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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  
9/2022.  

 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

Készült: 2022. május 5-én 16.00 órai kezdettel megtartott 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 

 dr. Szabó Letícia Ágnes    jegyző 

 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 Hákli Tibor alpolgármestert. 

 

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

 

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

Napirend  

 

1. Bánk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása  

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

2. Iskolakezdési és óvodáztatási támogatás 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

3. Bánk 975 helyrajzi számú telek értékesítéséhez hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

4. Patkó utcai építési telkek értékesítése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

5. Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emléktábla elhelyezésének engedélyezésére 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

6. Közterületi fakivágás iránti kérelem 

Előterjesztő: Torma Andrea polgármester 

 

7. Egyebek 

 

 

 

Napirend előtt: 
 

Torma Andrea polgármester 

Mielőtt elkezdjük a napirendek tárgyalását, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek az új jegyzőnket, dr. Szabó 

Letícia Ágnest. A képviselő-testület tagjai közül egy fő, Hugyecz Enikő hiányzik. (Torma Andrea polgármester 

egyenként bemutatja a képviselő-testület jelenlévő tagjait dr. Szabó Letícia Ágnes jegyzőnek.) 

Szeretettel köszöntünk köreinkben és jó munkát kívánunk Neked! 
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2022. június 1-jén véradás lesz Bánkon. Légy szíves terjesszétek minél szélesebb körben, de természetesen majd plakát 

és szórólap is készül az eseményről. 

2020-ban hoztunk egy döntést, hogy az ivóvíz ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont térítésmentesen átadjuk a 

Magyar Állam tulajdonába. Most kaptunk érteswítést, hogy a vizíközmű vagyonnak az állam részére történő átadása 

2022. január 1-jén lépett életbe, de a jogi átszervezések miatt könyvitelileg csak most fog megtörténni az átadás, ami 

azt is jelenti, hogy ennek könyviteli értékével csökken az önkormányzat vagyona. 

 

 

 

1. Napirend Bánk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása  

 

 
Torma Andrea polgármester 

Mindannyian megkaptátok az Önkormányzat, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést. Van valakinek kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása ezzel kapcsolatban? 

 

Ivanics András képviselő 

Én csak szeretnék gratulálni a Polgármester Asszonynak a sikeres pályázatokhoz. 

 

Torma Andrea polgármester 

Köszönöm szépen, de ez közös érdem, ebben nagyon sokunk munkája benne van. 

 

Ivanics András képviselő 

Gratulálok hozzá és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, amikor azért kell költségvetést módosítani, mert 

plusz pénz jött valahonnan. Igaz, hogy vannak kötelezettségek is hozzá, de ez természetes. Úgyhogy csak gratulálni 

tudok a megnyert négy pályázathoz. 

 

Torma Andrea polgármester 

Hat pályázatot adtunk be a Magyar Falu Programba és abból négy nyert. Ezen kívül nagyon várjuk a TOP Plusz 

pályázat eredményét, amelynek keretében a Petőfi út mentén tervezett járda, buszmegálló és gyalogátkelőhely, 

valamint a tó körül futópálya kiépítésére és a víziszínpad lelátó felújítására pályáztunk.  

 

Ivanics András képviselő 

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében látom, hogy 3.500.000 Ft a mínusz, annyit kell Bánknak hozzátenni 

a hivatal költségvetéshez. Ha jól emlékszem, annak idején 12 részletben kaptuk meg a hivatal fenntartásából származó 

maradványt. Most a plusz hozzájárulást két részletben kell befizetni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, akkor sem havonta kaptuk, évente egy vagy két részletben utalta át az összeget Borsosberény. A székhely 

önkormányzat ugyan havonta kapta meg a normatívát, viszont nekünk nem havonta utalta. Ez a két részlet saját döntés, 

azért határoztuk meg így, mert Borsosberénynek havonta kell átutalni a finanszírozást a közös hivatalnak, és azért, 

hogy Borsosberény se legyen nagyon kiszolgáltatva anyagilag azzal, hogy a másik két fenntartó önkormányzat 

hozzájárulását egész évben meg kelljen finanszírozza, ha csak év végén utalna a másik két önkormányzat, ezért 

gondoltuk úgy, hogy nagyjából fél év közepén utaljuk át.  

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. 

  

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

Borsosberényi Közös Önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetésének módosításával, és elfogadja az erről szóló 

határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

45/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 65.185.856 Ft főösszeggel elfogadja.  
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A költségvetés 65.185.856 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal kiemelt előirányzatainak összege: 

 

Kiadások: 

személyi juttatások        54.453.596 Ft 

− törvény szerinti illetmények 46.588.000 Ft, 

− céljuttatás        880.000 Ft, 

− végkielégítés     1.485.000 Ft, 

− béren kívüli juttatás    2.088.000 Ft, 

− közlekedési költség térítés    2.033.000 Ft, 

− egyéb személyi juttatás       550.000 Ft, 

− külső személyi juttatás       829.596 Ft. 

munkaadót terhelő járulékok         7.048.990 Ft 

dologi kiadások        3.506.364 Ft 

beruházások           176.906 Ft 

 

 

Bevételek: 

működési célú támogatások államháztartáson belülről  2.183.950 Ft 

működési bevétel                678 Ft 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    176.906 Ft 

finanszírozási bevétel pénzmaradványból      276.322 Ft 

finanszírozási bevétel irányító szervtől             62.548.000 Ft. 

 

Bánk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásához szükséges, Bánk Község Önkormányzatát terhelő 

hozzájárulás összegét, 3.664.000 Ft-ot két egyenlő részletben 2022. május 31. és 2022. 

október 31. napjáig átutalja a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzata részére. 

 

Határidő: 2022. év folyamán 

Felelős: polgármester  

 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megalkotta a következő 

rendeletet: 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2022. (V.6.) önkormányzati RENDELETE 

 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Napirend Iskolakezdési és óvodáztatási támogatás 
 

 

Torma Andrea polgármester 

Az iskolakezdési és a települési óvodáztatási támogatás az önkormányzat költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az 

óvodáztatási támogatás összege a múlt évben gyermekenként 5.000 Ft, az iskolakezdési támogatás pedig tanulónként, 

hallgatónként 7.000 Ft volt. Javaslom erre az évre is ugyanezen összeggel megállapítani a támogatást. Az 

előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés, 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 

elfogadjuk az iskolakezdési és települési óvodáztatási támogatásról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 

szavazzon!! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta az iskolakezdési és óvodáztatási támogatás nyújtásáról szóló előterjesztést és 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot: 

 

46/2022. (V.05.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képvisel-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatán belül települési óvodáztatási 

és iskolakezdési támogatás kiadásaira előirányzott összeg terhére települési óvodáztatási 

támogatás és iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el. 

 

A képviselő-testület a Bánk községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánk 

településen élő óvodás gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére, valamint általános 

iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói 

jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes képviselő) részére az 

óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt: 

• óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 

5.000 Ft települési óvodáztatási támogatás; 

• általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulói jogviszonyban álló tanuló, illetve kiskorú esetében az eltartó (szülő vagy törvényes 

képviselő) részére tanulónként egyszeri 7.000 Ft iskolakezdési támogatást nyújt. 

 

A települési óvodáztatási támogatást és iskolakezdési támogatást 2022. szeptember 30-ig lehet 

kérelmezni az önkormányzati hivatalban az erre rendszeresített nyomtatványon, valamint az 

óvodai-tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2022. október 31-ig kerül 

kifizetésre az önkormányzat pénztárában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a települési óvodáztatási-, és iskolakezdési 

támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 

 

Határidő: 2022. október 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 

3. Napirend Bánk 975 helyrajzi számú telek értékesítéséhez hozzájárulás kérése 

 

 
Torma Andrea polgármester 

A tulajdonos kérte a képviselő-testület hozzájárulását a Bánk 975 hrsz-ú telek értékesítéséhez. Felhívtak telefonon, 

hogy másik településen vásároltak egy ingatlant, úgyhogy ezt eladnák, de családon belül maradna.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ők megvették a mellette lévő telket is, ugye? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de arra a telekre nincs bejegyezve beépítési kötelezettség, illetve ahhoz kapcsolódóan elidegenítési és terhelési 

tilalom az önkormányzat javára. 

 

Ivanics András képviselő 

A levélből nem derül ki, hogy ki lenne a vevő. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, nem írta le név szerint, a telefonon történt beszélgetésből annyit tudok, hogy családon belül venné meg valaki. 

Hugyecz Enikő jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen, viszont írásban leírta a véleményét a napirendi témával 

kapcsolatban. (Torma Andrea polgármester felolvassa a képviselő-testület jelen lévő tagjai részére Hugyecz Enikő 

képviselő napirendi témával kapcsolatos véleményét.)  
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Tehát Enikő úgy gondolja, hogy járuljunk hozzá az adásvételhez, mert akkor beépítésre kerülhet az ingatlan. 

Láttátok a határozati javaslatot, ugyanazokat a feltételek kerültek előírásra az új vevőnek, mint amilyen feltételekkel a 

kérelmező megvásárolta.  

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Annyit módosítottunk a határozat tartalmán, hogy az új vevő részére a 2026-ig kerül előírásra a beépítési kötelezettség. 

 

Ivanics András képviselő 

Melyik ingatlanra van bejegyezve az önkormányzat részére beépítési kötelezettség, illetve elidegenítési és terhelési 

tilalom? 

 

Torma Andrea polgármester 

A felső telekre. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. 

 

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

Bánk Község Önkormányzata a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) 

értékesítéshez hozzájáruljon és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

47/2022. (V.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 

helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéshez hozzájárul, amennyiben a vevő és 

az Önkormányzat között létrejövő külön megállapodás jön létre, melyben rögzítésre kerül: 

• A vevő az ingatlanon  - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb 2026.07.01-ig megszerzi az építésügyi hatóság használatba vételt 

tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az önkormányzat előtt 

igazolja. 

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, 

napi 10.000 Ft, de legfeljebb 4.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni. 

• Az Önkormányzat, mint Jogosult a tulajdoni lapra bejegyzett beépítési kötelezettség és 

annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom változatlan tartalommal 

történő fennmaradása mellett hozzájárulását adja a megállapodás érvényes létrejöttére 

tekintettel, hogy a vevő, mint kötelezett a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi 

számú ingatlant a jelenlegi tulajdonosától megvásárolja és a vevő tulajdonjoga az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi 

számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására, a 

megállapodás megkötésére, az értékesítéshez történő hozzájárulásra. 

 

Határidő: azonnal, a külön megállapodás aláírásával 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirend Patkó utcai építési telkek értékesítése (szóbeli előterjesztés) 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Nálam kettő vevői igény jelentkezett. A Patkó utca bal oldalán a negyedik telek a 957 helyrajzi számú telek, amit 

Bacsa Vivien szeretne megvenni. A patkó forma kanyarulatánál a szélesebb karéjnál a 964 hrsz-ú telket pedig 

Janecskó Árpád és Janecskó Zsófia venné meg. 
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Ivanics András képviselő 

A 964 hrsz-ú telek egy jóval nagyobb méretű telek, mint amik itt vannak az utca elején. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az 1680 m2. 7.000 Ft/m2 az eladási árban egyeztünk meg, ahogy a többi telket is adtuk. 

 

Ivanics András képviselő 

Tisztában vannak vele, hogy ezeken a telkeken nincs semmilyen közmű? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, tudnak róla. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ugyan nem hirdettük meg még a telkeket, de említettem néhány embernek és úgymond „szájhagyomány” útján elég 

gyorsan híre ment a dolognak. Nálam is jelentkeztek hárman, hogy vennének telket. 

 

Torma Andrea polgármester 

Rendben, mindjárt rátérünk arra is, de előbb beszéljünk erről a két telekről, amiket említettem. A Bacsa Vivien által 

megvásárolni kívánt 957 helyrajzi számú telek 900 m2 nagyságú. Az ilyen méretű telkeknek 6.300.000 Ft volt tavaly a 

vételára és velük is erről az árról tárgyaltunk és ebben állapodtunk meg. A 964 hrsz-ú telek 1680 m2 nagyságú, ennek 

megfelelően a vételár 11.760.000 Ft. Javaslom, hogy ezt a két adásvételt hagyjuk jóvá!  Ezen kívül a Gabinál is 

jelentkezett három igény és mivel Ő is ezen a 7.000 Ft/m2 áron egyeztetett a vevőkkel, így azt javasoljuk, hogy még 

ezt a három telket is ezen az áron adjuk el és utána emeljük meg az eladási árat. Két okból indokolt a telkek eladási 

árának emelése: egyrészt, mert ez az ár 2020. novemberi értékbecslés alapján került meghatározásra és az azóta eltelt 

másfél évben jelentősen emelkedtek az ingatlan árak és az ingatlanforgalmi értékbecslő véleménye alapján legalább 

8.000 Ft/m2 árral lehet most kalkulálni a piaci árat. Másrészt pedig az volt a célunk, hogy annyi telket adjunk el ezen 

az áron, amelyek vételára nagyjából fedezné a Patkó utcai ivóvízhálózat kiépítését. Úgy gondolom, ha eladjuk ezt az öt 

telket, akkor ebből lesz annyi bevételünk, hogy az ivóvíz beruházást meg tudjuk oldani, és utána már más, magasabb 

áron adható el a többi ingatlan, hiszen ha ott a víz az utcában, az ingatlan értékes nagyobb. Az ivóvízrendszer tervei 

napokon belül elkészülnek, ezt követően a tervező benyújtja jóváhagyás céljából DMRV Zrt-hez. Ha a DMRV 

elfogadja a terveket, akkor a jóváhagyott tervdokumentációt vízügyi engedélyezésre be kell nyújtani a Fővárosi 

Katasztrófavédelemhez. A tervező véleménye szerint mindez nagyjából két-három hónap alatt zajlik le. Tehát, ha 

minden optimálisan alakul és tényleg két-három hónap múlva lesz engedélyes tervünk, akkor utána el lehet kezdeni 

gondolkodni a kivitelezésen. Mindez azt jelenti, hogy – ha lesz rá pénzünk – belátható időn belül megoldható a Patkó 

utcában az ivóvíz. Ezen kívül – mint azt Ti is tudjátok – folyamatban van a szennyvízberuházás előkészítése is, tehát 

remélhetőleg néhány éven belül a szennyvízcsatorna is megépítésre kerülhet az utcában. A többi közművet a vevőknek 

kell megoldaniuk. Úgy gondolom, hogy ezek a telkek még 7.000 Ft/m2 áron kerüljenek eladásra, a többi pedig már 

legalább 8.000 Ft/m2 vagy akár magasabb áron, figyelembe véve, hogy az ivóvíz és a szennyvíz közmű megépülése 

reális. Szeretném, ha meghatároznánk az új eladási árat is. Most már nem vagyunk akkora kényszerhelyzetben, ráérünk 

eladni a telkeket akkor, amikor elkészül az ivóvízberuházás. A múlt évben eladott és a most eladásra kerülő telkekből 

kb. 45 millió Ft bevétellel kalkulálhatunk, ami reményeim szerint elég kell, hogy legyen az ivóvízhálózat kiépítésére.  

Gábor tiéd a szó! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Érdekes volt a szituáció, mert tényleg csak néhány embernek említettem, és elsősorban olyanoknak, akik valamilyen 

szinten kötődnek Bánkhoz. Ez az információ szétment és rögtön megkerestek a Bacsa Pistáék. Ajánlottam telket 

olyanoknak, akiknél van gyerek és itt képzelik el a jövőjüket. Megkeresett egy hölgy, hogy a Juhász Gyula utca 

páratlan oldalát nem lehetne-e falusias lakóövezetté nyilvánítani, mert jelenleg az üdülőterülethez tartozik. Három 

gyerekük van és ide szeretnének költözni. A Juhász Gyula utcában van egy víkendházuk, de az csak egy víkendház. 

Mondtam neki, hogy nem sok esélyt látok arra, hogy a Juhász Gyula utca páratlan oldalát átminősítsük falusias 

lakóövezetté, de vannak az önkormányzatnak eladó építési telkei, ahol tudnak családi házat építeni. Tetszett neki az 

ötlet, úgyhogy ő lenne az egyik vásárló, ők a 983 helyrajzi számú telket vennék meg. A 984 helyrajzi számú telket 

pedig egy ismerősük, Lévai Szilveszter szeretné megvenni. 

 

Torma Andrea polgármester 

A 984 helyrajzi számú telek 1181 m2 nagyságú, amelynek vételára 7.000 Ft/m2 árral számolva, 8.267.000 Ft. 

Hogy hívják a 983 helyrajzi számú telek vevőjét? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Matatekné Varga Xénia. Ez a telek 900 m2. 
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Torma Andrea polgármester 

Akkor annak az eladási ára 6.300.000 Ft. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A harmadik telek pedig a 958 helyrajzi számú telek lenne, amely szintén 900 m2 nagyságú és Tolna Bence lenne a 

vevő, a Bacsa Pista rokona. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ami fontos, hogy mindegyik építési telek esetében él a négyéves beépítési kötelezettség, amelynek biztosítására 

elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, valamint bevezettük, hogy amennyiben a vevő nem építi be a 

beépítési kötelezettség lejártáig, akkor napi 10.000 Ft, de maximum 1.000.000 Ft kötbért tartozik megfizetni az 

önkormányzatnak. Ezekkel a feltételekkel kerülnek eladásra a telkek, mely feltételek természetesen rögzítve lesznek az 

adásvételi szerződésekben. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lenne még egy telekvásárlási igény, de ők még el sem jöttek megnézni. Nekik már az új eladási ár él majd? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen. Most először ezekről döntsünk. Aztán döntünk az új eladási árról, amit az ez után jelentkező vásárlásoknál 

alkalmazunk majd. Én szorgalmazom, hogy minél előbb legyen meg a közművesítés, de ha valakinek közmű nélkül is 

megfelel, akkor megveheti így is, de azon az új áron, amit most meghatározunk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A Haáz Józsi bácsiékkal szemben van egy telek, ha jól tudom, az is az önkormányzaté. Én megvenném telephelynek, 

de az szélességben talán kisebb, mint a többi telek. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az nem az a telek, amire nem lehet építeni? Azt egyszer már megvették az önkormányzattól, aztán kiderült, hogy nem 

lehet rá építkezni, ezért visszavásároltuk. Nekem úgy rémlik, hogy nagynyomású vízvezeték megy át a telken, azért 

nem lehet rá építeni. 

 

Ivanics András képviselő 

Igen, a nagynyomású cső megy a telek alatt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem a telek szélességével van ott a gond? Egyébként ez a 191 helyrajzi számú telek, amiről szó van. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A telek eleje biztos, hogy nagyon keskeny. 

 

Ivanics András képviselő 

Nem amiatt vonták vissza, mert keskeny. Én úgy emlékszem, hogy valamilyen közmű van a telek alatt, azért nem lehet 

rá építkezni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Emlékeim szerint az volt a probléma, hogy ha figyelembe vették a közművet meg a telek szélességét, és az építési 

szabályokat, védőtávolságokat, akkor már nem volt elegendő hely a beépítéshez. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Elsőkörben nekem telephelynek kellett volna. Szerintem csak az volt a baj, hogy keskeny. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, mert a szélességét akkor is látta a vevő, amikor megvette, az pedig csak az adásvétel után derült ki, hogy 

valamiért nem lehet rajta építkezni. Megvennéd? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem építés céljából, csak telephelynek. Ideiglenesen, kb. egy évig tárolásra használnám. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha csak telephelynek kell, akkor arra lehet, hogy jó. 
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Szerintem Rétságon az építésiügyi hatóságnál tudnak segíteni. Az is lehet, hogy az irattárból vissza tudjuk keresni az 

ügyiratot. Ha jól emlékszem, a vevő írt egy beadványt, amelyben leírta, hogy miért akarja visszaadni a telket. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Hétfőn utánanézek az építésügyi hatóságnál. 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor szeretném, ha sorban döntenénk a telkek eladásáról.  

 

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

 

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

Bánk belterület 957 helyrajzi számú, 900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) 

Bacsa Vivien vevő részére 6.300.000 Ft eladási áron értékesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánk Patkó utca 957 helyrajzi számú építési telek értékesítéséről szóló szóbeli 

előterjesztést,  és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

48/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk belterület 957 helyrajzi számú, 900 m2 nagyságú, kivett 

beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) Bacsa Vivien (vevő) részére 

6.300.000 Ft eladási áron az alábbi feltételekkel értékesíti:  

• Az Önkormányzat az ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 

éves határidőre vevőt terhelő beépítési kötelezettséget köt ki, mely kötelezettség az 

ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) 

javára bejegyzésre kerül.  

• A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község 

Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési tilalom 

kerül bejegyzésre.  

• A vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság 

használatba vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az 

önkormányzat előtt igazolja.  

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) a 

vevő viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 957 helyrajzi szám 900 

m2 nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket 

és jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlan adásvételi szerződését aláírja.  

 

Határidő: vevő igénye szerint  

Felelős: polgármester 

 

 
Hákli Tibor alpolgármester 

Az lenne a kérdésem, hogy ha elkészül az ivóvízrendszer az utcában, akkor nekik mennyit kell fizetni a vízbekötésért?  

 

Ivanics András képviselő 

Az ingatlanra történő beállás benne szokott lenne az ivóvízhálózat kiépítésének költségében. 

 

Torma Andrea polgármester 

Gondolom, ha fizetni kell, akkor a DMRV felé csatlakozási díjat. Hozzánk nem kell fizetni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az értékesített telkek árából megcsináltatjuk az ivóvízhálózat kiépítését az utcában és akik közmű kiépítése előtt 

vásárolnak telket, ingyen rákötnek? 
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Ivanics András képviselő 

Igen, ez egy jó kérdés. 

 

Torma Andrea polgármester 

A közműhozzájárulást a DMRV Zrt. részére kell megfizetni, nem nekünk. 

 

Ivanics András képviselő 

Az most ingyenes is, nem? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, magánszemélyeknek talán ingyenes. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De így a mi költségünk a közmű kiépítése. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, az ivóvíz biztosítása az önkormányzat feladata. És utána többet érnek a telkek, több bevételünk lehet. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azt értem, csak ha valaki ráköt? 

 

Torma Andrea polgármester 

Kifizeti a DMRV-nek, amit kell és ráköt. 

 

Ivanics András képviselő 

A Tibor azt kérdezi, hogy mi kérhetünk-e valamit pluszban a rákötésért. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, mi felénk nem kell, hogy fizessenek. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A következő telkeket már drágábban adjuk el és úgy, hogy vízbekötéssel? 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, mivel ott lesz a vízhálózat az utcában. 

 

Ivanics András képviselő 

Igen, de a DMRV felé akkor is kell valamennyit fizetniük. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

A szolgáltató a DMRV lesz. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az ülés elején a tájékoztatóban mondtam, hogy az ivóvíz közmű már nem a mi vagyonunk, tehát tulajdonjogilag sincs 

már hozzá közünk, így hozzánk biztos, hogy nem kell fizetni semmit. Azt, hogy a szolgáltató felé mit kell fizetni, a 

szolgáltatónál kell intézni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A meglévő ivóvízhálózat állami támogatásból valósult meg, de ez most egy új rendszer lesz és az önkormányzat 

pénzéből lesz megcsináltatva. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom, hogy ennek a szakasznak hogy alakul a tulajdonjoga, marad-e az önkormányzatnál vagy ez is állami 

tulajdon lesz-e. Ez szerintem majd kiderül, ha megépül. 

 

Ivanics András képviselő 

Tibor, annak idején az utca elején lévő 3-3 telket közművesen adtuk el egyenként 3,5 millió Ft-ért. Utána plusz pénzt 

nem kértünk a közművekre történő rákötésért. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha üzleti szemmel nézem, akkor befektetünk pénzt a megvásárolt telkek árából, hogy az ivóvízhálózat kiépüljön az 

utcában. Ha nem csináltatjuk meg oda az ivóvízhálózatot, akkor az életben nem tudjuk majd eladni azokat a telkeket.   

 

Torma Andrea polgármester 

Kérlek Tibi, fejtsd ki részletesen a problémát, mert bevallom őszintén, nem teljesen értem! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Úgy tűnik, hogy záros határidőn belül elkészül a Patkó utcában az ivóvízhálózat kiépítése, ami az önkormányzatnak 

bele fog kerülni mondjuk 30.000.000 forintjába. 

 

Torma Andrea polgármester 

A mostani építőipari árak mellett nem tudhatjuk a pontos összeget. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A következő telket egy fél év múlva mondjuk 8.500 Ft/m2 áron adjuk el. 

 

Torma Andrea polgármester 

A 8.500 Ft/m2 ár még közmű nélküli ár, ha esetleg még az ivóvíz kiépítése előtt meg szeretnék venni. Ha meg lesz az 

ivóvíz hálózat, akkor újra meghatározunk egy új eladási árat. D akár egyből most is dönthetünk úgy, hogy egy olyan 

árat határozunk meg, aminél figyelembe vesszük, hogy remélhetőleg 1 éven belül ki lesz építve a víz. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Jó, akkor mondjuk, hogy a közművesített telkeket 10.000 Ft/m2 áron adjuk el. Azok, akik most vesznek telket közmű 

nélkül, olcsóbban jutnak hozzá ugyanahhoz a telekhez, mint akik közművesen veszik meg. 

 

Torma Andrea polgármester 

Gyakorlatilag igen. Hiszen vállalják, hogy saját maguk kiépítik az összes közművet amire szükségük van, mivel mi 

nem tudjuk biztosítani. A közmű nélküli telkek értéke, piaci ára kevesebb, ez tény. De nem tudnánk kiépíteni a többi 

telekhez a vizet, ha most ezeket a telkeket nem adjuk el közmű nélkül. Ők kvázi megfinanszírozzák az egész utca 

ivóvízellátását. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azért kell most eladni a telkeket, mert ebből tudjuk finanszírozni a beruházást. Erről egyébként egy korábbi ülésen 

már szó volt. 

 

Torma Andrea polgármester 

Te úgy gondoltad, hogy aki most megveszi olcsóbban a közmű nélküli telket, az ivóvízhálózat kiépítése után még 

fizessen nekünk pluszban a rákötésért? Aki most megveszi közmű nélkül a telket, az kockázatot vállal, mert nem 

tudjuk neki garantálni, hogy mikor lesz ivóvízhálózat. Nem lehet tudni, hogy ez mennyibe fog egyáltalán kerülni. 

Közmű nélkül nyilván kevesebbet ér egy telek. Nem lehet úgy meghatározni egy eladási árat, hogy egy jövőbeni 

esetleges beruházás miatt majd valamikor többet fog érni a telek. Most ennyit ér, mert nincs semmilyen közmű. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Most öt telek árából meg tudjuk csinálni a vizet, és ezzel „megnyerjük” nyolc vagy tíz telek árát. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az áramot oda viszi majd az ÉMÁSZ, a gázt a TIGÁZ, a csatornát az állam, csak ezzel az ivóvízzel vannak 

fenntartásaim. 

 

Ivanics András képviselő 

De ennek az ára viszont bejön a többi telek eladása után. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Aki közmű nélkül veszi meg, annak olcsóbb, mint annak, aki már közművel együtt vásárolja meg, Ha egy kocsit 

kerekek nélkül megveszek az persze, hogy olcsóbb. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, értem. De ha tudod, hogy most hozzájuthatsz olcsóbban egy telekhez, de egy hónap múlva már lesz rajta közmű 

és drágább lesz, akkor nyilván most veszed meg. 
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Torma Andrea polgármester 

Akkor előbb kellett volna dönteni, hogy emelt áron adjuk a telkeket, mert lehet, hogy egy év múlva már közművesek 

lesznek. De a mostani vevőkkel ezen az eladási áron tárgyaltuk. Én azért mondom, hogy döntsünk ezeknek a telkeknek 

az eladásáról, aztán meghatározhatunk egy magasabb árat és ott már figyelembe vehetjük az ivóvízhálózat kiépítését, 

mint értéknövelő tényezőt. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Lehet, hogy én emlékszem rosszul, de ez egy korábbi ülésen így lett megbeszélve. Sőt, már egy hónapja ki kellett 

volna rakni az óriásplakátot a hirdetőre. 

 

További hozzászólás, észrevétel, más javaslat nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk belterület 983 helyrajzi 

számú, 900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) Matatekné Varga Xénia vevő 

részére 6.300.000 Ft eladási áron értékesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánk Patkó utca 983 helyrajzi számú építési telek értékesítéséről szóló szóbeli 

előterjesztést,  és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

49/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk belterület 983 helyrajzi számú, 900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 

területet (közművek nélküli építési telket) Matatekné Varga Xénia (vevő) részére 6.300.000 Ft 

eladási áron az alábbi feltételekkel értékesíti:  

• Az Önkormányzat az ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 

éves határidőre vevőt terhelő beépítési kötelezettséget köt ki, mely kötelezettség 

az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök 

tere 11.) javára bejegyzésre kerül.  

• A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község 

Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre.  

• A vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság 

használatba vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az 

önkormányzat előtt igazolja.  

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) a vevő 

viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 983 helyrajzi szám 900 m2 

nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlan adásvételi szerződését aláírja.  

 

Határidő: vevő igénye szerint  

Felelős: polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk belterület 958 helyrajzi 

számú, 900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) Tolnai Bence vevő részére 

6.300.000 Ft eladási áron értékesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánk Patkó utca 958 helyrajzi számú építési telek értékesítéséről szóló szóbeli 

előterjesztést,  és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

50/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk belterület 958 helyrajzi számú, 900 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
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területet (közművek nélküli építési telket) Tolnai Bence Richárd vevő részére 6.300.000 Ft 

eladási áron az alábbi feltételekkel értékesíti:  

• Az Önkormányzat az ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 

éves határidőre vevőt terhelő beépítési kötelezettséget köt ki, mely kötelezettség 

az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök 

tere 11.) javára bejegyzésre kerül.  

• A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község 

Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre.  

• A vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság 

használatba vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az 

önkormányzat előtt igazolja.  

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) a vevő 

viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 958 helyrajzi szám 900 m2 

nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlan adásvételi szerződését aláírja.  

 

Határidő: vevő igénye szerint  

Felelős: polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk belterület 984 helyrajzi 

számú, 1181 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) Lévai Szilveszter vevő részére 

8.267.000 Ft eladási áron értékesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánk Patkó utca 984 helyrajzi számú építési telek értékesítéséről szóló szóbeli 

előterjesztést,  és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

51/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk belterület 984 helyrajzi számú, 1181 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 

területet (közművek nélküli építési telket) Lévai Szilveszter vevő részére 8.267.000 Ft eladási 

áron az alábbi feltételekkel értékesíti:  

• Az Önkormányzat az ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 

éves határidőre vevőt terhelő beépítési kötelezettséget köt ki, mely kötelezettség 

az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök 

tere 11.) javára bejegyzésre kerül.  

• A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község 

Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre.  

• A vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság 

használatba vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az 

önkormányzat előtt igazolja.  

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) a vevő 

viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 984 helyrajzi szám 1181 m2 

nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlan adásvételi szerződését aláírja.  
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Határidő: vevő igénye szerint  

Felelős: polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk belterület 964 helyrajzi 

számú, 1680 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet (közművek nélküli építési telket) Janecskó Árpád és Janecskó 

Zsófia vevők részére 11.760.000 Ft eladási áron értékesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő–testület megtárgyalta a Bánk Patkó utca 964 helyrajzi számú építési telek értékesítéséről szóló szóbeli 

előterjesztést,  és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

52/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező Bánk belterület 964 helyrajzi számú, 1680 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 

területet (közművek nélküli építési telket) Janecskó Árpád és Janecskó Zsófia vevők részére 

11.760.000 Ft eladási áron az alábbi feltételekkel értékesíti:  

• Az Önkormányzat az ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 

éves határidőre vevőt terhelő beépítési kötelezettséget köt ki, mely kötelezettség 

az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök 

tere 11.) javára bejegyzésre kerül.  

• A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község 

Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre.  

• A vevő az ingatlanon - annak megosztása és összevonása nélkül – lakóházat épít, és 

arra legkésőbb a beépítési kötelezettség lejártáig megszerzi az építésügyi hatóság 

használatba vételt tudomásul vevő hatósági bizonyítványt, és ennek tényét az 

önkormányzat előtt igazolja.  

• Amennyiben a vevő, mint kötelezett ezen kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, napi 10.000 Ft, de legfeljebb 1.000.000 Ft késedelmi kötbért tartozik az 

Önkormányzatnak megfizetni.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, ügyvédi díj) a vevő 

viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk 964 helyrajzi szám 1680 m2 

nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye, az ingatlan adásvételi szerződését aláírja.  

 

Határidő: vevők igénye szerint  

Felelős: polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Tehát 7.000 Ft/m2 áron ennek az öt teleknek az eladásáról döntöttünk és most új fejezetet nyitunk. Beszéljük meg, 

hogy akarjuk-e még közmű nélkül árulni a telkeket, ha igen, akkor annak határozzuk meg az árát, vagy most már nem 

árulunk, hanem megvárjuk amíg elkészül az ivóvízhálózat, vagy eleve olyan árat határozunk meg, aminél 

bekalkuláljuk, hogy az ivóvíz hálózat ott lesz, remélhetőleg hamarosan. Nem tudjuk pontosan, hogy az ivóvíz hálózat 

mikorra lesz meg, mert egyrészt még nincs engedélyünk, és nem tudjuk, hogy a hatósági engedélyezési eljárás meddig 

tart. A tervező szerint kb. két-három hónap az engedélyezés. Továbbá még nincs kiviteli ajánlatunk és azt sem látjuk, 

hogy a kivitelezők milyen határidővel dolgoznak. Tehát nem biztos, hogy ebből idén lesz valami, ezt figyelembe véve 

kell végig gondolni a dolgot. 

 

Ivanics András képviselő 

A magam részéről okosabbnak gondolnám, ha az ivóvízhálózat kiépítéséig nem árulnánk a telkeket. Fennáll a 

veszélye, hogy spekulációs módon több telket is megvennének. De nálam nem jelentkeznek igények, így nem tudom. 
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Torma Andrea polgármester 

Én azt mondom, hogy ne zárjunk ki senkit, határozzunk meg egy olyan árat, amibe már bekalkuláltuk az ivóvíz 

rendelkezésre állását, és ezzel fenntartjuk a lehetőséget, ha valaki nagyon telekhez akar jutni, azon az áron megveheti.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Most egyébként is nagyon magasak az ingatlan árak.   

 

Torma Andrea polgármester 

Javaslom, hogy a telkek új eladási ára legyen 9.000 Ft/m2. Ha valakinek nagyon kell telek, megveheti ezen az áron, ha 

nem, akkor újraértékeljük, ha elkészül az ivóvízhálózat. Csináltatunk egy újabb értékbecslést és meglátjuk, hogy 

mennyi az akkori piaci értéke. Vagy mondok egy másik javaslatot, figyelembe véve, hogy a telkeken lesz víziközmű, 

legyen az új ár 10.000 Ft/m2. Szerintem azt ne csináljuk, hogy eddig adtunk el közmű nélküli telkeket, a mai naptól 

meg már nem. Ha valaki akar, tud venni ezen az áron. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Legyen 10.000 Ft/m2. 

 

További hozzászólás, más javaslat nem volt. 

 

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

önkormányzat tulajdonát képező Patkó utcai beépítetlen telkek, tehát 959-963, 965-966, 985-993 helyrajzi számú 

építési telekk eladási ára 10.000 Ft/m2 legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

53/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

Bánk, Patkó utcai, jelenleg közmű nélküli 959-963, 965-966, 985-993 helyrajzi számú építési 

telkek (beépítetlen terület) eladási árát 10.000 Ft/m2 (áfát tartalmazó) összegben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal, mást tartalmú döntésig  

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emléktábla elhelyezésének 

engedélyezésére 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól kaptunk egy kérelmet, amit kiküldtünk Nektek, gondolom 

mindannyian olvastátok. Cirill és Metód emlékére szeretnének emléktáblát állítani a bánki víziszínpadnál.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

És hova kerülne? 

 

Torma Andrea polgármester 

Teljesen rajtunk múlik, hogy mit engedélyezünk. Mi mondjuk meg, hogy állíthatnak-e, és ha igen, hova, miből legyen, 

mekkora legyen. Minden a mi döntésünk, részükről a szándék van meg, hogy ezt meg szeretnék csinálni és 

természetesen finanszírozzák is. Javaslom, hogy támogassuk a kezdeményezést. Én egy olyan emléktáblát tudnék 

elképzelni, mint a Leveleki Eszteré, ami tájba illő, nem hivalkodó, ugyanakkor tiszteletteljes, és helyszínként is oda 

tudom elképzelni, a Leveleki Eszter emléktábla mellé. Ott már van egy emléktábla, most kerülne mellé még egy 

ugyanolyan stílusú. 

 

Ivanics András képviselő 

Ugyanoda nem biztos, hogy jó lenne. 
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Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem stílusában is hasonló kellene. Meg kell kérdezni tőlük, hogy hol akarják csináltatni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindenben alkalmazkodnak ahhoz, amit mi meghatározunk. Annyit szeretnének, hogy a víziszínpad környékén 

legyen, mivel minden évben ott tartják a rendezvényüket. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azt hittem, hogy van valami konkrét elképzelésük. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mindent ránk bíznak. A mi döntésünk szerint lépnek tovább.  

 

Ivanics András képviselő 

Szerintem se a Leveleki Eszter emléktábla mellé, sem pedig Joe Murányi szobra mellé ne rakják, hanem inkább a 

lelátó meg a Leveleki Üdülő közé valahová. 

 

Torma Andrea polgármester 

Miért nem jó a Leveleki Eszter emléktábla mellé? Mindkettő emléktábla. 

 

Ivanics András képviselő 

Ott van azon a nagy fán. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Azt hittem arra a táblára gondolsz, ami a házon van. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem, a Leveleki Eszter emlékére kihelyezett emléktáblára, ami azon a fán van, a víziszínpad lelátó mellett.  

 

Ivanics András képviselő 

Azt már egyszer újra kellett csinálni, talán mert szétrepedt. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha jól emlékszem, a Leveleki Eszter Alapítvány csináltatta meg. Én oda gondoltam ezt az emléktáblát is, amit most a 

megyei szlovák önkormányzat szeretne kirakni. Ne csináljunk az egész tópartból emlékhelyet, legyenek ezek az 

emléktáblák egy helyen. Én ebből indultam ki. 

 

Ivanics András képviselő 

Én annyira nem jártam utána, hogy ki ez a két ember, hogy illik-e a Leveleki Eszter emléktábla mellé. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, valóban kevesen fogják tudni, ki volt Cirill és Metőd. De talán ha ott lesz az emléktábla, kíváncsiságból utána 

néznek. Azt mindenképpen kössük ki, hogy a tábla grafikai tervét előtte a testületünknek jóvá kell hagynia, hogy 

lássuk, milyen stílusú és egyáltalán hová illik. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem meg kellene várni, hogy milyen stílusú lesz és akkor dönteni, hogy hová tegyük. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ha kijelöljük az emléktábla helyét, akkor olyan stílusút kell csinálni, ami oda illik. Azt szeretnék, ha az idei 

rendezvényre már elkészülne és ki lenne téve. 

 

Ivanics András képviselő 

Részemről rendben. Milyen magasan van a Leveleki Eszter emléktábla? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Olyan 3-3,5 méter magasan van.  

 

Ivanics András képviselő 

Legalább fél méterrel az alá kell kirakni. 
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Torma Andrea polgármester 

Lefotózzuk nekik a helyszínt, vagy ha járnak erre, megmutatjuk, hogy ez mellé tennénk, ehhez illő stílusút 

terveztessenek meg és hagyassák jóvá velünk. 

 

Ivanics András képviselő 

Szerintem azt is határozzuk meg, hogy milyen magasra kerüljön. Legalább 2,2,5 méter magasságban kell lennie.  

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. 

 

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

engedélyezzük, hogy a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Cirill és Metód emlékére emléktáblát 

állítson Leveleki Eszter emléktáblával azonos helyre, a Leveleki Eszter emléktábla mellé, azzal a feltétellel, hogy az 

emléktábla grafikai és kiviteli tervét előzetesen a képviselő-testület részére be kell nyújtani és engedélyeztetni kell, és 

az emléktábla harmonizáljon a Leveleki Eszter emléktáblával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

54/2022. (V.5.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nógrád Megyei 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a bánki szabadtéri víziszínpadnál (Szent) Cirill és Metód 

emlékére emléktáblát állítson az alábbi feltételekkel: 

• az emléktábla a Leveleki Eszter emlékére állított emléktáblával azonos helyre, Leveleki 

Eszter emléktáblája mellé helyezhető el, 

• a tervezett emléktáblának anyagában és kinézetében harmonizálnia kell a Leveleki 

Eszter emlékére állított emléktáblával, 

• a tervezett emléktábláról készített grafikai tervet a gyártás előtt a képviselő-testület 

részére jóváhagyás céljából be kell mutatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

 
6. Napirend Fakivágás iránti kérelem 
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Jázmin utca 47. szám alatti ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti közterületen egy darab diófát szeretne kivágatni. 

Tibi megnézted? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Igen, megnéztem. Kerítésen kívül van. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Egy idős néni a kérelmező. Nekem azt mondta, azért szeretné kivágatni, mert a fa lombkoronája belelóg a 

villanyoszloptól a házhoz vezető villanyvezetékbe. 

 

Torma Andrea polgármester 

Vállalja a kivágást? 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Igen. 

 

Torma Andrea polgármester 

Kérjük a fa pótlását? 

A határozati javaslatban szerintem nem helytálló az az indoklás, hogy nem telepített fa. Szerintem egy diófa 

valószínűleg telepített. 
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Ivanics András képviselő 

Nem biztos. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Szerintem tekintsünk el a pótlástól. Egy utcával lejjebb úgyis ültetnek most fát, tehát valamilyen módon pótolva lesz a 

növény. 

 

További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. 

 

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

határozati javaslattal, hogy a fa kivágáshoz hozzájárulunk, úgy, hogy nem írjuk elő a fa pótlását, mivel az nem 

szükséges és indokolt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

határozatot: 

 

55/2022. (V.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk, Jázmin utca 47. számú ingatlan 

tulajdonosának kérelmére az ingatlan előtti közterületen álló 1 darab diófa kérelmező általi, a 

kérelmező saját költségére és felelősségére történő kivágásához hozzájárul. 

A képviselő-testület a fa pótlásáról nem rendelkezik, mivel a képviselő-testület megítélése 

szerint az érintett területen a fa pótlása nem indokolt és nem szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

 

7. Napirend Egyebek 
 

➢ Vízi játék üzemeltetése a bánki strandon 

 
Torma Andrea polgármester 

Sinkó-Bozori Polett, aki 2 évvel ezelőtt egy szezonban strandvezető volt nálunk, gondolkodik azon, hogy a kérelméhez 

csatolt képen látható két vízijáték valamelyikét szeretné üzemeltetni a strandon. A kérdés, hogy melyik játék 

üzemeltetéséhez járulunk hozzá és a játék üzemeltetését milyen feltételekkel engedjük meg, illetve milyen díjat kérünk 

érte. Gondolom vállalkozási alapon, mint fizetős szolgáltatást szeretné üzemeltetni a játékot. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

És hová szeretné tenni? 

 

Torma Andrea polgármester 

Ahova mi mondjuk. Az egyik az a gömb, a másik pedig egy henger. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

És hány darab ilyen játékot akar? 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyet. Ha kérdésünk van, felhívhatjuk Őt! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Az egyikhez biztos, hogy kell egy stég. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, kell hozzá rámpa vagy valami, aminek segítségével be lehet szállni a vízi játékba.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem tudom, hogy mennyire használható a bánki tavon ez a gömb. A Balatonon, ahol sekélyebb a víz, tudják használni, 

de itt, ha belekap a szél, besodorhatja a gömböt a tó közepére is. Általában medencében szokták használni ezeket a 

játékokat. 
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Ivanics András képviselő 

Ezzel a gömbbel haladni lehet a vízen? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Igen. Bele lehet mászni és ahogy mész előre, gurul alattad, de ha jön egy nagyobb szél, akkor elsodorja. Általában ezt 

medencében, gyerekek szokták használni. 

 

Torma Andrea polgármester 

A tárolásban is segítséget vár tőlünk. Az Ő elképzelése az volt, hogy esetleg tárolhatná ott, ahová a vízibicikliket 

szoktuk tenni télre. Várja tőlünk az ötleteket, hogy mit engedélyezünk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A saját eszközeinket nem tudjuk már hol tárolni. Nincs helyünk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én azt gondoltam, hogy Ő a strandra akarja ezt megvenni saját felszerelésként.  

 

Torma Andrea polgármester 

Ő akarja megvenni és üzemeltetni is. Csak még nem tudja, hogy melyiket vegye meg, mert az egyiknél a tárolással van 

a baj, a másiknál a vízre helyezéssel.  

 

Ivanics András képviselő 

A hosszú stégnél meg lehetne próbálkozni ezzel a gömbbel, aztán majd meglátja, hogy működik-e vagy sem. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha medencében használják, annak egyenletesebb az oldalfala, ha a stégről másznak bele, a stég biztosan ki fogja 

szakítani. 

 

Ivanics András képviselő 

És a hengeres verzió, az még bonyolultabb? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Azt is fel kell fújni, hasonló elven működik, mint a gömb. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem tudom melyikre gondolhatott, mert azt mondta, hogy a másik eszközt nem kell felfújni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha PVC-ből van, még jobb is, mert az keményebb, nem annyira sérülékeny. Gondolom, az is olyan, hogy bele kell 

mászni, aztán hajtja magát, úgy tud vele haladni. 

 

Ivanics András képviselő 

Kérdés az is, hogy két és fél méteres vízben hogy tudnak majd be- és kiszállni. 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Ráadásul ez gyerekeknek van. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Én nem mernék itt a tavon egy ilyet üzemeltetni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Jó, ezt nem a mi gondunk, ez az üzemeltető vállalkozási kockázata. 

Akkor eddig egy biztos, hogy tárolásra nem tudunk helyet biztosítani. A vízfelület használatáért, azért, hogy ezt a 

játékot a strandon üzemeltesse, mennyi díjat kérjünk? 

 

Ivanics András képviselő 

A fürdőzésre kijelölt szakaszon én nem javasolnám az eszköz használatának engedélyezését. 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyetértek! 
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Hákli Tibor alpolgármester 

Nem tudom, hogy ezért mennyit lehet elkérni? 1000 Ft/fó/óra? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Szerintem maximum 5-10 percet használja egy ember. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Az üzemeltetéshez mindenképpen hozzon egy biztonsági adatlapot az eszközről! 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Az az Ő érdeke, hogy meglegyen. Ő az üzemeltető, nem mi! 

 

Torma Andrea polgármester 

Gondolom, ha üzletben szerzi be az eszközt, akkor adnak hozzá.  

Összefoglalva tehát, a fürdőzésre lekerített részen nem használhatja és hely hiányában tárolásra sem tudunk helyet 

biztosítani.  

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Nem vehetne ki egy üzlethelyiséget a játék tárolására? 

 

Torma Andrea polgármester 

Jó ötlet! Vegyen ki egy üzlethelységet raktározás céljára 20.000 Ft/hó bérleti díjért. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mástól sem kérünk pénzt, aki a saját eszközét használja a vízen, például SUP-ozik. 

 

Torma Andrea polgármester 

Igen, de a Polett üzleti célból használná a tó vízfelületét! 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

A rendeletünk alapján csak a horgászegyesület és az önkormányzat üzemeltethet a tavon bármilyen vízi járművet. 

 

Torma Andrea polgármester 

Az a rendelkezés a motoros járművekre vonatkozik. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Nem, motoros vízi járművet senki nem használhat a tavon! 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Ne túlozzunk! A SUP meg ez a felfújható gömb sem vízi jármű! 

 

Torma Andrea polgármester 

Visszatérve a tároláshoz, ha kibérel egy üzlethelyiséget 20.000 Ft /hó bérleti díjért, ott tárolhatja az eszközt, és így 

akkor a vízfelület használatáért nem kérünk díjat. Szerintem erről ne hozzuk még döntést. Egyelőre csak továbbítom 

neki a testület véleményét. Ha ez megfelel neki, és konkrétan eldöntötte, hogy ezt szeretné, akkor majd hozunk róla 

döntést.  

 

➢ Toborzó emlékfutás 

 
Torma Andrea polgármester 

Az Adrius Alapítvány, a Falvak Kultúrájáért, Katona Olimpikonok Baráti Kör és a Magyar Honvédség szervezésében 

Toborzó Emlékfutás lesz. Ennek keretében a futó május 19-én 16.30 és 16.35 között érkezik a település központjába, a 

hivatalhoz. Az esemény egy része engem érint, mert egy emlékszalagot kell felkötnöm a botjára, de jelezték, hogy  

lehet csatlakozni a futáshoz, és innen a falu tábláig lehet vele futni. Ha van a sportolók között olyan, aki vállalja, hogy 

a hivataltól a falu tábláig fut a futóval, akkor légy szíves szervezd meg, Gabi! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Mikor van ez az esemény? 

 

Torma Andrea polgármester 

Május 19-én 16.30 és 16.35 között ér ide a futó Bánkra, aztán megy tovább faluról falura. 
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Torma Andrea polgármester 

A következő egy tájékoztatás: Bacsa István egy kis ugrálóvárat  ajándékoz az önkormányzatnak, úgyhogy azt innentől 

kezdve szabadon használhatjuk. Gyereknapkor már szeretnénk is használni, nem rendeltünk máshonnan ugrálóvárat. 

Majd ki kell találnunk, hogy hol tároljuk. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Egyszer ezt már felfújtuk az oviban. Nem túl nagy, pont jó a mérete, kb. 6 x 6 méter. 

 

Torma Andrea polgármester 

Azt mondta, hogy összehajtva elég sok helyet, talán kb. 2 x 3 métert igényel. Tárolási helyet kell neki keresni. 

Mindenképp fedett helyre kell tenni! 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kubit ki kell rá képezni, hogy hogy kell felfújni meg leengedni. Arra kell figyelni, hogy nyirkosan nem szabad eltenni, 

ki kell szárítani elrakás előtt. 

 

Ivanics András képviselő 

A strand területén is fel lehetne állítani az ugrálóvárat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Állandóra? 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Ha nem is állandóra, de hétvégenként, alkalmanként. Igaz, hogy ajándékért nem szép dolog pénzt kérni, de mindenhol 

kérnek érte néhány száz forintot és a gyerekek meg nagyon szeretik. 

 

Torma Andrea polgármester 

Ahhoz szükség van plusz egy emberre a strandra, aki felügyeli. Ezen még gondolkodjunk, hogy egész nyáron kirakjuk 

és üzemeltetjük-e.  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Strandvezetőnek gondoltál már valakit? 

 

Torma Andrea polgármester 

Jövő héten fogok ezzel foglalkozni. Két embert ajánlottak a figyelmembe, beszélek velük, aztán meglátjuk. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Ha június 15-én nyitást tervezünk a strandon, akkor a gyerekmendencét addig rendbe kell hozni. A Varga Jani 

beszélhetne a Feriékkel, hogy nézzék meg a vezérlőpanelt, illetve szükség lenne klórra. Meg kellene velük beszélni, 

hogy mi fér bele a garanciába. 

 

Torma Andrea polgármester 

Mit kell kicserélni? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Tavaly elromlott a vegyszeradogoló automatikája, ők feltettek egy használtat, azzal sem lett jó, és utána lett kicserélve 

az egyik szonda. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak június 15-én nyitna a strand?  

 

Torma Andrea polgármester 

Attól függ, hogy milyen idő lesz. Ha az iskolai szünet előtt nyitunk, mert olyan kánikula lesz, akkor csak hétvégén és 

június 15-től folyamatosan. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Csak azért kérdezem, mivel május utolsó hétvégjén lesz a rally verseny. Itt volt a szervező, azt mondta, hogy ha jó idő 

lesz, számítsunk rá, hogy rengetegen lesznek. Előtte pénteken lesz a Kadét Kupa, biztos, hogy azon is sokan lesznek. 

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha még nem is lesz strandszezon, de biztos sokan akarnak majd fürdőzni. 
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Ivanics András képviselő 

Sétáltam a tő körül és láttam, hogy a halőr háznak neki van támasztva valami. Mi az és miért van odatéve? 

 

Torma Andrea polgármester 

Az egy előtető, ami a kalandpark kiszolgáló épületéhez tartozott. Ezt levették onnan és a Tó Hotel odaadta a 

Horgászegyesületnek, amiből az egyesület majd egy új halőr házat szeretne csinálni. Elbontják a két bódét és úgy 

egyeztünk meg velük, hogy az új halőrház nem a régi helyére épül, hanem a fűzfa mellé, ahol már ki is van jelölve a 

helye. Csinálnak egy alapot, ezt az előtetőt odarakják és körbe deszkázzák, szigetelik és ez lesz az új halőr ház.   

 

Csizmár Gábor alpolgármester 

Kiástam nekik az alapot, hogy haladjanak, de ők is mindent társadalmi munkában csinálnak és nagyon lassan halad, 

pedig a szezon kezdetére kész kellene, hogy legyen. Legalább a betonozást meg kell csinálni és oda helyezni, mert itt 

nem maradhat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Április 15. volt a határidő, hogy a Tó Hotel helyre állítsa az építkezés során a sétányon okozott károkat. A helyreállítás 

megtörtént. Április 20. után tartottunk közösen egy bejárást, amelyen az önkormányzat részéről a Tibi és én vettünk 

részt. Feltártunk még néhány hiányosságot, amit írásban rögzítettünk és ezeket majd pótolni fogják, de egyébként 

rendben meg van csinálva minden. 

 

Ivanics András képviselő 

A csatornát megnézték? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Megnézték, kértek róla szakvéleményt, hogy össze tudják hasonlítani az építkezés előtti állapottal, de a DMRV a 

bejárásig nem adta ki a szakvéleményt. Két aknát meg kell nekik még igazítani, mert az nem volt megcsinálva, illetve 

egy tisztítónyílást meg kell keresni, mert véletlenül leaszfaltozták.  

Bíztam benne, hogy hamar készen lesz a hivatali tető, mert a hombár épületében van egy pótkocsi dokumentáció, 

amivel kellene valamit kezdeni. Az iratok az épületben vannak, azokkal kellene valamit csinálni. 

 

Torma Andrea polgármester 

Nem férnek el? 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

De elférnek 

 

Torma Andrea polgármester 

Akkor miért kellene velük csinálni valamit? Ott vannak már négy hete, gondolom még két-három hétig nem okoz 

gondot tárolni őket. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Vannak benne nagyon régi dokumentumok is, amiket el kellene vinni valahova megsemmisíteni. 

 

Torma Andrea polgármester 

De azt mi nem dönthetjük el, hogy melyiket lehet megsemmisíteni. Ezeket csak hivatalosan lehet megsemmisíteni. 

Biztos, hogy kell róla egy jegyzőkönyv vagy valami. Mindent vissza kell vinni az eredeti helyére és a hivatal vezetője 

majd eldönti, hogy mi legyen az iratok sorsa, mit mikor hogyan lehet selejtezni. 

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Régi pénzügyi iratok, dokumentumok is vannak közöttük. 

 

Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Majd utánanézünk, hogy a pénzügyi-számviteli iratok selejtezéséről kell-e jegyzőkönyvet felvenni, vagy 

megsemmisíthetők anélkül. 

 

dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 

Vannak olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy kijönnek átnézik az irattárakat. 

 

Torma Andrea polgármester 

Gondolom, hogy ezt nem olcsón csinálják meg. 
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Henczné Hekli Bernadett aljegyző 

Valóban szükség lenne rá, hogy valaki átnézze a régi iratokat, de hivatalnak nincs arra kapacitása, hogy valaki hetekig 

válogassa az iratokat. Selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, a többit, ami nem selejtezhető, saválló dobozban be kell 

szállítani a levéltárba. Utoljára 15 évente selejteztünk, de rettenetesen nagy munka volt. 

 

 

További napirend nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester aljegyző  

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

 

Hákli Tibor 

alpolgármester 


