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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bánd Község Önkormányzata rendkívüli képviselő-testületi ülésén, 2012. március
26-án /hétfő/ 18 órai 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: Csejtei Imre településfejlesztési tanácsadó, Albert Szilvia műszaki ügyintéző
1. Tiszafás területén folyó beruházás
2. Keresztút
3. HÉSZ módosítás
4. Napáva Kft. kérelme
A képviselők a napirendeket 5 igen szavazattal elfogadták.
1. napirend
Schindler László polgármester elmondta, hogy Steigervald Zsolt képviselő kezdeményezte,
hogy tekintsük át a Tiszafás területén kezdődő beruházás ügyét, mert több ponton problémát
vet fel.
Steigervald Zsolt az alábbiakat mondta el:
Kikértem az összes anyagot, amit ennek a területnek a jövőbeni hasznosításáról fel lehetett
lelni. Sajnálattal állapítottam meg a meglévő dokumentumokból, hogy Cintula Úr a 4 évvel
ezelőtti megbeszélés alkalmával egyáltalán nem a valóságot mondta el nekünk. Azt állította,
hogy minden szakhatósági vélemény birtokában van (mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem
sem ellenezte ennek a területnek a beépítését), ennek ellenére kizárólag a
környezetvédelemmel foglalkozó szervezethez lett beadva szakvélemény kikérésre anyag.
A környezetvédelmi szakhatóság a múlt év 10. hóig kérte a tulajdonosokat, hogy a
hiánypótlást végezzék el. Ez nem történt meg, úgyhogy az eljárást be is fejezték. Tehát nem
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volt igaz, hogy minden szakhatósági vélemény birtokában van. Ez is csak a múlt évben lett
kérve, de végül szakvélemény nem készült!
A jelenlegi villanyoszlop helye ki van karózva, nem tudom látta-e már vki? A jelenlegi
murvás út szélén van, csodálkoznék, ha ez a 12 m út széle lenne! Arról nem is beszélve, hogy
a beruházás most fog kezdődni: a jelenlegi hídon 25 t-s teherautó akar átmenni! A helyszíni
bejáráson azt mondták a szakemberek, hogy máskor is keresztül ment már- 3,5 t-s tábla kint
van!!!
Úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni a beruházás elkezdését és azonnal cselekedni kell
az Önkormányzatnak!
Csejtei Imre az alábbiakat mondta el az ügyről.
A belterületbe vonás megtörtént. Feltehető a beruházás a rendezési tervnek megfelelően épül
meg. Azonban tulajdonjogi káosz van. Nincs ugyanis közterületi megközelítés. Így nem lehet
telkeket kialakítani. A hídnak nevezett átjáró nem híd, hanem áteresz. Gázló sincs. A gázló
kiépítésének szigorú feltételei vannak és rendkívül költséges.
Mivel építési forgalommal nem közelíthető meg, így bontási engedélyt nem adhatunk ki.
Kérjük a generális közműtervek egyeztetését. A híd műemlékvédelmi nyilvántartásba vételi
eljárás alatt van. Meg kell tudni, hol tart az eljárás. A hidak az építési beruházást nem fogják
elbírni. Hiába van kint a súlykorlátozó tábla, erre nem lesznek figyelemmel.
Steigervald Zsolt elmondta, hogy az egyik bejárás alkalmával Cintula úrnak volt egy olyan
kijelentése, hogy majd az önkormányzat pályázik hídra és megépíti.
Csejtei Imre: Nem értek egyet a villamoshálózat terveivel sem. Ezt nem szabadott volna
elfogadni. Meg kellett volna követelni a légkábel helyett a földkábelt, hogy végre normálisan
nézzen ki a település.

2. napirend
Csejtei Imre a keresztúttal kapcsolatban az javasolta, hogy támogassuk a projekt
megvalósítását, vegyük fel a kapcsolatot Csordás Endrével, a Leader közösséggel és
egyeztessünk időpontot egy megbeszélésre.
Ezzel a javaslattal a képviselő testület is egyetértett.
3. napirend
A képviselő testület úgy döntött, hogy a 3. napirendet egy későbbi időpontban fogja tárgyalni.
Albert Szilvia műszaki ügyintéző ígéretet tett arra, hogy az új HÉSZ tervezetét átküldi a
képviselőknek.

4. napirend
Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a Napáva Kft. továbbra is folytatná tevékenységét a
településen, melyhez szükséges, hogy a működést engedélyezze az önkormányzat.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bánd Község Önkormányzatának
20/2012. (III.26.) számú Határozata

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú
Nonprofit Kft. Bánd község közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás körében,
házi segítségnyújtás szolgáltatást végezzen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 45 perckor bezárta.

kmf.
Schindler László
Polgáremster

Láng Zsanett
körjegyző
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