
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  3/2022.(II.10.) jegyzőkönyv 

 1 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
3/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. február 10-én 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 

                                  Ivanics András   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 Ivanics András képviselőt. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

 

 

1. Napirend A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindannyian tudjátok, hogy 2021. őszén a Népi Építészeti Program keretében támogatási kérelmet nyújtottunk be a 

Teleki László Alapítványhoz a Népi Építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 

igényelhető támogatásra az önkormányzat tulajdonában lévő Bánk, Petőfi út 27. szám alatti, helyi védelem alatt álló 

un. Mari néni háza, mint népi lakóház felújítására. A múlt hét folyamán kaptuk az értesítést, hogy a támogatási 

kérelmünk elutasításra került, vagyis az épület felújítására sajnos nem nyertünk támogatást. Az épület nagyon rossz 

állapotban van, az elmúlt hetek viharos, szeles időjárása megbontotta a cserépfedést és egy szakaszon a cserepeket 

lefújta a szél, a cserepek összetörtek. Muszáj kezdeni valamit az épülettel, mert annyira megromlott az állaga, hogy 

rövidesen össze fog dőlni. Az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy saját erőből felújítsuk. A másik 

opció a bontás lenne, de az szintén pénzbe kerül, és bontás után keletkezett üres telket kevésbé tudnánk hasznosítani, 

sőt, esetleg csak plusz munkát jelentene a terület karbantartása. A Magyar Falu Program keretében február 12-ig lehet 

pályázni önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására. Az eredeti tervek szerint az épület a felújítását követően 

közösségi célú funkciót kapott volna. A Magyar Falu Programban többek között közösségi terek kialakítására, 

fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani, amelynek azonban előfeltétele, hogy a felújítandó ingatlan a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben közösségi színtérként szerepeljen. Javaslom, 

hogy a Mari néni háza megnevezésű ingatlant közösségi színtérként rögzítsük a közművelődési rendeletünkben és 

nyújtsunk be pályázatot az épület felújítására.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Mindenképp kell valamit kezdenünk azzal az ingatlannal, mert tényleg az lesz a vége, hogy előbb-utóbb ledől. Ha van 

rá lehetőség, pályázzunk! 
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Ivanics András képviselő 

Én is támogatom a javaslatot. Nem szép látvány ott a falu közepén az a romos épület. Ha nyerünk rá támogatást és 

felújítjuk, akkor legalább lesz egy új közösségi ingatlanunk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én is azt mondom, hogy pályázzunk. Jó lenne, ha pályázati pénzből fel tudnánk újítani, mert így rontja a 

településképet. Saját forrásunk pedig nincs rá, hogy felújítsuk. 

 

További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 

 

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

közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet előterjesztettek szerinti 

módosításával, és elfogadja az erről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2022. (II.10.) önkormányzati RENDELETE 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

                                                                                      Ivanics András 

     képviselő 


