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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  

5/2021.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2021. augusztus 2-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  

 Csizmár Gábor               alpolgármester 

 Hákli Tibor  alpolgármester 

 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, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Zárt ülés keretében javaslok megtárgyalni egy napirendet, rendkívüli települési támogatás nyújtásáról. 

 

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

Napirend  
 

1. Önkormányzati hivatal homlokzatának felújítása – pályázati lehetőség  

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Rendkívüli települési támogatás nyújtása 

 

 

 

1. Napirend Önkormányzati hivatal homlokzatának felújítása – pályázati lehetőség 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Korábban már beszéltünk erről a pályázati lehetőségről. A mai naptól lehet benyújtani a pályázatot. Önkormányzatok 

pályázhatnak településkép megőrzését célzó projekt megvalósítására. Én azt javasoltam, hogy a hivatal épület külső 

homlokzatának felújítására pályázzunk. A Magyar Falu Programban a hivatal tető felújítására nyertünk támogatást, de 

látjátok, hogy a homlokzat is milyen katasztrofális állapotban van. Ha ezen a pályázaton is nyernénk támogatást, akkor 

a hivatali épület külsőleg is teljesen megújulhatna, és ezzel a településközpont már teljes egészében szép, rendezett 

lesz. A projekt teljes költsége 6.439.479 Ft. Ebben az összegben a külső szigetelés is benne van, az épület színeként 

pedig ilyen halvány törtfehér színt javaslok, mint az orvosi rendelő, és ezzel szép egységes képet kapnának az 

önkormányzati épületetek. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A padlástér is szigetelve lesz? Fontos, hogy a tető is le legyen szigetelve. Saját tapasztalatból tudom, hogy az öltözőt 

körbe szigetelték, de a tető alatt kb. 1 cm-es lambéria van, közte meg semmilyen szigetelés. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ebben a projektben biztos, hogy nincs benne a födém szigetelése, és úgy emlékszem, hogy a tető felújításban sincs.  
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A pályázatról még annyit kell tudni, hogy maximum 5 millió forintot lehet igényelni. Elvileg csak 5% önerő kellene 

hozzá, de mivel a felújítás teljes költsége 6,4 millió, amit több, mint 5 millió Ft plusz 5 % önerő, ezért 1.439.479 Ft 

önerőt kell hozzá biztosítanunk. A projekt valószínűleg csak a jövő évben fog megvalósulni, remélhetőleg valamikor 

tavasszal. Egyrész a pályázat átfutási ideje is hosszú, másrészt a tetőfelújítással egyszerre lenne célszerű megcsinálni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Vízszigetelés? Régi épületről van szó. Nem csináltatjuk megy egyúttal azt is? 

 

Torma Andrea polgármester 

A tetőfelújítás projektben benne van, hogy dréncsövezést kap körbe az épület, tehát a vízelvezetést tartalmazza az a 

felújítás. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Jó, mert az is fontos, hogy meg legyen oldva. 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyúttal pedig ezt a funkció nélküli téglafalat a hivatal sarkán lebontanánk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Eddig csak azért nem lett lebontva, mert akkor csúnya lett volna ott az a sarok, javítani kellett volna. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Készült már műszaki leírás? 5 vagy 10 cm-es szigetelést kap az épület? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, van műszaki leírás. 15 cm vastag szigetelést kap az épület. A régi épületrészen kőzetgyapot szigetelés lesz, ami a 

vályog fal szellőzését biztosítja, az új épületrész pedig hungarocell szigetelést kap. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Benne van akkor a tetőszigetelés is? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ebben biztos nincs. Mindjárt megnézem a tetőfelújításra vonatkozó projektben benne van-e. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Úgy van értelme a dolognak, ha a födém is szigetelve van. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Úgy néz ki a padlástér, hogy a nagyteremben lévő vécék fölött semmi nincs. Csak az alsó deszka van, a felső deszka 

meg ki van hagyva. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tetőfelújításra vonatkozó projektben sincs benne a tető szigetelése, csak fóliaterítést kap a tető. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha már úgy is lebontják a tetőt, meg csinálják az oldalszigetelést is, akkor érdemes lenne megcsináltatni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha majd ott tartunk, és látjuk a költségeket és a lehetőségeinket, akkor megcsináltathatjuk önerőből, ha lesz rá 

pénzünk. Máshogy már nem tudjuk. A pályázati projekten kívül egy külön vállalkozási szerződés keretében 

megcsináltathatjuk a tetőszigetelést is, ha úgy döntünk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szigetelés nélküli tetőn keresztül megy el a legtöbb hő. Ha már meg van bontva a tető, akkor célszerű most 

megcsináltatni, mint néhány év múlva. A falszigetelés nem ér semmit, ha a tető nincs legszigetelve. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jó. Meglátjuk, hogy alakul a költségvetésünk, mire lesz forrásunk, mert a sportöltöző megvalósításához több önerő fog 

kelleni, mint ahogy eredetileg terveztük. 

 

További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt. 
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 

LEADER helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1.-13-10-20 kódszámú „Településkép megőrzése” pályázati 

felhívás keretében igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújtsunk be az önkormányzati hivatal homlokzatának 

felújítására, és aki elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a településkép megőrzésére vonatkozó pályázati lehetőséget és 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 

 

20/2021. (VIII.2.) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretében a Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi 

akciócsoport (HACS) által meghirdetett VP6-19.2.1.-13-10-21 kódszámú „Településkép 

megőrzése” felhívás keretében igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújt be az 

alábbiak szerint. 

 

- A megvalósítási helyszín: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 142 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Önkormányzati hivatal homlokzatának felújítása” 

- A projekt összköltsége 6.439.479 Ft. 

- Az igényelt támogatás összege: 5.000.000 Ft 

- Az önkormányzati önerő összege: 1.439.479 Ft 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

 

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: 2021.08.02. napjától, de legkésőbb 2021. október 2. 

 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egy triatlonos csapat megkeresett, benne vannak az Országos Triatlon Szövetségben is. Annak idején, nem tudom 

emlékeztek-e rá, volt triatlon verseny Bánkon. Tetszik nekik a helyszín, és jövőre, egy év múlva szeretnének idehozni 

egy országos triatlon bajnokságot, 300-400 versenyzővel, 1000 látogatóval. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nyár közepén? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem. Mondtam nekik, hogy vagy iskolaév vége előtt, tehát akár májusban is vagy szeptembertől lehet róla szó. Nekik 

egyébként nem probléma, neoprén ruhában is tudnak úszni. Mondtam nekik, hogy ma lesz testületi ülés és felvezetem 

a megkeresésüket, ha a testület jóváhagyja a dolgot, és ha megvan már a pontos dátum, meg az útvonalterv, akkor 

jöjjenek el személyesen, nézzék meg a közutakat, hogy egyáltalán alkalmasak-e a kerékpározásra. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem zárkózunk el a dolog elől, csak előre pontosan egyeztessenek velünk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ez egy egyesület, de vannak kapcsolataik az országos szövetséggel. Nógrád megyében egyetlen egy ilyen verseny van, 

ha van még egyáltalán valahol. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Balassagyarmaton volt egy triatlonos, aki ilyen versenyt szervezett, de talán már meghalt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nógrád megyében szeretnének egy ilyen versenyt. Frekventált helyen vagyunk, vannak szálláshelyek a településen, 

tavunk is van, és az utak minősége is nagyjából megfelelő most, úgyhogy ezzel lehetne egy kicsit erősíteni. 
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Torma Andrea polgármester 

Én nem zárkózom el a dolog elől, csak ne főszezonban legyen. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Annyit kértem tőlük, hogy nézzenek ki egy időpontot, vagy akár kettőt is, amikor szerintük az országos 

versenynaptárba be lehet tenni, ne nyár legyen, tehát a június, július, augusztus kivételével, és járják körbe a területet, 

hogy egyáltalán merre lehetne itt biciklizni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Június közepéig jöhetnek, júniusban többnyire már jó a víz hőmérséklet és az időjárás is, és még nincsenek sokan a 

faluban. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Láttam tegnap egy másik biciklis csapatot, úgyhogy gondolom, most viszonylag jó ez az útszakasz és nem nagy a 

forgalom. 

Jöjjenek ide, amikor megvannak a dátumok és leülünk tárgyalni. Kibérelnék a színpadot is. Kb. 300 versenyző jönne 

az ország minden részéről, valószínűleg már előző nap érkezének és itt lennének pénteken meg szombaton. 

 

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

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


