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1. napirend
Schindler László polgármester az alábbiakról számolt be a közmeghallgatáson résztvevőknek:

2011 a nagy változások éve volt a magyar politikában. A parlament elfogadta az új
alaptörvényt, számos életünket befolyásoló sarkalatos törvény is megszületett.
Bándon a tavalyi évben ebből még keveset éreztünk, de a 2011-es évnek komoly kétségek
közepette vágtunk neki. Sok területen nem tudtunk előre tervezni, így meglehetősen
bizonytalanok voltunk, amikor tavaly a várható lehetőségekről beszéltünk.
A gazdasági helyzet a tavalyi évben sem lett kedvezőbb, sőt bizonyos tekintetben rosszabbul
jártunk az előző évhez képest, ezért az önkormányzat nem mert belevágni nagy
beruházásokba, mert a korábbiakhoz hasonlóan a prioritások nem változtak. A település
feladata elsősorban az alapfeladatok ellátása és a község üzemeltetése volt. A maradék
lehetőségeinkkel megpróbáltuk a falukép szépítését megvalósítani, és igyekeztünk a közösség
formálására is súlyt fektetni. Mindezeket természetesen az érvényes jogszabályok betartása

mellett kellett végrehajtani. A feladatokhoz anyagi háttérre volt szükség. A tavalyi év
bevételei szerkezetükben nem tértek el az előző évitől. Miből gazdálkodtunk a 2011-es
évben? Bevételeink a következő módon alakultak.
2007
Normatív támogatás 14 381
Átengedett bevétel 33 477

2008
12 301
30 498

2009
19 138
32 865

2010
12 464
43 321

2011
14 082
27 847

Saját bevétel
Felhalmozási
bevétel
Átvett
Pályázatok
Értékpapír
Maradvány
Összes

3 762

16 567

5 530
2 299

6 365
761

4 857
-

7 647
2 506
---------6 193
67 966

7 821
2 669
6 000
4 061
79 917

3 874
3 563
--7 071
74 340

2 121
1 109

2 853
-

12 144
78 285

10 110
59 749

1. táblázat: Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban

A táblázatból is látható, hogy lényegesen csökkentek a gépjárműadóból és az iparűzési adóból
származó bevételeink.
A településen 2011-re csökkent a lakosság száma. A rendszerváltozás óta az első alkalom,
hogy fogyásról kell beszámolni. A 2010-es 695 helyett 685 fő a 2011. január 1-jei statisztikai
létszám. Ez igazán nehezen érthető. Egy magyarázat lehet, hogy egyesek másik településen is
rendelkeznek ingatlannal, és ott vannak állandó lakosként bejelentve. Az a lehetőség is
fennáll, hogy a gyermekük iskolába járása miatt jelentkeztek át egyesek más városba, hogy az
ottani –szerintük talán jobb-lehetőségeket igénybe vehessék, bár továbbra is Bándon laknak.
Ez a tény a falu költségvetésének nem használ, hiszen a település után járó állami támogatást
csökkenti. Ezt különösen a 2012-es állami támogatások esetén érezhettük.
A legkisebb csoportot az óvodások alkotják, ők népesítik be a település egyetlen oktatási
intézményét. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évtől tovább nőtt a gyerekek száma,
ezért az iskola előtt állók külön helyiségben készülhetnek a Polgármesteri Hivatal épületének
hátsó részében. A személyi és a tárgyi feltételek teljes mértékben megfelelnek az
előírásoknak. Az új helyzet növelte az óvodai kiadásokat. Az új óvónő- Bakonyi Eszter- bére,
a rezsiköltségek növekedése miatt került többe az óvoda. A normatíva által nem fedezett
költségeket az önkormányzatnak kell állnia.
Természetesen törekszünk arra, hogy az önkormányzati hozzájárulás minél alacsonyabb
legyen, ezért kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, illetve örömmel vesszük a szülők,
támogatók anyagi segítségét és a tényleges munkát is. A gondnokság dolgozói által elvégzett
munkáért sem kellett külön költséget felszámolni.

normatíva
Önkormányzati
kiegészítés
Saját
bevétel,
Pályázat

2008
(26 gyerek)
7412
3550
2140

2009
(29 gyerek)
6955
5204
1230

2010
(29 gyerek)
6572
4450

2011
31 fő
6 948
9 044

1539

4 967
1 040

Összesen

13102

13389

12561

21 999

A konyha nemcsak az óvodások számára főz, hanem kapacitásához mérten, főleg szociális
alapon biztosít ebédet a rászorulóknak. A kedvezőbb költségviselés érdekében a szociális
étkeztetést a kistérségen keresztül bonyolítjuk le. Így újabb állami normatíva lehívására van
lehetőség. Ezzel a megoldással csökkent az önkormányzat kiegészítési kötelezettsége is. Az
Egyesített Szociális Intézmény karácsonykor egy kis ajándékkal is kedveskedett a lakosoknak.
Mivel a dolgozók száma a minimumon van, és az épület működtetésén sem lehet már
spórolni, így a fajlagos költségek növekednek. Azt is meg kell azonban jegyezni, ha az óvodás
gyerekek száma nő, csökkenteni kell a szociális alapon étkezők számát. A konyha főzési
kapacitása ugyanis nem végtelen, és elsősorban az óvodába járók igényeit kell kielégíteni
Az általános iskolai korosztály tanulóinak egy része Herenden végzi el az általános iskolát.
Az intézményt Herend, Márkó és Bánd önkormányzatai társulás formájában működtetik. Ez
azt jelenti, hogy az iskola költségeihez nagyon szerény mértékben a két kisebb település is
hozzájárul, de komoly állami támogatást kap a társulás, mert kistérségi feladatot lát el. Ezzel
az összeggel lehet csökkenteni az egyéni hozzájárulást.
A korábbi arányokhoz képest kevesebb diák jár Herendre. A hiányzó gyerekek Veszprém
különböző iskolái mellett Szentgálon , vagy Nemesvámoson a Waldorf iskolában teljesítik
tankötelezettségüket.
A középiskolás korosztály zöme érettségivel fejezi be középiskolás tanulmányait. Jelenleg 50
fő tanul középiskolában. Ez az országos trend is, hiszen manapság a legnagyobb beiskolázási
problémával a szakképző iskolák küzdenek. Egy nem régen készült felmérés szerint az
általános iskolát végző diákoknak mindössze alig több mint 10%-a szeretne szakmát tanulni.
Ennek a következményeivel majd néhány év múlva kell szembesülnünk, amikor nem lesznek
szakmunkásaink.
Mindig örömmel számolok be arról, ha valaki közülük kiemelkedő eredményt ér el. Most már
lassa hagyomány lesz, hogy az OKTV versenyek német nemzetiségi nyelv és irodalom
kategóriában van döntős a faluból. 2010-ben Lohn Veronika lett 3., 2011-ben Lohn Viktória
11., ebben az évben pedig Schindler Petra ért el a 20 fős mezőnyben 20. helyezést.
Nagy öröm, hogy sokan az érettségi után diplomát szeretnének szerezni. Ebben a tanévben 17
fő tanul egyetemen, főiskolán vagy szerez felsőfokú szakképzettséget.
Tudjuk, hogy a tanulás közel sem ingyenes, ezért az önkormányzat is megpróbál hozzájárulni,
ha szerény mértékben is, a tanévkezdés költségeihez. 2011. augusztusában 519 500 Ft
beiskolázási támogatásról döntöttünk. Itt kell megjegyezni azt is, hogy önkormányzatunk
részt vesz a Bursa Hungarica programban, és évente 5 000 Ft/hó-val támogatjuk azokat a
főiskolán, egyetemen tanuló bándi diákokat, akik benyújtották erre a pályázatot. A 2011-ben
13 fő 650 ezer Ft támogatást kapott összesen.
Az aktív korosztály tagjai közül szerencsére alacsony a munkanélküliek száma. Őket tavaly is
a közcélú program keretében tudtuk foglalkoztatni. Sajnos a közfoglalkoztatás kereti 2011ben jelentősen megváltoztak. Míg 2010-ben 7 közcélú munkást tudtunk alkalmazni napi 8
órás munkaidőben, addig tavaly csak egy főt alkalmazhattunk hat hónapra nyolc órában, míg
hét főt négy hónapra négy órában. Így nem lehetett velük hosszútávra számolni. A rendszer
kiszámíthatatlansága miatt nem is tudtunk látványosabb munkát megoldani. Örültünk, hogy a
falukép rendben tartását meg tudtuk szervezni. Talán az új, formásabb kivitelű padok, a
temető kerítésének a lábazata tekinthető maradandó munkának..

A Polgármesteri Hivatal megszűnése óta Márkón dolgozik a körjegyzőség. Bándon három
alkalommal fél napot töltenek a kolléganők, akik segítenek megoldani a lakosság gondját, de
azt is meg kell jegyezni, hogy tapasztalatuk szerint az ügyfélforgalom csökken.
A tavalyi évben több személyi változás is történt a Körjegyzőségben. Steigler Jánosné,
nyugdíjba vonult, helyét Vilman Irén vette át.
Pichner Mariann Litérre költözött, és ott is dolgozik. Az ő helyén októbertől Virágh Erika
látja el a feladatokat.
Továbbra is szívesen igénybe vesszük azoknak a tanácsait, akik a település működtetése során
bizonyos területeken nagy tapasztalatokkal rendelkeznek.
A Kultúrház épülete továbbra is otthont ad a különböző csoportoknak, az általuk szervezett
rendezvényeknek. Bérbeadással próbáljuk csökkenteni az önkormányzati fenntartási
költségeket.
A Könyvtár továbbra is várja az érdeklődőket, ott is van internet csatlakozás. Az épületben
megpróbáltuk a fűtési költségeket csökkenteni.
Szolgáltatások
Összességében meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatások színvonalával a településen nagyobb
probléma nincs. Különösebb gond nélkül biztosított az áram és gáz-, a víz- és a
csatornaszolgáltatás. Kapcsolatunk mind az E.ON, mind a Bakonykarszt Zrt. irányában
rendezett.
Az utóbbi szervezet végezte el a Kossuth utcai hídnál a 200-as nyomócső lesüllyesztését, ami
a 2010-es árvíz alkalmával került felszínre.
A Balaton Volánnal is jó az együttműködés. A menetrendek változásánál kikérik
véleményünket, és nagyon rugalmasan reagálnak ezekre.
A szemétszállításban jelentős változásokra vártunk a tavalyi évben. Elkészült a hulladékfeldolgozó üzem Királyszentistvánban, és 2010 nyarától már próbaüzem zajlott, majd 2011.
júliusától teljes kapacitással ez az objektum végezte volna a hulladékfeldolgozást. Tavasszal
azonban tűz ütött ki a területen, így nem tudta a feladatot átvenni. Jelenleg ezért nem
érvényesek a 2011 nyarától megállapított díjak. Továbbra is a próbaüzemhez meghatározott
árakat kell fizetnünk.
Sajnos ez a beruházás komolyabb költségekkel jár, ezért jelentős mértékben emelkedtek a
szemétszállítási díjak. A jelenlegi díj még a tavalyelőtt megállapított. Az erre az évre aktuális
díjtételek csak a próbaidő befejezésével lépnek életbe. Akkor kialakul egy olyan ár, amely a
szolgáltató szerint már csak az infláció követésének arányában fog változni. Ennek a mértéke
megint magas lesz. Alapdíj 221,- Ft.+ÁFA, egyszeri szállítás 60 literes tartálynál 165,6
Ft.+ÁFA, 120 literes tartály 331 Ft.+ÁFA. Mit tudunk javasolni a lakosoknak? Vegyék
igénybe a szelektív hulladékgyűjtés nyújtotta lehetőségeket! Ha kevesebb hulladék
keletkezik a háztartásban, kérhetnek kisebb méretű edényt, amelynek a szállítási
díjtétele is alacsonyabb.
Ebben az évben is szervezünk a szolgáltatóval közösen lomtalanítást. Erre 2012. márciusban
kerül sor. Kihelyezés március 25-26, elszállítás március 27. Ekkor szállítják el a korábban
kitett, nem veszélyes hulladékot.
Közösségformálás

Bándon mindig is komoly szerepet játszottak és remélhetőleg a jövőben is játszani fognak a
különböző egyesületek, civil szervezetek, amelyek a közösségformálásban, illetve bizonyos
feladatok megoldásában a települési önkormányzat nélkülözhetetlen partnerei voltak, és
bízom benne azok is maradnak. Az önkormányzat többek között azzal is segíti az egyesületek,
intézmények működését, hogy térítésmentesen biztosítja számukra az önkormányzati
tulajdonban levő területeket, ingatlanokat.
A különböző közösségformáló és egyesületi rendezvényeket anyagilag is támogattuk. Erre a
célra a tavalyi költségvetésben 351 ezer Ft-ot használtunk fel. Ezeknek az összegeknek a
felhasználására pályázatot kellett benyújtani, és ez év január 30-áig a tejesítésről el kellett
számolni.
A Bándért Közalapítvány az Alapító okiratban foglaltaknak megfelelően támogatja, sőt
szervezi a közösségi programokat. Az ő támogatásuk is részese volt az Essegvári Napok
sikerének. Az alapítvány az önkormányzati támogatás mellett az adókból felajánlott 1%-os
bevételekből is gazdálkodik. A tavalyi év visszaesése az egykulcsos adó következménye is
lehet, hiszen a kevesebb adónak kevesebb az 1%-a.
2004

322 287

2005

251 540

2006

353 830

2007

355 869

2008

347 211

2009

247 012

2010

238 256

2011

174 000

3. táblázat - Bándért Közalapítvány éves bevétele az egy százalékos adófelajánlásból

A korábban a Közalapítvány égisze alatt működött polgárőrség tavaly februártól már irodával
is rendelkezik a régi hivatali épületben. 2011-től önálló egyesületként tevékenykedik, mert így
komolyabb pályázati lehetőségek nyílnak meg számukra A kis csoport példásan vigyázza a
falu nyugalmát. A szervezet vezetője Hajdár József tavaly májusban a megyei szövetségtől a
Haza Polgárőrszolgálatáért Díszkard kitüntetésben részesült. Idén februárban országos szintű
elismerést kapott, a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát.
2012-től megint lesz körzeti megbízottja Márkónak és Bándnak. Kaszás György Márkón fog
albérletben lakni. Remélhetőleg ez a helyzet lehetővé teszi, hogy Bándon többször lesz
rendőri jelenlt, ami akkor is kívánatos, ha nem mindig indoklot.
- Franz Schröck Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Dalkör + Színjátszók)
A falu két kulturális csoportja együtt szervezte meg a Mindenki Karácsonya programját. A
dalkör jelenleg a harmadik CD elkészítésén dolgozik.
A színjátszók csoportja szervezte meg a Szüreti felvonulást. Mostanában nagy sikerrel
működtetik a játszóházat.
- Magtárskör, Bándi Dobkör
Az egyesület jelentős szerepet játszik a magyarságtudat elmélyítésében, a honfoglaláskori
hagyományok felelevenítésében. Erre számos eseményt mutat be a Magtárskör honlapja.

Szintén az egyesület koordinálásában valósult meg a március 15-i megemlékezés. A
csíkzsögödi Harom táncegyüttes bándi fellépésének lebonyolítása is az ő nevükhöz fűződik.
Ezúton is köszönet jár Csordás Endrének és segítőtársainak a programok megszervezéséért.
A hagyományok ápolása során nagyon fontos szerepet kapnak a német nemzetiségi
hagyományok is.
Szerencsére tavaly is voltak Christkindl-ik, akik házról házra járva hozták el a karácsonyt a
családokhoz. Köszönet illeti a szervezőmunkát végző Ladnai Attilánét, Tündit és a résztvevő
gyerekeket. Tavaly mi láthattuk vendégül a Bakony Chriskindli csoportjainak a kiállítását.
Ezen a rendezvényen a települések babáit láthatták az érdeklődők. Nagy örömömre szolgált,
hogy rengeteg látogató, érdeklődő tisztelte meg a rendezvényt.
Sikeres volt az Adventi koncert is, ahol a tavalyi esztendőben a Veszprémi Deutschklub
vendégeskedett Bándon.
Mit terveztünk a 2011-es esztendőre?
(Dőlt betűvel a tavalyi falugyűlésen elhangzott terveink szerepelnek, alatta ami abból megvalósult.)

Működtetés
1. Elsődleges feladat az alapfeladatok ellátása a jogszabályok betartásával. Működtetni
kell az intézményeket, a települést.
Ezt a feladatot véleményem szerint becsületesen megoldottuk, hiszen az alapfeladatok
ellátásában nem merült fel probléma. Minden kötelezettségünket teljesíteni tudtuk.
2. Herend önkormányzata anyagi hozzájárulást kért az iskola működtetésére. Ebben a
helyzetben alapos átvilágításra van szükség, és az eredmény ismeretében kell
meghoznunk a döntést.
Ennek a kérdésnek a tárgyalásáig nem jutottunk el.
Infrastrukturális fejlesztés, a falukép szépítése
3. Figyelemmel kísérjük a nyolcas út építését, és jó lenne megvalósítani a hiányzó
szakaszon a zajvédő sáncot.
Az út fejlesztésével kapcsolatban jelen voltunk a különböző színtű megbeszéléseken.
Utolsó információim szerint a területek kisajátítási eljárása folyik, és annak végeztével
lehet nekilátni a beruházásnak.
A Rendezési Terv is elkészült az új szakaszra, amelynek költségeit a NIF Zrt viseli. A
terv másik része –remélhetőleg- ebben az évben készül el.
4. Folytatjuk az árvíz elleni védekezést.
A tavalyi évben a Séd alsó folyásánál végeztettünk a Pápa-környéki Vízitársulattal
mederrendezési munkákat. Úgy gondolom, most olyan mélységű a meder, hogy
lényegesen több vizet képes befogadni, ezért talán nem kell félnünk attól, hogy
nagyobb vízmennyiség esetén visszaduzad.
5. Az úthálózat és a járdáink javítását el kell végeznünk ebben az esztendőben.
A munka elkezdődött, néhány területen jelentős változás is történt. Megszűnt a negatív
fekvőrendőr, és rendeződött a Rákóczi utcához vezető híd előtti kanyar problémája is.
Számos feladat maradt erre az évre is.
6. Végig kell gondolnunk az épületeink helyzetét. Sajnos öregek, gazdaságtalanul
működtethetők.
Ezen a területen komoly előrelépés nem történt. A Hivatal és a Posta épületének fűtési
költségeit próbáltuk csökkenteni egy takarékosabb felhasználási móddal. Az
eredményről majd májusban fogunk többet tudni.

7. Örülnénk, ha egy civil szervezet vállalná a „Virágos Bándért” mozgalom
meghirdetését, értékelését. A díjazással járó feladatokat az önkormányzat magára
vállalja.
Ezen a területen nem történt előrelépés. A tavalyi évben elmaradt a Virágos Bándért
mozgalom meghirdetése.
8. A temető kerítésének befejezését szeretnénk elérni
Sajnos a kerítés még nem került a helyére, de ebben az esztendőben bizonyosan
láthatjuk.
Közösségformálás
9. Május végére szívesen szerveznénk egy falunapot, ahol a település lakossága, aprajanagyja találna jó szórakozási lehetőséget. Mindenkinek –egyéneknek, szervezeteknek
várjuk a javaslatát, mivel tudná a közösség formálását elősegítő programokat
szervezni.
Ezt a programot sikerült megvalósítani. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe az
elképzelésünket, de az esős, szeles idő ellenére sokan voltak jelen főleg a délutáni
eseményeken.
10. Támogatjuk az Essegvári napok megrendezését, hiszen ez tavaly is sok érdeklődőt
vonzott.
A rendezvény megint sok érdeklődőt csábított a faluba. Neves művészek
gondoskodtak a magas színvonalról.
Mi történt az előzetes terveken felül?
1. Az Essegváron található torony kilátóvá történő átalakításához 900 ezer Ft önrészt
biztosítottunk, és ugyanennyi összeget nyertünk is pályázaton. A munka elkészült. A
torony általában zárva van. Az érdeklődők kaució ellenében a Kakukk vendéglőből
vihetik el a kulcsot, és azt ott is kell leadniuk. A terület történetét információs táblák
mutatják be.
2. 2011-ben megkeresett bennünket Veszprém MJV önkormányzata, hogy lehetőség
nyílna a még az elmúlt évezredben felmerült kerékpárút megvalósítására. A projekt
gazdája Veszprém, és a Laczkó-forrástól vezetne a Csatár alatti szakaszon a
Vízimalom-fogadóig, ahonnan északra kanyarodva bemegy Márkóra, és a régi
nyolcason éri el Bándot. Remélhetőleg a 8-as út folytatásával biztosított lesz a
Herendre és a Szentgálra történő áthajtás is. A kerékpárút költségeit 100%-ban fedezi
a pályázat, amire a három település 500 millió Ft-ot megnyert. Az öt évig tartó
karbantartásról kell gondoskodni a tagoknak, erre még nem történt végleges
megállapodás. Bánd és Márkó 100-100ezer Ft-ot ajánlott fel a felmerülő és a
pályázatból nem finanszírozható költségekre.
3. Magánterületen zajlott tavaly nyáron egy keresztény tábor, aminek a vízellátását az
önkormányzat biztosította.
4. A település önkormányzata anyagilag is támogatott két beruházást Márkón, ami a mi
javunkat is szolgálja. A nyáron átadott Orvosi és Védőnői rendelő kialakításához, és a
körjegyzőség fűtéskorszerűsítéséhez 500 000 Ft-tal járultunk hozzá.
5. A Bándi IgézőJelek is segített az információáramlás megvalósításában. Több új rovata
(pl. Beszélgetés bándi lakosokkal) igen érdekes olvasmány. Az újság megjelenését
anyagilag a nemzetiségi és a települési önkormányzat támogatja, a szerkesztéssel járó
feladatokat Búvári Tamás látja el. A sokszorosítás a Körjegyzőségen történik.
6. A tavalyi évben népszámlálás zajlott Magyarországon. Az eredményeket ennek az
évnek a második felében ismerhetjük meg.

7. Amiben nem sikerült előrelépnünk az a játszótér kérdése volt. Az Igéző Jelekben is
olvasható volt a probléma, és emellett egy több mint 200 aláírással ellátott petíció is
érkezett Hivatalba, amely a játszótér kialakítását kérte a polgármestertől. Már több
alkalommal elhangzott közmeghallgatáson, egyéb fórumokon, hogy az önkormányzat
a Rendezési tervben az Essegvár alatti út és a Séd patak közötti területet rekreációs
célú területnek nyilvánította. A játszótér kialakítására volt is kedvező pályázati
lehetőség, de a területet ehhez birtokba kellene venni. Sajnos a tulajdonosok olyan
magas vételárat tűztek ki, amivel a település sajnos nem rendelkezett. Így a kérdés
továbbra sem közeledik a megoldáshoz, bár kézenfekvőnek tűnne a képviselőtestület
által felvázolt elképzelés megvalósítása.
8. A tavalyi évben is sajnos több haláleset történt a községben. Ez a szomorú esemény
általában nem kerül egy önkormányzati beszámolóba, ám 2011. május végén elhunyt
településünk díszpolgára, Magyarország egykori köztársasági elnöke dr. Mádl Ferenc.
Ahogyan államfői beiktatása során is egy busznyi ember utazott fel Budapestre, úgy
most is annyian vettünk részt a temetési gyászszertartáson.
A tavalyi év történései után néhány mondat az idei évről. Mi várható 2012-ben? Sajnos
egyelőre sok pozitívumot nem tudunk elmondani.
Költségvetésünk meglehetősen karcsúnak látszik.
2007

2008

2009

2010

2011

2012 terv

Normatív támogatás

14 381

12 301

19138

12 464

14 082

16 039

Átengedett bevétel
Saját bevétel
Felhalmozási bevétel
Átvett
Pályázatok
Értékpapír
Maradvány
Összes

33 477
3 762

30 498
16 567

7 647
2 506
---------6 193
67 966

7 821
2 669
6 000
4 061
79 917

32865
5530
2299
3874
3563
--7071
74340

43 321
6 365
761
2 121
-----11 000
12 144
78 285

27 847
4 857
2 853
10 110
59 749

27 185
5 176
3 324
900
11 831
64 455

4. táblázat: Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban

Bevételi oldalon hiányzik kb. 5 millió Ft a tavalyi évhez képest. Csökken az állami támogatás,
az átengedett jövedelmek közül a gépjárműadó, és az iparűzési adó is. Nem szeretnénk a jelen
gazdasági helyzetben helyi adók bevezetésével növelni a lakosság terheit. Ezek a
költségvetésünkben a tavalyi szinten maradtak.
Sajnos a feladataink is megmaradtak a tavalyi szinten, viszont az Áfa 2%-os emelése a dologi
kiadásainkat érezhetően befolyásolja. Már az idei évben is fel kellett bontani a lekötött
számlánkról, hogy a számláinkat fizetni tudjuk.
A testület 2012. február 13-án elfogadta a költségvetést, és a kiadásokat a következő módon
határozta meg.
2007

2008

2009

2010

2011

2012 terv

Bér

16 038

18 379

19968

21347

17 106

20 439

TB

4 675

5 225

4817

4486

4 395

4 973

Dologi

15 725

20 524

17677

15705

17 677

18 518

Átadott pénzeszköz

15 032

15 324

17633

12188

14 206

10 000

Felhalmozás

5 904

5147

2373

3312

4 501

1 282

Támogatások

2 362

3 529

3738

4900

3 092

4 727

Értékpapír,
felhalmozás
Összesen

7 193

3 901

5000

10655

-

4 516

66 929

72 029

71206

72593

60 977

64 455

5. táblázat: Az önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban

Sajnos ebben az évben a takarékos gazdálkodás ellenére is előreláthatóan fel kell használnunk
a korábbi évek megtakarításainak egy részét. Ahhoz, hogy komoly beruházásokat hajtsunk
végre, rendelkezni kell önerővel, ami azonban csak akkor jelentkezik, ha az alapfeladatainkat
el tudjuk látni. Az önkormányzat működését nem szabad semmilyen körülmények között
kockára tenni. Éppen ezért ebben az évben a legfontosabb feladatunk a kötelező feladatok
ellátása lesz.
A település üzemeltetése, az óvoda működtetése, a falukép szerény mértékű javítása várható
az idei kondíciók mellett.
Az Essegvári Napok megtartása sem lehetséges csak önkormányzati finanszírozásból, így
számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, ha nem találunk szponzor(oka)t, akkor ebben az
évben le kell mondanunk a programról.
A megoldandó feladatok, amelyekkel azért mindenképpen foglakoznunk kell a következők:
- Rendezési terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, elfogadása
- Útjavítás 2. kör
- Essegvár pályázat ásatásra
- Temető kerítésének befejezése
- Bándi IgézőJelek
- Játszótér
- Társadalmi szervezetek támogatás
- Kultúrház festése
Fel kell készülnünk a közigazgatási rendszer, a közoktatási rendszer átalakításából adódó
feladatokra is.
Jövő év január 1-jétől megalakulnak a járások, amelyeknek feladatait tartalmazó jogszabály
még nem jelent meg. Remélhetőleg Márkón megmaradhat a Hivatal, és nem kell a napi
ügyekkel Veszprémbe, a várható járási központba utazni az ügyek intézése érdekében.
A nemzetiségi óvoda működtetése is állami feladat lesz. Nem tudjuk, mi lesz az Óvodánkkal.
Bizonyos tekintetben hasonló a helyzet, mint 1990 környékén volt. A település
működtetéséhez sok pénz nem áll, állt rendelkezésünkre, ezért rendkívül takarékosan kell
gazdálkodnunk. A képviselőtestület tagjai továbbra is társadalmi munkában végzik- sokszor
nem éppen hálás- feladatukat.
Amiben most különbséget látok a 21 évvel ezelőtti helyzethez képest, az első sorban a
bizakodás, az összefogási készség hiánya. Nagyon sokan passzívak, pedig a községből csak
akkor lehet közösség, ha tudását mindenki egy cél irányába alkalmazza. Amennyiben ez nem
valósul így meg, annak csak a település, mi magunk látjuk a kárát.
Szerintem azért tudtunk a 22 év alatt ilyen sok eredményt elérni, mert képesek voltunk az
összefogásra, az egyéni érdekeket, ambíciókat alá tudtuk rendelni a közösségi érdekeknek.
Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ez a jövőben is így legyen

A beszámolót követően a lakosság a közszolgáltatóknak tett fel kérdéseket.
Csejtei Imre elmondta, hogy a szennyvíz átemelő környékén rendkívül büdös van, lehet, hogy
a filterrel van gond.
Somodi Ferenc a Bakonykarszt Zrt.-től válaszolt, hogy a rendszer nem tartalmaz filtert, erre
már a Zrt. árajánlatot kért, a jövőben látnak rá lehetőséget, hogy biofilter kerüljön a
rendszerbe.
Az ott lakók jelezték a szagot, ez nem szennyvíz, hanem jellegzetes csatorna szag.
Csejtei Imre továbbá jelezte a Közüzemi Zrt. felé, hogy sokan, így ő maga sem termel annyi
szemetet, hogy a legkisebb 60 literes edény megtelne. Egyre többen veszik ugyanis igénybe a
szelektív hulladékgyűjtést. Kérdés, hogy nincs-e lehetőség olyan 20 literes zacskó vásárlására,
amelyik olcsóbb és el is szállítják?
Horváth Zoltán a Közüzemi Zrt.-től válaszolt: A díj tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés
költségét és a lomtalanítás költségét is.
158 település társulást hozott létre, és a társulás döntötte el azt, hogy milyen méretű edényeket
alkalmazzunk. A zacskós megoldásra nincs lehetőség.
Csejtei Imre jelezte, hogy a választ nem tudja elfogadni, mert nem arról van szó, hogy nem
teszik ki a lakók a szemetet, hanem arról, hogy nincs mit elszállítani, de mégis fizetni kell.
Erdősi Ferenc véleménye az volt, hogy amikor a társulás döntött, akkor nem a valós helyzetet
vette figyelembe. 5 fős háztartással elegendő a 60 literes edény, érthető, hogy ahol 1 személy
lakik még ennyi hulladék sem képződik.
Dr. Csordás Hedvig elmondta, hogy törvény van erre, miért nem tudja Csejtei Imre elfogadni,
hogy ezért fizetni kell. A szelektív gyűjtést is a szolgáltató biztosítja.
Csejtei Imre úgy vélekedett, hogy a szelektív gyűjtés egy gazdasági vállalkozás, e mögött
gazdasági érdekek húzódnak, ebből bevétel származik.
A szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy mivel kérdés nem volt, a véleményekkel nem kíván
vitatkozni.
Schindler László polgármester ígéretet tett arra, hogy információ lesz az Igéző Jelekben arról,
hogy a hulladékgyűjtés összege miből tevődik össze. Továbbá jelezzük a konzorcium
irányába az igényeket.
A szolgáltatókhoz további kérdést nem intézett a lakosság.
Láng Zsanett körjegyző tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az adóbevételekről és
kintlévőségekről terjedő információkból mi az, ami a valós helyzetet mutatja:
Az adóbevételek sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben csökkentek. Jelentős kintlévőség
van, ennek oka, hogy az adófizetési morál nem olyan, mint amilyennek lenni kellene.
A kintlévőség fele nem aktív, mivel olyan vállalkozásokról van szó, amelyeket felszámoltak,
csődbe ment. Vannak olyan magánszemélyek, akik elhunytak, az örökösök nem lelhetők fel,
vagy az örökös kiskorú, vagy olyan személy, aki jelenleg hajléktalan, vagy külföldön él.

A behajtás első fokozata a felszólítás, majd az inkasszó, a munkabérből levonás. Ettől
szigorúbb szankciót, ingó, ingatlan végrehajtást még nem alkalmaztunk, de amennyiben erre
kényszerülünk, meg fogjuk tenni, mert a közterheket mindenkinek viselni kell, nem
tisztességes elkerülni az adózást. Bízom azonban abban, hogy erre nem kell sort keríteni,
hanem a felszólításoknak eleget tesznek az adósok.
Ladnai Attiláné javasolta, hogy az adóhatóság vegye fel a kapcsolatot a NAV-val.

További lakossági felszólalások:
Erdősi Ferenc jelezte a polgármester, hogy levelet küldött faültetési lehetőségről.
Polgármester úr kérte a levél ismételt megküldését, mert nem kapta meg.
Csejtei Imre felszólalásában elmondta, hogy a helyi építési szabályzat módosítását javasolt a
képviselő testületnek 5 hónappal ezelőtt, de még nem történt meg. A műszaki ügyintézővel
áttekintette Márkó helyi építési szabályzatát, amely példásan ki van dolgozva. Ilyen
kidolgozott HÉSZ-re van szüksége Bándnak is, mert, ha a járások megalakulnak, akkor az
ismeretlen járáson lévő nem helyi ügyintéző abból fog dolgozni, azt veszi majd figyelembe, és
nem csodálkozhatunk, ha egyes építkezések a szomszédok nemtetszését fogják kiváltani.
Csordás Endre a Magtárskör nevében szólalt fel. Örömét fejezte ki, hogy a polgármester a
beszámolójában megemlítette a Magtárskört. Elmondta, hogy benyújtottak egy pályázatot a
keresztút megvalósítására, melyen 13 385 520,- Ft-ot nyertek. A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium erre vállalt kötelezettséget. Jelenleg az ügy ott tart, hogy a
KÖH engedélye, hozzájárulást nem adott eszmei zűrzavarra hivatkozva. Budapesten azt
javasolták, hogy új kérelmet nyújtsunk be. Most az ügy II. fokon van. A területen munkát nem
végeztünk, terveket, domborműveket készítettünk és decemberben egy kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, mivel az elvégzett munkát ki is kellett fizetni. A sekrestyés hölgyeknek
köszönet a támogatásért.
Az önkormányzatnak valószínűleg évekig nem áll majd rendelkezésére ez az összeg, ezért
nem kellene ezt elveszíteni. A projekt keretén belül a gyalogösvény is biztonságosan ki lenne
építve.
Amennyiben az örökségvédelmi hivatal nem ad engedélyt perre fogunk menni.
Továbbá köszönet a Bándért Közalapítványnak az 50 ezer Ft-os támogatásért, mely összeg
hozzásegített minket ahhoz, hogy a nagycsütörtöki színdarabot megvalósítsuk.
Köszönet a polgárőrségnek a szervezésért és a egy fiatalembernek a 300 ezer Ft-os
támogatásért.
Schindler László polgármester a felvetésekre válaszolt:
Március 26-án 18 órakor tartjuk a megbeszélést a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban.
Ez valóban elmaradt.
A keresztút a Leader program keretében lett nyertes pályázat. Ahhoz, hogy azonban az
összeget meg lehessen ténylegesen kapni, szükséges a megvalósítás, ennek viszont feltétele a
KÖH engedélye. Ismert, hogy már parlamenti úton is volt az ügyről szó.

Csordás Endre elmondta, hogy amennyiben nem örökségvédelmi területről lenne szó, úgy
engedélyre sem lenne szükség. Úgy érzi, hogy az önkormányzat részéről az ügy nem kap
támogatást.

A közmeghallgatáson több kérdés nem merült fel. Schindler László polgármester
megköszönte a jelenlévőknek a figyelmet és a hozzászólásokat, majd a közmeghallgatást 19
órakor bezárta.

Kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző

