgármester 
Hugyecz Enikő képviselő 
Ivanics András képviselő 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

 
 
Torma Andrea polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés                  
határozatképes és azt megnyitom.  
A meghívóban szereplő napirendeket két kiegészítéssel javaslom megtárgyalásra: 6. napirendként a Tó körüli wifi              
jeladó egységek elhelyezése iránti kérelem, amit e-mailben küldtem ki Nektek, valamint 7. „Egyebek” napirend              
keretében szeretném, ha néhány dolgot megbeszélnénk. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hugyecz Enikő képviselőt. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva - az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Helyi védelem alá helyezés 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

2. Népi építészeti program keretében Tájházak épület felújítására igényelhető támogatás 
              Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
 

3. Kölcsönözhető eszközbeszerzés a strandra (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
4. Bánk 0123 helyrajzi számú labdarúgópálya Érsekvadkert SE által történő használata (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csizmár Gábor alpolgármester 
 

5. Várakozni tilos tábla kihelyezése a Hősök tere egyik oldalán (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 
6. WIFI jeladók kihelyezése iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 
  

7. Egyebek 
 
 

 
1. Napirend Helyi védelem alá helyezés  

 
 
Torma Andrea polgármester 
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A legutóbbi ülésen döntöttünk arról, hogy elindítjuk a helyi védelem alá helyezésre vonatkozó eljárást a Petőfi út 27.                  
számú ingatlanra vonatkozóan. Az eljárás megindításáról szóló tájékoztató felkerült a honlapunkra, valamint egyetlen             
érintettként az építésügyi hatóság részére is elküldtük az értesítést, ahonnan a válasz is megérkezett, melyben azt írták,                 
hogy kifogást nem emelnek a védelem alá helyezéssel kapcsolatban, így most már csak a mi döntésünk szükséges                 
ahhoz, hogy ez az ingatlan helyi védelem alá kerüljön. Az erre vonatkozó képviselő-testületi döntés rendeleti formában                
történik. Elméletileg a napokban fog megjelenni a pályázati felhívás, amiben majd láthatjuk a részleteket. Kérdés,               
észrevétel, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a                  
Bánk, Petőfi út 27. szám alatti ingatlant helyi védelem alá helyezzük és ennek érdekében a településkép védelméről                 
szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztettek szerint módosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a Bánk, Petőfi út 27. szám alatti ingatlant helyi védelem alá helyezéséről, valamint                
ezzel kapcsolatban a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és            
rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő              
rendeletet: 
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (VII.15.) önkormányzati RENDELETE 
 

       a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 
2. Napirend Népi építészeti program keretében tájházak épületfelújítására  

igényelhető támogatás 
 
 
Torma Andrea polgármester 
Ugyanannál a Teleki László Alapítványnál, ahol a helyi védelem alá helyezett népi lakóház felújítására szeretnénk               
pályázni, jelenleg van egy pályázati kiírás tájházak felújítására, melynek a beadási határideje a holnapi nap. A bánki                 
tájház nem az önkormányzat, hanem a Magyar Állam tulajdona, ezért amikor találkoztam ezzel a pályázati               
lehetőséggel - körülbelül 1 hónapja - először úgy gondoltam, hogy ebben most nem tudunk részt venni, mert nagyon                  
hosszadalmas procedúra a Magyar Államtól, illetve a nevében eljáró MNV Zrt-től tulajdonosi hozzájárulást szerezni,              
amit a pályázathoz kötelezően csatolni kell, és úgy láttam, ez július 15-ig nem fog megtörténni. Viszont azt a                  
tájékoztatást kaptam az Alapítvány egyik munkatársától, hogy most a pályázat benyújtásához az is elég, hogy               
igazoljuk, hogy elindítottuk ezt az eljárást, és ha nyerünk, a támogatási szerződés megkötéséig kell meglennie a                
hozzájárulásnak. Mivel nagyon ráférne a tájházra, hogy megóvjuk az állagát, ezért úgy gondolom, hogy akkor               
próbáljuk meg, nyújtsuk be a pályázatot. A pályázat az elektronikus rendszerben elő van készítve, Detti elkészítette, és                 
ha a testület úgy dönt, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk, holnap 16 óráig megtesszük. Láthattátok az anyagban, a                  
felújítás legnagyobb része a tetőszerkezet felújítása, az van a legrosszabb állapotban, és olyan építési munkálatok               
vannak még benne, ami korábban nem valósult meg. Alap esetben 80%-os a támogatás, de a támogató dönthet 90                  
%-os támogatásról is, bízunk benne, hogy így lesz. A költségvetésben ennek a pályázatnak az önerő összege nincs                 
betervezve. Bízva abban, hogy egyes kiadások áttolódnak a következő évre, a jövő évi muzeális intézmények               
fenntartására kapott állami támogatásból, ami kb. 2,7 millió Ft, biztosíthatnánk a fejlesztés önerejét. Ez egy olyan                
célzott támogatás, amit csak a muzeális intézményre lehet fordítani. Arról kellene dönteni, hogy ezeknek az               
információknak a birtokában benyújtsuk-e ezt a pályázatot?  
 
Hákli Tibor alpolgármester 
A szennyvíz-elvezetésnél javítani kellene a leírást, mert a tájház rá van kötve a szennyvízcsatorna hálózatra. 
 
Torma Andrea polgármester 
Rendben, ezt mindenképp javítjuk. További kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény? 
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Hákli Tibor alpolgármester 
Pályázzunk! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy                 
elfogadjuk „a Népi Építészeti Program keretében tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai            
előkészítésre és épület felújításra igényelhető támogatásra” című pályázaton való részvételről szóló határozati            
javaslatot, az előterjesztett fejlesztésre vonatkozóan, vállalva a fejlesztéshez szükséges önerőt, kérem, kézfeltartással            
szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a              
következő határozatot: 
 

60/2020. (VII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Népi Építészeti          
Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat alapján támogatási          
kérelmet nyújt be a Teleki László Alapítványhoz a Népi Építészeti Program keretében            
tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épület         
felújításra igényelhető támogatásra az alábbiak szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín:  
▪ 2653 Bánk, Petőfi út 98. 77. hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Bánki Szlovák Nemzetiségi Kiállítás (tájház)        
felújítása” 

- A tervezett felújítás teljes költsége 12.209. 430 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20 %-a, bruttó          

2.441.886 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 9.767.544 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az          
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy        
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. július 15. 

 
 
 
3. Napirend Kölcsönözhető eszközbeszerzés a strandra (szóbeli előterjesztés)  
 
 
Torma Andrea polgármester 
A strandvezető részéről érkezett egy javaslat, hogy bővíteni lehetne a szolgáltatások körét egy-két úgynevezett sup               
(álló szörf) beszerzésével és kölcsönzésével, így a vízibicikli mellett ezt is lehetne kölcsönözni. Elmondása szerint               
vannak, akik hozzák magukkal a saját eszközüket, de többen érdeklődtek már, hogy nem lehet-e kölcsönözni a                
strandon. Ennek az eszköznek az ára 100 ezer Ft körüli összeg, a bérleti díja – a Balatonon - 1.500-4.000 Ft/óra között                     
mozog. A kérdés, hogy foglalkozzunk-e ezzel, vásároljunk-e ilyen eszközt, ami kölcsönözhető lenne a strandon? 
 
Ivanics András képviselő 
Igazából a strandon dolgozók tudják, hogy van-e erre igény, vagy nincs. 
 
Torma Andrea polgármester 
Ennek a sup deszkának van merev és felfújható változata is. 
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Hugyecz Enikő képviselő 
Ha valamibe beruházunk, akkor inkább a stabilabb változatában gondolkodjunk, mert a felfújható dolgokat hamar              
tönkreteszik. Saját tapasztalatból tudom, hogy az emberek nem vigyáznak a kölcsönzött dolgokra. Jó dolog, legyenek               
lehetőségek, bővítsük a szolgáltatásokat, de ha már veszünk valamit, akkor inkább a tartósabbat. 
 
Ivanics András képviselő 
Nagyon kemény és stabil a felfújható is, nehezen lehet felfújni, de nincs gond vele. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Azt is figyelembe kell venni, hogy nálunk azért elég sok stég van, ahol könnyen megsérülhet. Egy sima parton, ahol ki                    
tud csúszni, ott nincs gond. A vízibiciklik is ott voltak rommá törve. Ilyesmi nincs benne a strand pályázatban? 
 
Torma Andrea polgármester 
Ilyen kölcsönözhető eszközbeszerzés nincs, csak napágyak. 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Alapvetően jó dolog, csak nem tudom erre az egy hónapra, amíg még tart a strandszezon, érdemes-e erre beruházni.                  
Minimum tíz darab kellene. 
 
Torma Andrea polgármester 
Szerintem egyelőre elég lenne egy-kettő is.  
 
Hugyecz Enikő képviselő 
A múltkor beszéltünk róla, hogy a lépcsőnél nem megoldott a bejárat, én inkább arra költenék. 
 
Torma Andrea polgármester 
A lépcső benne van a projektben, a felújítás során meg lesz csinálva.  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Jelenleg én azt mondom, sok minden még nincs kiforrva a strandon, több olyan dolog van, amire oda lehetne figyelni,                   
mint erre. 
 
Torma Andrea polgármester 
Ez egy szolgáltatás lehetne, most nem a felújításról beszélünk!  
 
Ivanics András képviselő 
Ha nagyon akarjuk, egy darabot meg lehet próbálni, hogy lássuk, van-e erre igény, vagy nincs. 
 
Torma Andrea polgármester 
Azt mondom, ha ennyire bizonytalanok vagyunk ebben, akkor ezt most engedjük el, és jövőre visszatérünk rá.                
Egyetértetek ezzel, hogy idén nem veszünk ilyen eszközt? 
 
A képviselő-testület egyhangúan úgy foglalt állást, hogy a Bánki Tó Strandra a 2020. évi strandszezonra ne kerüljön                 
beszerzésre kölcsönözhető sup eszköz. 
 
 
 
4. Napirend Bánk 0123 helyrajzi számú labdarúgópálya Érsekvadkert SE  

által történő használata (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Lezárult a bajnokság, elsők lettünk. A vezetőséggel és az önkormányzattal úgy döntöttünk, a támogatásunk erre az                
évre nem lesz annyi, mint amit a költségvetésbe beterveztünk, a támogatás csökkentésre került. Az Érsekvadkerti               
Sportegyesület megkeresett azzal, hogy a pályájuk rossz állapotban van, valami oknál fogva elgazosodott, és szeretnék               
újra füvesíteni. Nem ismerem ennek a folyamatát, de azt mondják, legalább egy év szükséges ehhez, így a következő                  
bajnoki szezonban nem tudják hol lebonyolítani a mérkőzéseiket, mert ők a Megye I. osztályban játszanak, és ott                 
szigorú feltételek vonatkoznak arra, hogy milyen pályán lehet I. osztályú meccset rendezni. Az évzáró sportbanketten               
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volt egy kérdőív arról, hogy ki, milyen focit szeretne Bánkon. A válaszadók 80 %-a azt nyilatkozta, hogy Megye I.                   
osztályút szeretne, mert ott jobb, színvonalasabb mérkőzések vannak. Mivel úgy döntöttünk, hogy a következő              
szezonban is maradunk a Megye II. osztályban, ezért arra gondoltunk a vezetőséggel, hogy kielégítsük a szurkolói                
igényeket és lássanak Megye I. osztályú meccset helyben, az Érsekvadkert SE használhatná a mi pályánkat, amíg az                 
övékét újra füvesítik. Ők használnák az egyik, mi pedig a másik héten a pályát. Nem indulunk a Megye I-ben, helyette                    
a Megye I. osztály jön ide hozzánk. Ki lesznek szolgálva a bánki nézők, és ha a bánki csapat nem itthon játszik, nem                      
kell elutazniuk, hanem helyben is tudnak meccset nézni. Az Érsekvadkerti SE vezetőségével úgy beszéltük meg, hogy                
a mi szurkolóink ingyen látogathatják az ő meccseiket. Ők természetesen állják pálya felszórásának, előkészítésének,              
takarításának költségeit. Egyelőre fél évről volt szó, aztán meglátják, addig milyen állapotban lesz az új füvesített                
pályájuk. Egy jó reklámot próbálunk a Megye I-es csapatok számára is generálni ezzel. Nem hiszem, hogy ebből                 
bármilyen hátrányunk lenne. 
Ivanics András képviselő 
Egy kicsit jobban igénybe lesz véve a pálya, de ha odafigyelünk rá, akkora kár nem lesz rajta. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az                  
Érsekvadkert SE részére térítésmentesen biztosítsuk a bánki labdarúgó pálya használatát a 2020/2021 évi bajnoki              
labdarúgó szezonra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

61/2020. (VII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező        
Bánk 0123 helyrajzi számú labdarúgó pálya és az ahhoz tartozó felszerelési tárgyak,            
valamint Bánk 0120/A helyrajzi számú sportöltöző és annak berendezési, felszerelései          
tárgyainak használatát a 2020/2021. évi bajnoki labdarúgó szezonban az Érsekvadkert SE           
részére – a használatra jogosult Bánk SE hozzájárulásával - térítésmentesen engedélyezi,           
azzal a feltétellel, hogy az Érsekvadkert SE bánki pályán megrendezett (hazai) mérkőzéseit            
a bánki lakosok ingyenesen látogathatják. 
 
Felelős: Csizmár Gábor alpolgármester 
Határidő: 2020/2021. évi bajnoki labdarúgó szezonban folyamatos 
 

 
 
5. Napirend Várakozni tilos tábla kihelyezése a Hősök tere egyik oldalán (szóbeli előterjesztés)  
 
 
Torma Andrea polgármester 
A hétvégére kihelyeztünk egy várakozni tilos táblát a Dózsa György utca – Hősök tere sarkára, ami az emelkedő részre                   
vonatkozott. Arra gondoltunk tesztnek jó lesz, és könnyebben tudunk dönteni róla, hogy maradjon-e véglegesen? Én               
úgy láttam a hétvégén, hogy ez működött is, valóban csak egy oldalon álltak meg az autók, figyelembe vették a táblát,                    
így már semmi fennakadást nem okozott a közlekedésben, hogy az autók egy oldalon parkoltak. Erről kellene dönteni,                 
hogy ez a tábla itt maradjon továbbra is, és kihelyezzük állandóra ezt a várakozni tilos táblát?  
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Persze! 
 
Torma Andrea polgármester 
A Tó utca és a Dózsa György utca közti szakaszon mindkét oldalon állnak az autók, ez még megfontolandó, hogy erre                    
a szakaszra az egyik oldalra szintén kitegyük a megállni tilos táblát. Ez egy rövid útszakasz, a parkolás nem okoz                   
akkora nagy fennakadást, mint az emelkedőn, de azért mégis akadályozza a közlekedést.  
 
Ivanics András képviselő 
A postás reklamált, hogy a posta elé, a kapuba tegyünk ki egy megállni tilos táblát. 
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Torma Andrea polgármester 
Az a posta területe, úgy gondolom, hogy ők zárják le a területüket, ha ez nekik problémát okoz. 
 
Ivanics András képviselő 
Ők azt mondták, érdeklődtek valakinél, hogy nem a postának, hanem az önkormányzatnak kell oda kitenni a táblát. 
 
Torma Andrea polgármester 
A mi részünkről úgy gondolom, hogy ott – ha az közterület - nem kell megtiltanunk a megállást, a forgalmat nem                    
akadályozza, hétvégén pedig nincs nyitva a posta. Ha pedig a posta területe és a parkolás akadályozza az üzemeltetést,                  
akkor zárja le a saját területét. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
A parkolóval kapcsolatban hallottam azt a problémát, hogy túl sok benne a kanyar, itt is megy egy csík járda, ott is, túl                      
sok helyet vett el ez a dizájn. Lehetett volna több parkolóhely benne.  
Torma Andrea polgármester 
A parkoló nem dizájn alapján készült, legfeljebb a térkő színe jelent benne látványt. A parkoló szigorú szabvány                 
előírások szerint lett megtervezve, megvannak az előírások, aminek meg kell felelni, például hogy mekkora              
fordulóhely, kanyarodó hely kell az autóknak a be- és kiálláshoz, a szélességnek, a hossznak, mindennek megvan a                 
szabványa. Ettől több parkolóhely erre a területre nem fért, ez a maximum férőhely, amit erre a területre ki lehetett                   
hozni. 
Visszatérve a megállni tilos táblára: a Hősök tere egyik oldalán az emelkedőn maradjon. A kérdés, hogy a Tó utca és a                     
Dózsa György utca közötti kis útszakaszra is tegyünk-e ki táblát, hogy ott is csak az egyik oldalon lehessen megállni,                   
vagy maradjon így? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Lehetne egy kiegészítő táblát is kitenni alá, hogy a korlátozás csak péntek, szombat, vasárnapra szóljon. 
A motorosokkal van még probléma, mivel bemennek a sétányra. Néhányan már kezdik megszokni, hogy ott a Harcsa                 
kocsma előtti lefedett részen parkolnak, de azért még mindig sokan bemennek. A polgárőröknek meggyűlt velük a                
baja. 
 
Torma Andrea polgármester 
Szerintem meg fogják szokni azt a parkoló helyet, ha egy motorost beterelnek oda, akkor a többi követni fogja a                   
példáját és ott fog megállni. Esetleg rakhatunk ki oda is egy parkoló táblát, alá pedig egy kiegészítő táblát, hogy                   
motorosok részére. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a                  
az elhangzottaknak megfelelően a Dózsa György utca - Hősök tere kereszteződésében a Petőfi úttól a Hősök tere felé                  
menetirány szerinti jobb oldalára vonatkozóan a Kazinczy Ferenc utca sarkáig terjedő hatállyal megállni tilos táblát; a                
Tó utca – Hősök tere kereszteződésében ugyanarra az oldalon péntek, szombat, vasárnap napokra vonatkozó kiegészítő               
táblával szintén megállni tilos táblát, valamint a Harcsa Kocsma előtti lefedett patakrész bejáratához motorkerékpárra              
vonatkozó kiegészítő táblával parkolót jelző táblát helyezzünk ki, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő             
határozatot: 

 
62/2020. (VII.14.) Képviselő – testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzata a biztonságos közúti közlekedés érdekében az alábbi          
önkormányzati tulajdonú belterületi utakon, közterületeken közlekedési táblákat helyez ki         
a következők szerint: 

● a Tó utca – Hősök tere kereszteződésbe, a Tó utca – Dózsa György utca közötti               
útszakaszra vonatkozóan a Tó utcától a Dózsa György utca felé történő           
közlekedés menetirány szerinti jobb oldalon péntek, szombat, vasárnap napokra         
vonatkozóan megállni tilos tábla; 

● a Dózsa György utca – Hősök tere kereszteződésbe, a Dózsa György utca –             
Kazinczy Ferenc utca közötti útszakaszra vonatkozóan a Dózsa György utcától a           
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Kazinczy Ferenc utca felé történő közlekedés menetirány szerinti jobb oldalon          
megállni tilos tábla; 

● a 124/1 helyrajzi számú fedett Bánki-patak Harcsa Kocsma előtti lefedett          
patakrészre vonatkozóan motorkerékpárra vonatkozó parkoló tábla. 

 
Felelő: polgármester, alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
6. Napirend WIFI pontok kijelölése a tó körül (szóbeli előterjesztés)  
 
 
Torma Andrea polgármester 
Az RTDM részéről Márta Attilától kaptunk egy levele, amit kiküldtem e-mailben, amiben olvashattátok, hogy az               
RTDM Nonprofit Kft. a határon átnyúló projektünk társpartnere, és ennek a projektnek a keretén belül valósítja meg a                  
tó körüli wifi kiépítését, és az ehhez szükséges technikai eszközök önkormányzati tulajdonú építményekre történő              
kihelyezéséhez kéri a testület engedélyét. Az Attila tájékoztatásából úgy tudom, hogy szakemberekkel körbejárták a              
tavat, és ezt az öt helyet jelöltek ki, ahová kihelyeznék a szükséges eszközt, ami sugározza majd az internetet. Kérdés,                   
észrevétel, más javaslat? 
 
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az                  
önkormányzat hozzájárul, hogy az RTDM Nonprofit Kft. a kérelmében szereplő önkormányzati tulajdonú            
építményeket ingyenes wifi biztosítására a szükséges technikai egységeket ingyenesen, bérleti díj nélkül igénybe             
veheti, az eszközöket felhelyezheti és használhatja wifi egység elhelyezésére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő             
határozatot: 

 
63/2020. (VII.14.) Képviselő – testületi határozat: 

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy az RTDM        
Nonprofit Kft. az SKHU/1601/1.1/212 azonosítószámú „Sustainable and virtual tourism         
development in the Nógrád-Hont cross-border region” projekt keretében megvalósuló, a          
Bánki-tó körüli ingyenes wifi biztosításához az alábbi helyszíneken, az Önkormányzat          
tulajdonát képező építményeken a wifi jeladó egységeket – tekintettel arra, hogy az ezzel             
nyújtott szolgálttás közösségi célokat szolgál - ingyenesen, térítési díj mentesen          
elhelyezheti és üzemeltetheti: 

- Leveleki Eszter Üdülő épülete, 
- Viziszínpad lelátó (nézőtér) technikai épülete és kapcsolódó lámpaoszlop, 
- Halőrház melletti áramvételező oszlop, 
- Strand főépület (öltöző), 
- Tóparti sétány bejárat önkormányzati mérőórás áramvételezési ponttal rendelkező         

villanyoszlop. 
 

Felelő: polgármester 
Határidő: RTDM Nonprofit Kft. igénye szerint 

 
 
 
6. Napirend Egyebek  
 

� Ocho Macho koncert megrendezése 
 
 
Torma Andrea polgármester 
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Egyre inkább olyan információkat lehet hallani, hogy augusztus 15-e után sem lehet majd 500 főnél nagyobb                
zenés-táncos rendezvényeket tartani. A mi rendezvényeink közül ebben az Ocho Macho koncert érintet. Az a kérdés,                
hogy mit csináljunk, ha valóban így alakul. Két lehetőség van, vagy megtartjuk 500 fővel, és valahogy megoldjuk,                 
hogy a nézők számát ellenőrizni tudjuk, vagy a másik, hogy nem rendezzük meg a koncertet. A támogatási szerződés                  
szerint szeptember 30-a a megvalósítási határidő, tehát elvileg még az is lehet, hogy augusztus 20. után várunk és                  
esetleg szeptember 30-ig megrendezzük, de itt is nagy kérdés, hogy közben mi fog történni a szabályozás terén,                 
enyhítések vagy szigorítások lépnek életbe. A koncert ingyenes rendezvény lenne, pályázati támogatást kaptunk rá, de               
a technikát saját erőből kell állni. Nagyon valószínű, hogy augusztus 20 után nem enyhítés, hanem inkább szigorítás                 
várható, és az 500 fős korlátozás feloldása nem számíthatunk. Azt gondolom, a koncerten sokan lettek volna. Kérdés,                 
mit tegyünk? Ha megtartjuk, a támogatás fedezi az együttes fellépti díját, de több száz ezer forintba kerül a technika,                   
amit nekünk kell fizetni saját forrásból. Ebben az esetben kb. 500 ezer forintunkba kerül, hogy 500 főnek adunk egy                   
ingyenes élő koncertet. A másik lehetőség, hogy visszamondjuk, és akkor 500 főnek sem lesz koncert, tehát teljesen                 
elmarad. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Ha már kaptuk ezt a támogatást, nem tehetnénk egy olyan korlátozást, hogy csak bánkiak mehessenek a koncertre? 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Bánkról sok pozitív visszajelzést kaptunk, örülnek a koncertnek, szerintem sokan jönnének bánkiak.  
 
 
Ivanics András képviselő 
Szerintem hagyjuk meg szeptember 30-ig a lehetőséget. 
 
Torma Andrea polgármester 
Azt gondolom, hogy augusztus 20 után nincs realitása annak, hogy enyhítsenek, inkább szigorítások várhatók. Viszont               
ahogy megyünk az őszbe, a szabadtéri koncertek iránt egyre kisebb az igény. A bánki víziszínpadi koncert főként nyári                  
program szerintem. Ráadásul egy ilyen koncertet nem lehet egyik napról a másikra megrendezni, szerződni kell a                
technikával, az együttessel, hirdetni kell, hogy tudjanak róla. Én a halogatásnak nem látom értelmét, szerintem vagy                
tartsuk meg augusztus 21-én az eredeti tervek szerint, akár 500 fővel is, vagy teljesen töröljük. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Ha nyáron nem engedték ezeket a rendezvényeket, szerintem nem fogják ősszel sem, mert nem olyan irányba                
haladunk. Lenne 500 fő bánki, aki eljönne? 
 
Torma Andrea polgármester 
Szerintem csak bánkiakkal nem lenne meg az 500 fő, ha a 700 fős állandó lakos számból indulunk ki, és ebbe                    
beletartoznak a csecsemők is és az idősek is.  
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Nem lehetne például valami olyasmit, amit a strandnál alkalmaztunk, hogy lehessen előre jelentkezni egy elektronikus 
felületen, alkalmazáson keresztül? 
 
Torma Andrea polgármester 
A strandos előrejelzés nem regisztrációs felületként működik, ahhoz, hogy regisztrációt tudjon kezelni, fejleszteni kell              
a programot, ami pénzbe kerül. 
 
Ivanics András képviselő 
Szerintem augusztusig várjunk.  Ha szigorítani fognak, az úgyis kiderül még júliusban. 
 
Torma Andrea polgármester 
Szeretném, ha meghatároznánk egy irányvonalat, és aszerint megyünk tovább, ha marad az 500 fős korlát. 
 
Hugyecz Enikő képviselő 
Én azt mondom, ha pályázatból ki van fizetve, akkor csináljuk meg, még ha csak 500 fővel is! 
 
Csizmár Gábor alpolgármester 
Azt meg lehetne csinálni, hogy előzetes regisztráció legyen szükséges a belépéshez. 
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Torma Andrea polgármester 
Ha így döntünk, akkor meg lehet csinálni, pénzt kell fordítani az informatikai regisztrációs felület kialakítására. Most                
nekem az lenne a fontos, hogy az irányvonalat határozzuk meg, és ha azt mondjuk, hogy megtartjuk, akkor az éppen                   
aktuális szabály szerint kitaláljuk a megoldást és a lebonyolítást. 
Ha jól érzékelem a hozzászólásokat, inkább az a nézet van többségben, hogy tartsuk meg a koncertet, és ha 500 fő                    
korlát érvényben lesz, akkor oldjuk meg például egy előzetes regisztrációs felület kialakításával, hogy csak 500 fő                
legyen a koncerten.  
 
A képviselő-testület egyhangúan azt az álláspontot alakított ki, hogy az NKA támogatással megvalósuló Ocha Macho               
koncert az eredeti tervek szerint augusztus 21-én, az akkor hatályos és érvényes szabályok szerint kerüljön               
megrendezésre, feltéve, hogy a rendezvény megtartását más tartalmú központi szabályozás nem tiltja meg.  
 
Hugyecz Enikő képviselő 
A mozgómozissal beszéltetek? Milyen volt a mozi, és tervezi-e a továbbiak megtartását? 
 
Torma Andrea polgármester 
Jó volt, megközelítőleg 100 fizető vendég volt, ez az a létszám, aminél vállal vetítést. Egyelőre nem jelzett vissza 
további filmvetítés ügyében, de még keresni fogjuk őt. 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 

 
 
 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes  

 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Hugyecz Enikő 
képviselő 
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