BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8443 Bánd, Petıfi u. 60.
Tel/fax: 88/504-131
E-mail: polgarme@vnet.hu
Szám: 63/ /2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Bánd Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésén, 2010.március
8-án /hétfı/ 17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat Hivatali épületében
Jelen vannak:
Schindler László
Pichner György
Csordás Katalin Hedvig
Erdısi Ferenc
Lencz Tibor
Steigervald Zsolt
Molnár László
Láng Zsanett

Polgármester
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Körjegyzı

Meghívottak: Miklósi György rendırhadnagy Veszprémi Rendırkapitányság,
Pál Péter r. törm. körzeti megbízott,
Távol maradt képviselık: Dr. Lauer János
Schindler László polgármester köszönti a jelenlevıket, megállapítja, hogy hét
képviselı van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását:
Napirend:
1.Tájékoztatás az elızı ülést követıen tett fontosabb intézkedésekrıl.
Elıadó: Schindler László polgármester
2.Rendırkapitányság beszámolója Bánd közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: rendırség részérıl megbízott
3.A Bándi Polgárır Egyesület elnökének tájékoztatója
Elıadó: egyesület elnöke
4.Közmeghallgatási beszámoló megtárgyalása.
Elıadó:Schindler László polgármester
5./A kisebbségi szavazatszámláló bizottság megválasztása

6. Ellátási és támogatási szerzıdés Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával a
szociális ellátásról
Elıadó: Láng Zsanett körjegyzı
7. Egyebek
8.Segélyek
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javasolt
napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat
egyhangúan elfogadta.

Képviselı-testülete

a

javasolt

napirendet

1.napirend:
Schindler László polgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet a két ülés közötti
eseményekrıl.
1. Eisenbart Antalné állami kitüntetése
2. Pályázati lehetıség komposztáló edények elhelyezésére
2.napirend:
(Elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Miklósi György rendırhadnagy az elıterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, hogy
2009-ben három bőncselekménnyel volt több mint 2008-ban. Bánd országos
viszonylatban még így is jó helyzetben van. A rendıri jelenlét a település
közigazgatási területén a körzeti megbízotti csoporttal valósul meg.
Pál Péter körzeti megbízott elmondja, hogy elsısorban a vagyon elleni
bőncselekmények száma növekedett. Ez országos szinten is jellemzı. Sajnos az
elkövetık kézre kerítése nem minden esetben járt sikerrel.
Molnár László képviselı jelezi, hogy a quadosokkal továbbra is sok probléma van.
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki az elıterjesztésben
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselıtestületének
18/2010. (III. 8.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Veszprémi Rendırkapitányság Közrendvédelmi Osztályának beszámolóját Bánd
község közrendjérıl és közbiztonságáról a 2009. évre vonatkozóan.

3. napirend:
(elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Lencz Tibor képviselı Hajdár József polgárır vezetı akadályoztatása miatt képviseli
a polgárırséget. Elmondja, hogy érdemes lenne térfigyelı kamerákat felállítani.
Hajmáskéren mőködik ilyen, meg kellene kérdezni az engedélyezés menetét, milyen
fenntartási költségeket jelentene és azt, hogy milyen tapasztalataik vannak.
Schindler László polgármester javasolja a Képviselı-testületnek a polgárırség
beszámolójának elfogadását.
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki az elıterjesztésben
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Község Önkormányzata
Képviselıtestületének
19/2010. (III. 8.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Bándi Polgárır Egyesület beszámolóját Bánd község közrendjérıl és
közbiztonságáról a 2009. évre vonatkozóan.
4. napirend:
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Schindler László polgármester ismerteti a már elızetesen írásban megküldött
közmeghallgatási beszámolót, melyet a közmeghallgatást megelızıen kíván a
lakosság részére megküldeni, mivel a korábban alkalmazott diavetítés hosszú idıt vesz
igénybe a közmeghallgatáson és kevés idı marad a kérdések feltevésére.
A képviselı- testület a közmeghallgatás idıpontjának 2010. március 23-át jelöli meg.
A polgármester kéri a képviselıket, hogy tegyenek javaslatot, észrevételt a beszámoló
tartalmát illetıen.
Csordás Hedvig képviselı az alábbiakat javasolja módosítani:
1. Bándon az ügyfélszolgálat gyakoriságát csökkenteni kellene. 2. Eisenbart
Antalnét hívjuk meg a közmeghallgatásra, köszönjük meg munkáját.
3.Hittanosok oktatása kerüljön megemlítésre. 4. Egyesületek mőködése szintén
kerüljön megemlítésre. 5.Virágos Bándért mozgalomra ismételten hívjuk fel a
lakosság figyelmét. 6. Kettıs kereszt ügyét nem javasolja felvenni a
közmeghallgatási beszámolóba.
Steigervald Zsolt képviselı felajánlja, hogy a búcsúzó Eisenbart Antalné és Halász
Józsefné részére festett ajándék tálat készít, mellyel az önkormányzat megköszöni
munkájukat.

Schindler László polgármester kéri a képviselı-testületet, hogy hozzon határozatot a
közmeghallgatási beszámoló tartalmának megerısítésérıl.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Képviselıtestületének
20/2010. (III. 8.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
közmeghallgatási beszámoló tartalmával egyetért, annak közmeghallgatásra való
megjelentetését megfelelınek tartja.

A közmeghallgatási beszámoló kapcsán felmerült a 8-as út engedélyezi tervének
kérdése. Schindler László polgármester elmondja, hogy néhány pontban nem egyezik
a rendezési terv a dokumentációval és a dokumentáció nem tartalmazza a zajvédı falra
megvalósításának tervét.
Erdısi Ferenc képviselı javasolja, hogy fogalmazza meg a testület, melyek azok a
pontok amelyekben az UVATERV felé észrevételt kell tenni.
Schindler László polgármester kéri a képviselı-testületet, hogy hozzon határozatot a
8-as út négynyomúsítása engedélyezési terve és a rendezési terv egyezısége
tekintetében.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselıtestületének
21/2010. (III. 8.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 8-as út további négysávos
nyomvonalának kiépítésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
A 8-as út engedélyezési terve néhány ponton eltér a település rendezési tervétıl.
Ezek a következık:
-

-

8-as út mentén lévı buszmegálló tengelysúly-mérı,
8-as számú fıút északi oldalán tervezett kiszolgáló földút, valamint a bándi
csomópont megépítése kapcsán elzáródó telkek megközelítésére, a Séd
patakkal párhuzamosan tervezett földút,
Bánd-Herend összekötı út felüljárójának valamint a bándi csomópontnak
a terület-felhasználását a rendezési terv nem tartalmazza.
A BÁND 242, 249, 251, 253 hrsz-ú telkek megközelítésére külön út
megtervezését szükségtelennek tartjuk, mivel ezek a telkek a 8-as számú
fıútról a magas szintkülönbség miatt jelenleg sem közelíthetıek meg.

A Bánd belterületén tervezett, a 8-as számú fıút négynyomúsítása következtében
megközelíthetetlenné váló telkek elzártságának megszüntetésére tervezett
belterületi utca a hatályos rendezési tervnek megfelel.
A 8-as út négynyomúsítása hozzájárulásához elıfeltételként tekinti Bánd Község
Önkormányzata a zajvédı létesítmény megvalósítását.
Felelıs: polgármester, körjegyzı

5. napirend:
( Elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Schindler László polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
22/2010 (III. 8). számú Határozata
a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Bánd Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kisebbségi
Szavazatszámláló Bizottságba az alábbi tagokat választja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volf Katalin elnök
Presitsné Hegyi Anna elnök helyettes
Badics Mónika
Ladnai Attiláné
Szerencsiné Kráml Erzsébet tag
Schafer Csilla póttag

6. napirend:
( Elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Schindler László polgármester ismerteti az ellátási szerzıdés tartalmát, mely szerint a
szociális alapszolgáltatást és szakellátás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye látja el. Kéri a képviselı-testületet, hogy szavazzanak
a szerzıdés elfogadásáról.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
23/2010 (III.8). számú Határozata
Ellátási és támogatási szerzıdés elfogadásáról
Bánd Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, elfogadja a
szociális alapszolgáltatásra és szakellátásra vonatkozó ellátási szerzıdést és
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. március 15.
Felelıs: polgármester
7. napirend:
Schindler László polgármester ismerteti a támogatási kérelmeket.
Bándért
Közalapítvány részre 400 e. ft., a Veszprémi Tőzoltóság részére 25 e.Ft. a játszóház
részére 50 e. Ft. támogatást javasol.
Kéri a képviselı-testületet, hogy a támogatásokról hozzon határozatot.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
24/2010 (III. 8). számú Határozata
Bánd Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bándért
Közalapítványt 400 000,- Ft-tal, a Veszprémi Tőzoltóságot 25 000,- Ft-tal, a
játszóházat 50 000,- Ft-tal támogatja.
Felelıs: polgármester
7.napirend:
Segélyek, méltányossági kérelmek
(zárt ülés keretében történik)
Schindler László polgármester az ülésen megjelentek részvételét megköszönve az ülést
20 óra 2 perckor bezárta.
k.m.f.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
körjegyzı

