BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8443 Bánd, Petőfi u. 60.
Tel/fax: 88/504-131
E-mail: polgarme@vnet.hu
Szám: 99-4/2013.

Jegyzőkönyv
Készült Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén, 2013. március 11-én, hétfőn
17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat épületében.
Jelen vannak:
Schindler László
Pichner György
Steigervald Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távol lévő képviselő:

Lauer Róbert
Lencz Tibor

Meghívott:
Görögné Pichner Bernadett és Feithné Krein Rita Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budai Viktor és Gombás Róbert Multiform Kft.
Schindler László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy három képviselő van
jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Napirend: Rendezési terv módosítása
Előadó: Schindler László polgármester, Budai Viktor és Gombás Róbert
2. Napirend: Az előző képviselő-testületi ülés óta történtek
Előadó: Schindler László polgármester
3. Napirend: Megállapodás a Laczkó Dezső Múzeummal
Előadó: Láng Zsanett jegyző
4. Napirend: Települési szilárd hulladék kezelés
Előadó: Láng Zsanett jegyző

5. Napirend: Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése
Előadó: Láng Zsanett jegyző
6. Napirend: Közmeghallgatási beszámoló tervezete
Előadó: Schindler László polgármester
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, három
igen szavazattal elfogadta.
1. Napirend: Rendezési terv módosítása
Schindler László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a rendezési terv módosítani kívánt
részeit a Multiform Kft. jelen lévő szakértői segítségével beszéljék meg.
Láng Zsanett jegyző a jogszabályi háttérrel ismerteti meg a képviselő-testületet.
Budai Viktor javaslatot tesz arra, hogy a felmerült változtatásokat pontonként beszéljék meg.
A képviselő-testület a rendezési tervben felmerült változtatásokat Budai Viktor és Gombás Róbert
szakmai segítségével áttekintette.
Schindler László polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a rendezési terv módosítására tett
javaslatot fogadják el.
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2013. (III. 11.) határozata
Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 40/2012.
(VII. 9.) számú határozatát.
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2013. (III.11.)
HATÁROZATA

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az 5/2011 (IX.27.)
önkormányzati rendeletben az alábbiak módosítását kéri a térképi és szöveges munkarészen a
Multiform Kft.-től:
1. A Bánd, 04/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásra kerüljön (Wolf Ambrus területe)
2. A Bánd, 050/8, 050/9 hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek belterületbe vonás alá, ott falusias
lakóterület kerüljön kialakításra (Hapl Antal területe)
3. A bándi időszakos vízfolyás, Mártonhegyi utca és a 8-as út által határolt területe

4. GKSZ övezeti besorolást kapjon. A Bánd, 293 hrsz.-ú ingatlanról kerüljön le az út
besorolás, csak a Mártonhegyi utcához szükséges mértékben kerüljön kiszabályozásra.
A Mártonhegyi út megközelítésére a 283/2 számú út kerüljön kiszabályozásra.
5. Továbbá a 025/4 vagy a 036/8 hrsz-ú ingatlanok valamelyikén 4-6 ha terület GKSZ
övezeti besorolást kapjon.
6. A kerékpárút a mellékelt CD alapján kerüljön kiszabályozásra
A 203 hrsz. terület legyen a környező övezetnek megfelelő lakóövezet.
7. A Mártonhegyi utca az Uvaterv módosításai szerint kerüljön kiszabályozásra
8. A 8. sz. főút mellett, a település keleti részén ahol nincs zajvédő fal, zajvédődomb
kialakítása szükséges
9. Az egész település területén csak legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el
10. A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el üzemanyagtöltő, illetve a rendeletben
már meghatározottak
11. A településen kialakítható nyeles telek az egyéb jogszabályi előírások megtartása
mellett. A kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, a kialakult állapot megtartható
12. Oldalhatáron történő beépítés esetén az épület és a telekhatár közötti távolság nem
lehet kisebb, mint 1 m a Mártonhegyi utcában, a Rákóczi F. u. É-K-i oldalán, a temető
mögötti területen, a Petőfi utcában Veszprém felől a templomig.
13. A 306/1 és 306/2 hrsz-ú ingatlanok GKSZ besorolásba kerüljenek.
14. A Rákóczi F. utca szabályozási szélessége 12 m.
15. Lf övezetben a tető hajlásszöge 25-45 fokos lehet.
A településrendezési eszközök módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
Átmeneti rendelkezések 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.
Felelős: polgármester
2. Napirend: Az előző képviselő-testületi ülés óta történtek
Schindler László polgármester az alábbiakat mondta el:
a.) Megtartotta alakuló ülését a Nyugdíjas Klub, sőt már az első közös programot is lebonyolították.
b.) A Kultúrházban felszereltek egy mosogatót.
c.) A postánál átkötötték az áramot, mindenhol rendben van az áramszolgáltatás.
d.) Tárgyaltam a FIDESZ veszprémi irodájában Navracsics Tibor, választókerületi elnök
munkatársaival. Szeretne jobban megismerkedni Bánd helyzetével. Szívesen megjelenne különböző
rendezvényeken, közmeghallgatáson. Kért egy rendezvénynaptárt.
e.) Megjelent a Bándi Igéző Jelek első száma. A szerkesztővel a szerződéskötés folyamatban van.
f.) A játszótér pályázatát befogadták.
g.) Csordás Endre válaszolt a Keresztúttal kapcsolatos kérdésemre.

3. Napirend: Megállapodás a Laczkó Dezső Múzeummal
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Essegvár régészeti
munkálataira az önkormányzat csak olyan formában tud pályázni, hogy biztosítja a pályázati
önrészt, de a pályázatot a Laczkó Dezső Múzeum nyújthatja be. Megállapodást kötnénk a
múzeummal arra, hogy sikeres pályázat esetén a költségvetésben biztosított 500.000 Ft önrészt
átadjuk a múzeumnak. Schindler László polgármester kivetítőn bemutatta a megállapodás
tervezetét, mellyel a képviselő-testület egyetértett, és kérte a jegyző asszonyt, hogy továbbítsa a
múzeum felé.
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (III. 11.) számú határozata
Bánd község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Laczkó
Dezső Múzeummal pályázat benyújtására az Essegvár régészeti ásatásaira.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirend: Települési szilárd hulladék kezelés
Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testülettel a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítását.
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a 11/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel módosított
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
6/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Napirend: Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése
Láng Zsanett jegyző ismertette Dr. Ipsits Csaba rendőr alezredes Veszprém Megyei RendőrFőkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezéséről kapott levelet, majd megkérte a képviselőtestületet, hogy nyilatkozzon arról, egyetért-e a kinevezéssel.

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (III. 11.) számú határozata
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV
törvény 8.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve nyilatkozik arról, hogy Dr. Ipsits Csaba
rendőr-alezredes úr kinevezésével egyetért.
6. Napirend: Közmeghallgatási beszámoló tervezete
Schindler László ismertette a közmeghallgatási beszámoló tervezetét. A közmeghallgatás időpontja
2013. március 21., csütörtök.
Napirenden kívül Görögné Pichner Bernadett a képviselő-testülettel ismertet és egyben támogatást
kér az Örökség-Kultúra Oktatási E-könyv és Médiatár kisebbségi fejezetében való megjelenéshez.
Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy szélesebb körben váljanak ismertté a Bándon még élő német
nemzetiségi hagyományok.
A képviselő-testület támogatásáról biztosította ezt a kezdeményezést, egyben Görögné Pichner
Bernadett rendelkezésére bocsátott egy példányt a Bánd II. könyvből, illetve egy DVD-t Bánd
hagyományairól.
Láng Zsanett jegyző dr. Novográdecz Csaba kérését tolmácsolta a képviselő-testület felé. A kérelem
szerint a korábban Önkormányzati Hivatalként funkcionáló épületben a Senkiföldje Zenekar
szeretne próbálni, mivel a jelenlegi helyen a hangszerek elhelyezése nem oldható meg
biztonságosan.
A képviselő-testület nem látja akadályát a kérés teljesítésének, azzal a két kikötéssel, hogy a
Senkiföldje Zenekar vállaljon évente két alkalommal egy-egy bándi rendezvényen való ingyenes
fellépést, illetve a téli időszakban a fűtést nem tudja biztosítani az önkormányzat. A zenekar a
próbákat május hónaptól kezdheti meg a régi Önkormányzati Hivatal épületében.
A képviselő-testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Schindler László polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 05 perckor bezárta.
k. m. f.
Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

