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

/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületének ülésén, 2012. január 16-án
/hétfő/ 17 óra 30 perc kezdettel, Bándon, a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Bánd Község Önkormányzata
Schindler László
Pichner György
Steigervald Zsolt
Lauer Róbert
Lencz Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Láng Zsanett körjegyző
Meghívott: Laknerné Léber Katalin főelőadó, Görögné Pichner Bernadett Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Vilman Irén főelőadó
Schindler László polgármester köszöntette a jelenlevőket, megállapította, hogy négy
képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.
napirendi pont nem kerül tárgyalásra, mivel az előterjesztő Görögné Pichner Bernadett-től azt
a tájékoztatást kapta, hogy a térítési díjak változtatására most nincs lehetőség. A 7. napirendi
pontban feltétlenül meg kell tárgyalni a Veszprém-Márkó-Bánd kerékpárútra vonatkozó
konzorciumi szerződés ügyét valamint az Essegvár régészeti feltárásával kapcsolatos
kötelezettségvállalás ügyét.
Napirendek:
1. 2012. évi költségvetési lehetőségek
Meghívott: Vilman Irén pénzügyi főelőadó
2. Előző testületi ülés óta történtek
Előadó: Schindler László polgármester
3. Étkezési térítési díjak
Előadó: Görögné Pichner Bernadett
4. Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló rendelet
Előadó: Schindler László
5 Köztisztviselők teljesítménykövetelményei
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Előadó: Láng Zsanett körjegyző
Tájékoztató az önkormányzati törvényről
Előadó: Schindler László polgármester
7. Egyebek
8. Segélyezések
9 Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Schindler László polgármester
6

Schindler László polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki a javasolt napirendet az
elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 4 igen szavazattal
elfogadta.
1. napirend
A 2012. évi költségvetési lehetőségek
Vilman Irén pénzügyi főelőadó ismertette a várható bevételeket és a kiadásokat 2012. évre,
felhívta a figyelmet arra, hogy várhatóan kevesebb bevételből kell a kiadásokat teljesíteni. Az
előzetes adatok alapján várhatóan 53-54 m. Ft. lesz a várható bevétel, a 2011. évi
pénzmaradvány összege 10 m Ft.
Lauer Róbert képviselő a várható gépjármű- és iparűzési adó bevételekkel kapcsolatosan
annak jelentős csökkenésétől tart.
Schindler László polgármester elmondta, hogy pontosabb számokat majd a februári testületi
ülésen a költségvetés tárgyalásakor látnak, de véleménye szerint ebben az évben még
óvatosabban kell gazdálkodni, mint eddig. A szükséges kiadások (mint például a településüzemeltetés, az intézmények fenntartása, a körjegyzőséggel kapcsolatos kiadások, szociális
juttatások stb.) mellett nagyon figyelni kell arra, hogy mit tud még vállalni az önkormányzat.
A lakosság felé is jelezni kell, hogy várhatóan szűkösebb évre számíthatunk. Példának hozta
fel, hogy a már hagyományossá váló „Essegvári napok”-kal kapcsolatos kiadásokra is figyelni
kell.
Lauer Róbert képviselő véleménye szerint az önkormányzatot tehermentesíteni kell
amennyire lehet, például a fenti rendezvénynél is lehetne több szponzort, esetleg más
forrásokat bevonni.
Steigervald Zsolt képviselő kérdésére, hogy a mozgóbolti árusok közterület-foglalási díjaiból
mennyi többlet jövedelem keletkezett előző évben Vilman Irén pénzügyi főelőadó elmondta,
hogy a pontos összeg zárás után áll majd rendelkezésre.
Steigervald Zsolt képviselő elmondta még, hogy véleménye szerint ugyan eddig más helyi
adót nem vetett ki a képviselőtestület, de el kellene esetleg gondolkodni a környező
településeken (Herenden, Bándon) már működő kommunális adón.
Schindler László polgármester véleménye szerint a falugyűlésen el kell mondani a
lakosságnak, hogy jelenleg nincs Bándon kommunális adó, de ha a kiadásainkat az előző évi
szinten szeretnénk tartani, akkor ehhez a lakosságnak is hozzá kell járulnia.
Kérte a képviselőket, hogy amennyiben van olyan már előre látható kiadás, amit a 2012. évi
költségvetés tervezése során figyelembe kellene venni, azt ismertessék.
Lencz Tibor képviselő jelezte, hogy az Énekkar CD-t szeretne kiadni, annak várható költsége
50-60 e. Ft. lesz, amihez támogatást szeretnének kérni.
Lauer Róbert képviselő szerint a CD kiadás költségeihez a bándi vállalkozásoktól is lehetne
támogatást kérni.
Steigervald Zsolt képviselő az urnafal kiépítését szorgalmazná a temetőben, amiről már
korábban is beszéltek. Véleménye szerint több ütemben épülhetne, a közmunkásoknak
értékteremtő munkája lenne, s a bándi lakosság is pozitívan fogadná.
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Schindler László polgármester fontosnak tartja, hogy a már korábban tervezett az útépítést
(bejárók aszfaltozását, a vendéglő körüli területen, „Kis utcában” stb. elvégzendő aszfaltozást)
is belevegyék a kiadások közé. Véleménye szerint más útépítő cégtől is kellene árajánlatot
bekérni ezekre a munkákra.
Steigervald Zsolt képviselő a civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan érdeklődött,
hogy lesz-e pályázati alap részükre, vagy a Bándért Közalapítványon keresztül kapnak
támogatást, mint korábban. Példának a szüreti felvonulási programot hozta fel.
Schindler László polgármester szerint erre a költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni.
Lauer Róbert képviselő jónak tartaná, ha felhívást intéznének a civil szervezetek felé, hogy
év elején bizonyos határidőig nyújtsák be az igényüket, hogy mennyi támogatást (megjelölve
a támogatás felhasználásának célját is) szeretnének kérni munkájukhoz. Előzetesen könnyebb
lenne így tervezni.
Schindler László polgármester megemlítette még, hogy a Kultúrház keleti oldalára is
kellene kültéri világítás, úgy vette észre a decemberi rendezvényen.
Steigervald Zsolt képviselő elmondta, hogy jelenleg van is a közmunkások között olyan
szakember aki ezt el tudja végezni.
2. napirend
Az előző testületi ülés óta eltelt időszakkal kapcsolatban Schindler László polgármester
elmondta, hogy a maga részéről kissé neheztel Borbély Balázs vállalkozóra azért, mert a jó
idő ellenére sem végezte el az aszfaltozási munkálatokat decemberben. Ebben a képviselők is
egyetértettek.
A decemberi-január eleji programokkal kapcsolatban Schindler László polgármester
elmondta, hogy véleménye szerint jól sikerültek, gondol itt a „Mindenki karácsonya”
Kitelepítés évfordulójáról történt megemlékezés és az Iparosbál rendezvényekre. Örömmel
vette, hogy sok „új bándi polgár” van, akiket meg lehet a közösségnek nyerni, ehhez –
tekintettel a költségvetésre- kevés pénzből jó programokat kellene szervezni ebben az évben
is.

3. napirendet a képviselők levették a napirendek közül
4. napirend
Schindler László polgármester javasolta, hogy az önkormányzati ingatlanok használatára
készüljön egy rendelet, amely tartalmazza a helyiségek, a területek igénylésével kapcsolatos
bejelentési kötelezettséget, a kultúrház használati díját, és a felelősségvállalást.
Igen kaotikus az önkormányzati ingatlanok használata. Nem tudjuk ki mikor, milyen
funkcióra veszi igénybe. A rendezvények is könnyen ütközhetnek egymással.
Ha lenne egy formanyomtatvány, amely a honlapon elérhető, akkor könnyebben lehetne
egyeztetni, a kolléganők figyelemmel tudnák kísérni a foglaltságot.
Ezen kívül készülne egy táblázat, amely a fix rendezvényeket, foglalkozásokat tartalmazná,
melyhez mindenki tudna igazodni. Ezt is feltennénk a honlapra.
Steigervald Zsolt képviselő javasolta, hogy az igényt legalább két héttel korábban jelentsék
be azok, akik az Essegvárnál, a focipályán, vagy a kultúrházban szeretnének foglalkozást,
rendezvényt tartani.
Láng Zsanett körjegyző javasolta a kultúrház bérleti díjainak felülvizsgálatát is. A
következő testületi ülésre elkészíti a rendeletet.
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5. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat,
melyet előzetesen írásban is megkaptak a képviselők.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
1/2012.(I.16.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.

6. napirend
Schindler László polgármester ismertette kivetítőn a járások felosztását. Márkó és Bánd is
Veszprém járásba fog tartozni. Hárskút is ide van sorolva. Más járásokban azonban van olyan
körjegyzőség, ahol a települések különböző járásokba esnek.
A járásokkal kapcsolatban észrevételt január 20-ig lehet tenni.
A településeken hivatal 2000 főig maradhat, Hárskút csatlakozásával el tudjuk érni ezt a
létszámot.
7. napirend
a) Schindler László polgármester elmondta, hogy az Essegvár pályázatról az előző ülésen
beszéltünk.
Az ülésre eljött Erdősi Ferenc, aki ismertette a pályázat lényegét.
Erdősi Ferenc elmondta, hogy a pályázat akkor lenne igazán komoly összeg, ha az
önkormányzat is tudna nyújtani 500 ezer Ft-os pályázati önrészt.
Feld István régésszel folynának a munkálatok és 4-5 segédmunkaerővel. Az ásatás feltáró
jellegű ásatás. Talán meg lehetne találni a Szent György kápolnát, a kaput, a tornyot és a
kutat. A feltárást követően dokumentálni kell a feltárást, majd vissza kell temetni az
állagmegóvás érdekében.
Lauer Róbert képviselő megkérdezte, ha találnak a régészek valami értékeset, akkor
kötelezően tovább kell-e folytatni az ásatást.
Erdősi Ferenc tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az Önkormányzat csak a pályázati
összeg erejéig vállalja az ásatásokat. További ásatásra nem vagyunk kötelezhetők.
Schindler László polgármester kérte, hogy a régész készítsen ásatási tervet.
Ezzel Erdősi Ferenc is egyetértett, mivel erre lehetne egy koncepciót felépíteni.
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Schindler László polgármester megkérdezte a képviselő testületet, hogy a Veszprém
Megyei Múzeum Igazgatósággal való együttműködési megállapodás aláírásával egyetérteneke.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
2/2012.(I.16.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy együttműködési
megállapodást köt a Veszprém Megyei Múzeum Igazgatósággal a az Essegvár területén
régészeti feltárások végzésére. A pályázathoz szükséges önerőt megállapodásban
foglaltak szerint 200 000- Ft-ban határozza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: polgármester

b) Schindler László polgármester elmondta, hogy Veszprém Város kerékpárút kiépítésére
pályázott, melyre 500 millió Ft-ot nyert. Bánd közigazgatási területét érintő szakasz Csatártól
indul, kb. 2 km. A pályázatíró díjába 100 000 ezer Ft-tal tud Bánd község beszállni, amely
egyébként 40 millió Ft. Többet azonban mi nem tudunk vállalni.
Szerdán lesz egy találkozó, ahol a konzorciumi megállapodással kapcsolatban tatunk
megbeszélést Veszprém Város polgármesterével.
A pályázat 5 éves kötelező fenntartást ír elő, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy az utat
később ne kellene karbantartani. Jelentős költségekkel járhat, ezért célszerű lenne az utat
Veszprém tulajdonába vagy kezelésébe adni.
Ezzel a képviselő testület is egyetértett, és kérte a jegyzőt, hogy a terület tulajdonba vagy
kezelésbe adásával kapcsolatban nézze meg a jogi lehetőségeket.

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
3/2012.(I.16.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, felhatalmazza a
polgármestert a Veszprém-Márkó-Bánd kerékpárúttal kapcsolatban a konzorciumi
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester

c.) Láng Zsanett körjegyző ismertette az iratkezelési szabályzat módosítását. Erre azért volt
szükség, mert korábban az iktatás a két településen külön-külön folyt, és az összeköltözés óta
a szabályzat nem lett módosítva.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
4/2012.(I.16.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
iratkezelési szabályzat módosítását.
Felelős: körjegyző
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 15 perckor bezárta.

Kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző
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