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Jegyzőkönyv
Készült Bánd Község Önkormányzata közmeghallgatásán, 2013. március 21-én, csütörtökön
18 órai kezdettel, Bándon, a Kultúrház épületében.
Jelen vannak:
Schindler László
Pichner György
Lauer Róbert
Lencz Tibor
Steigervald Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Láng Zsanett jegyző
Meghívott:
Görögné Pichner Bernadett és Feithné Krein Rita Német Nemzetiségi Önkormányzat

Schindler László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy öt képviselő van
jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről
2. Lakossági észrevételek

Beszámoló a 2012-es év munkájáról
2012 a várakozás és a bizonytalanság éve volt az önkormányzatok életében. Miután a
parlament 2011-ben elfogadta az új alaptörvényt, és számos, életünket befolyásoló sarkalatos
törvény is megszületett, nagyon vártunk a részletes életünket befolyásoló jogszabályok
megjelenésére, hogy azok ismeretében tervezzünk hosszabb távra.
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Bándon a tavalyi évben ebből még keveset éreztünk, de a 2012-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 nagyon rosszul indult. A Bándi IgézőJelekben megjelent
cikkben hosszan írtam arról, hogy az első két hónap milyen komoly problémákat jelentett a
gazdálkodásban, és a korábban megtakarított pénzeink nagy tempóban csökkentek. Ezért a
testület számos olyan intézkedést volt kénytelen hozni, amely a korábbi takarékos
gazdálkodás mellett újabb további takarékossági lépések bevezetését tett indokolttá.
Ennek következében többek között létszámot csökkentettünk, visszaköltöztettük a
Polgármesteri Hivatalt a régi helyére, hogy így kevesebb legyen az energiaszámlánk, le kellett
mondani az Essegvár régészeti munkáit támogató pályázat benyújtásáról.
A kiadások csökkentése mellett a be nem fizetett adók behajtására is nagyobb hangsúlyt
helyeztünk, aminek következtében a tavalyi évben 3,4 millió Ft kintlévőség folyt be. Még
mindig maradt azonban tartozás, 4,2 millió Ft. Végül sikerült stabilizálni a helyzetet, mert
jöttek be helyi adók, gépjárműadó, és az év végére a NIF Zrt-n keresztül a magyar állam is
kifizette a 8-as út bővítése érdekében megvásárolt illetve kisajátított területek árát, 3130 e Ftot, így a tavalyi évet megint sikeresen zártuk, de nagy beruházásokba nem mertünk belevágni,
mert nem láttunk hozzá megfelelő anyagi hátteret, és 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 2012-es évben? Bevételeink a következő módon alakultak.

Normatív
támogatás
Átengedett bevétel
Saját bevétel
Felhalmozási
bevétel
Átvett
Pályázatok
Értékpapír
Maradvány
Összes

2008
12 301

2009
19 138

2010
12 464

2011
14 082

2012

30 498

32 865

43 321

27 847

16810
16703

16 567

5 530
2 299

6 365
761

4 857
-

6383
3130

7 821
2 669
6 000
4 061
79 917

3 874
3 563
--7 071
74 340

2 121
1 109

2 853
-

2952
900

12 144
78 285

10 110
59 749

10500
57378

1. táblázat: Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban

A településen 2011-re csökkent a lakosság száma, de 2012. január 1-jére megint elérte a 2010es 695 főt.
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
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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 kellett állnia. 2012-ben az önkormányzat az állami
támogatáson felül 9887 e Ft-tal járult hozzá az Óvoda működéséhez.
A múlt évben járt le az óvodavezető mandátuma. A pályázati kiírásra csak a hivatalban levő
vezető pályázott, így öt évre ismét Görögné Pichner Bernadett kapott megbízást az
óvodavezetői feladatok ellátására. Munkájához sok sikert kívánunk.
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
Összesen

2008
(26 fő)
7412
3550

2009
(29 fő)
6955
5204

2010
(29 fő)
6572
4450

2011
(31 fő)
6 948
9 044

2012
(34fő)
8086
9887

2140

1230

1539

13102

13389

12561

4 967
1 040
21 999

5104
1240
24317

2. táblázat: az óvodai költségvetés fő számai

A konyha nemcsak az óvodások számára főzött, hanem kapacitásához mérten, főleg szociális
alapon biztosít ebédet a rászorulóknak. A kedvezőbb költségviselés érdekében a szociális
étkeztetést a kistérségen keresztül bonyolítottuk le. Így újabb állami normatíva lehívására volt
lehetőség. Ezzel a megoldással csökkent az önkormányzat kiegészítési kötelezettsége is. Az
Egyesített Szociális Intézmény karácsonykor egy kis ajándékkal is kedveskedett a lakosoknak.
2013. január 1-jétől átalakult az étkeztetés. Eichinger Ferencné kérte nyugdíjaztatását, mert 40
munkában eltöltött év után erre lehetősége volt. A testület úgy döntött, hogy az Óvoda konyháját nem
működteti tovább, hanem megállapodást köt a Kakukk Étteremmel a feladat átvállalása érdekében.
Ez a megállapodás megtörtént, és reméljük, hogy a kezdeti nehézségek után mindenki megelégedésére
zajlik a szolgáltatás. Ennek a megoldásnak több pozitív következménye is van. Amellett, hogy
csökkenti az önkormányzati kiadásokat, több személy számára nyújt étkezési lehetőséget, mert a
kapacitás nem behatárolt, mint az óvoda esetében volt, és nem kell senkinek sem elutasítani az
igényét.

Az általános iskolai korosztály tanulóinak egy része Herenden végzi el az általános iskolát.
Az intézményt Herend, Márkó és Bánd önkormányzatai társulás formájában működtette. Ez
azt jelentette, hogy komoly állami támogatást kapott a társulás, mert kistérségi feladatot látott
el. A korábbi arányokhoz képest kevesebb diák jár Herendre. A hiányzó gyerekek Veszprém
különböző iskolái mellett Szentgálon vagy Nemesvámoson a Waldorf iskolában teljesítik
tankötelezettségüket.
A helyzet 2013. január 1-jétől megváltozott, mert az iskolák állami irányításba vételével a
társulás megszűnt. A fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette
át, és a működtetés költségeit a fenntartó Herend város önkormányzata viseli.
Tavaly volt olyan időszak, amikor azt hittük, hogy az Óvodánkat is elveszítjük, mert a
Köznevelési törvényben másként kezelték a nemzetiségi óvodákat, mint a nem
nemzetiségieket. Az eredeti törvény szerint csak a nem nemzetiségi óvodák maradtak volna
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önkormányzati fenntartásban, de miután számos helyről jelezték az anomáliát, többek között
mi is kértük országgyűlési képviselőnk tájékoztatását és segítségét, megváltozott a törvény.
A középiskolás korosztály zöme érettségivel fejezi be középiskolás tanulmányait. Jelenleg 48
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
lassan 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., 2012-ben pedig Schindler Petra érte el a 20. helyezést.
Nagy öröm, hogy sokan az érettségi után diplomát szeretnének szerezni. Ebben a tanévben 22
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. 2012. augusztusában 843 eFt
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 2012-ben
13 fő 450 ezer Ft támogatást kapott összesen.
Sajnos közülük egyre kevesebben költöznek vissza a faluba, mert nem találnak a környéken a
diplomájuknak megfelelő munkalehetőséget. Községünket is elérte az a folyamat, ami tavaly
nyár óta felerősödött, és több frissen érettségizett fiatal inkább külföldön tanul tovább, mert a
családja nem tudja vállalni az általa választott szakokon megjelölt költségtérítést.
Az egyetemi tanulmányok mellett egyre többen –főleg fiatalok- próbálkoznak külföldi
munkavállalással, mert ott jobb lehetőségeket látnak.
Az itt élő aktív korosztály tagjai közül szerencsére alacsony a munkanélküliek száma. Őket
tavaly is a közcélú program keretében tudtuk foglalkoztatni. Sajnos a közfoglalkoztatás
keretei 2011-ben jelentősen megváltoztak. Míg 2010-ben 7 közcélú munkást tudtunk
alkalmazni napi 8 órás munkaidőben, addig 2011-ben csak egy főt alkalmazhattunk hat
hónapra nyolc órában, míg hét főt négy hónapra négy órában. 2012-ben 5 főt alkalmaztunk 6
órás támogatás mellett rövid időtartamra ( 3 hónap/ fő) 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. Néhány faluképet
javító lépést azonban így is sikerült végrehajtani.
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.
2013. január 1-jétől ezen a területen is változás történt. A járási rendszer bevezetésével
átalakult a mi hivatalunk is. Ahhoz, hogy önállóan működhessen tovább, 3000 fős lakosságra
volt szükség. Mivel Bándon és Márkón összesen 2954-en élnek, ezért nagyon jó időben
történt Hárskút érdeklődése, mert nekik is előnyösebb volt a Márkói Közös Hivatalhoz
tartozni, mint Veszprémbe járni az ügyek elintézésére, így a hárskúti kolléganők is átköltöztek
Márkóra, ahonnan két ember távozott, így a létszám gyakorlatilag egy fővel több, mint
korábban volt, de egy településsel több feladat hárul rájuk.
Bándon, mint korábban már szó volt róla, a posta mellé került a Polgármesteri Hivatal, és a
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Polgárőrség irodája is. A Közös Hivatal dolgozói itt várják az ügyfeleket hetente háromszor.
Jó lenne, ha ez csak két alkalom lenne a többletfeladatok miatt.
A hivatali ügyintézés területén annyi változás történt, hogy az elsőfokú Építésügyi Hatóság
munkáját már nem Herenden, hanem Veszprémben az Óváros téren látják el. Németh József
vagy Tevely Erzsébet lesznek az illetékesek építési engedélyekkel kapcsolatban.
A Kultúrház épülete továbbra is otthont ad a különböző csoportoknak, az általuk szervezett
rendezvényeknek. Tavaly sikerült hosszú idő után újra kimeszeltetni. Bérbeadással próbáljuk
csökkenteni az önkormányzati fenntartási költségeket. A Könyvtár, immár új helyen, a
Kultúrházban várja az érdeklődőket, ott is van internet csatlakozás. 2013. január 1-jétől
könyvtárosunk dr. Halmosné Kántor Mária feladatköre bővült és a Kultúrház
programfelelőseként is dolgozik. Reméljük, hogy sikerül több korosztályt és embert
megszólítania, hogy a közösségi kapcsolatok erősödjenek a faluban. Erre utaló biztató jeleket
már tapasztalhattunk.
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.
A Balaton Volánnal is jó az együttműködés. A menetrendek változásánál kikérik
véleményünket, és nagyon rugalmasan reagálnak ezekre. Erre bizonyíték a szeptemberi
iskolakezdés során a reggel Veszprémbe induló járat problémájának a megoldása, vagy a
Porcelángyári hajnali járat kérdésének a megoldása.
A szemétszállításban tavaly sor került a királyszentistváni hulladék feldolgozó átadására, és
ezzel kialakult egy olyan ár, amely a szolgáltató szerint már csak az infláció követésének
arányában fog változni. Ennek a mértéke a kövtekező. 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 2013. márciusban
kerül sor.
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 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
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lehet, hiszen a kevesebb adónak kevesebb az 1%-a. Tőlünk kapott 200 e Ft-ot amiről még
nem számolt el.
2004

322 287

2005

251 540

2006

353 830

2007

355 869

2008

347 211

2009

247 012

2010

238 256

2011

174 000

2012
3. táblázat - Bándért Közalapítvány éves bevétele az egy százalékos adófelajánlásból

A korábban a Közalapítvány égisze alatt működött polgárőrség 2011-től önálló egyesületként
tevékenykedik, mert így komolyabb pályázati lehetőségek nyílnak meg számukra A kis
csoport példásan vigyázza a falu nyugalmát. Szerepük súlyát mutatja az is, hogy a Megyei
Polgárőrszövetség közgyűlését tavaly Bándon tartották. ( 150 e Ft támogatásban részesültek
az önkormányzattól ) Két gyermek nevét szeretném megemlíteni, akik komoly veszteségtől
mentették meg az önkormányzatot, amikor értesítették a Polgárőrséget, hogy a folyóparton
elrejtve szerszámokat találtak, amelyeket az Óvoda pincéjéből vittek el ismeretlenek.
Köszönjük Nagy Petra és Nagy Réka segítségét, és bíztatunk mindenkit, ha valami gyanúsat
észlel, keresse a Polgárőrség vezetőjét vagy a körzeti megbízottat.
2012-től megint van körzeti megbízottja Márkónak és Bándnak. Kaszás György Márkón lakik
albérletben. Ez a helyzet lehetővé teszi, hogy Bándon is többször van rendőri jelenlét, ami
akkor is kívánatos, ha nem mindig indokolt. A körzeti megbízott albérleti költségeinek egy
részét az önkormányzat viseli. ( 7900.- Ft / hó )

- Franz Schröck Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Dalkör + Színjátszók)
A falu színjátszó csoportja szervezte meg a Mindenki Karácsonya programját( 31 e Ft ). A
dalkör kiadta a harmadik CD-t és együtt készítették a Mindenki Karácsonyának műsorát.
A színjátszók csoportja szervezte meg a Szüreti felvonulást ( 82 eFt ).

- 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 Magtárskör pályázott egy Keresztút felépítésére, és nyert 13 000 000 Ft-os támogatást, de a
szükséges terveket nem nyújtotta be hiánypótlásként a hatóságoknak, ezért a támogatás
folyósítására nem kerülhetett eddig sor. A határidő májusban jár le.
A hagyományok ápolása során nagyon fontos szerepet kapnak a német nemzetiségi
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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 valamint a szülőket.
Húsvét hétfőn a Szent Anna kórus zenés áhítatot tartott, és ők szervezték meg a sikeres
Adventi koncert is.
Mit végeztünk a 2012-es esztendőben?
A Képviselőtestület minden hónapban egy ülést tartott, ahol a felmerülő aktuális problémákat
beszéltük meg. A képviselő urak ezért a tevékenységért semmilyen tiszteletdíjat nem kapnak,
ingyen végzik feladatukat, ezzel is növekedik a településre fordítható összeg. Az elmúlt
évben 12 rendeletet, 96 határozatot hoztunk.
A működtetési feladatot véleményem szerint becsületesen megoldottuk, hiszen az
alapfeladatok ellátásában nem merült fel probléma. Minden kötelezettségünket teljesíteni
tudtuk.
Infrastrukturális fejlesztés, a falukép szépítése
1. A 8-as út fejlesztése során eljutottunk addig, hogy a belterületi Mártonhegyi utca és a
8-as bővítéséhez szükséges nyomvonal kisajátítása megtörtént. A Mártonhegyi utca
elejének a tervezését újból meg kellett rendelni, mert az ott lakók nem fogadták el a
kimérést. A NIF Zrt. is elfogadta a lakók igényét, és megtörtént az érintett területe újra
felmérése. Kiderült, hogy a kerítések nagyobb területet kerítenek le, mint az a
földhivatali nyilvántartásban szerepel. Az újratervezés során a kerítéseket a valódi
határra kell visszatenni, ahol majd a feltáró út is húzódhat. Megpróbáltam a
telektulajdonosoknál elérni, hogy a kisajátításból kapott összegből végezzük el a
Mártonhegyi utca közművesítését, sajnos az ötlet nem talált pozitív fogadtatásra.
2. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság segítségével sikerült néhány közmunkást
alkalmazni, akik elkezdték a település árkainak takarítását. Ők végezték el az Aranyospatak medertisztítását, a temető mögötti terület árkának a kialakítását. Szerencsére
ebben az évben három embert alkalmazhatunk ebben a keretben, és remélhetőleg
sikerül további hasonló munkákat végezni.
3. A Rákóczi utca elején kialakult áldatlan állapotokat is sikerült felszámolni, és most
biztonságosabb lett a közlekedés.
4. Elkészült a falu közepén található terület javítása is. A bolttól a focipályáig tartó
járdaszakasz költségeihez nagymértékben hozzájárult a Lauer és Társa is.
5. Szintén a gondokság és a közmunkások munkája révén sor került a kultúrház és az
Aranyos-patak közötti szakasz lecsövezésére a páros oldalon, így remélhetőleg
kevesebb alkalommal kell víztócsákat kerülni az említett területen. Az árokban
elhelyezett csövek költségeinek felét az érintett telektulajdonosok viselték.

6. Befejeződtek a temető kerítésének munkálatai, sőt a temető mögötti területen is új
kapu készül, illetve itt is kialakítható egy kisebb parkoló.
7. A tavalyi évben is elmaradt a Virágos Bándért mozgalom meghirdetése. Továbbra is
várjuk a lebonyolítást vállaló szervezet jelentkezését.
8. Márciusban 33 fő vett részt a település határában szervezett szemétgyűjtésen.
9. Amiben talán 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. A testület
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úgy döntött, hogy eladja a focipályát, és az érte befolyt összegből megvásároljuk a
szabadidő területnek besorolt ingatlant, de komoly érdeklődő nem jelentkezett. Mivel
az eredetileg erre a célra alkalmasnak vélt területet így nem tudta megvásárolni az
önkormányzat, ezért úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi focipálya területén szeretnénk
azt kialakítani. Tavaly a Leader-programban pályáztunk egy játszótér kialakítására. Az
a rész játszótérnek lényegesen alkalmasabb, mint focipályának. A pályázatot
befogadták. Ha a támogatást is megkapjuk, akkor indulhat a beruházás. Valószínűleg
szükség lesz majd a lakosság segítségére, közösségi munkájára is. A költség
várhatóan 5,4 millió Ft lesz, mert az önkormányzat nem tartozik az ÁFA körbe ezáltal
nem igényelhet vissza ÁFÁ-t . Ha egy, az Alapító Okiratában erre a feladatra alkalmas
civilszervezet vagy alapítvány pályázott volna, akkor megtakaríthattuk volna az ÁFÁt. Sajnos a Bándért Közalapítvány nem vállalta fel a feladatot, így több lett a kiadás.
Más szervezetnek erre nem volt lehetősége.
Közösségformálás
1. Június elején szép időben rendeztük meg a falunapot, ahol a falurészek közötti
focibajnokság mellett főzőverseny zajlott, majd este a szabadtéri színpadon került sor
egy kultúrműsorra.
2. Az Essegvári-napok programjait ismét megrendeztük. A költségvetési támogatás
alacsonyabb volt a korábbi évekhez képest, de a rendezvény megint sok érdeklődőt
csábított a faluba. Neves művészek gondoskodtak a magas színvonalról.
3. A NNÖ szervezésében került sor a kitelepítési megemlékezésre január 13-án.
4. Szeptemberben a Szüreti felvonulás és az azt követő bál jelentett programot a faluban.
5. Nagyon sikeres volt a Mindenki Karácsonya. Örömteli, hogy nagyon sokan jöttek el a
műsorra, és utána még sokan maradtak is a kultúrház udvarán. A karácsonyi időszak
fényét emelte a szó szoros értelmében a Színjátszók által pályázaton megnyert
karácsonyfa, ami többek véleménye szerint a környék egyik legszebb karácsonyi
látványossága volt.
6. Már ennek az évnek az eseménye a februárban megrendezett Idősek Köszöntése, amit
a német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Ennek következménye hogy
megalakult egy Nyugdíjas-klub a faluban, és a tervek szerint egy kismama-klub is
létrejöhet.
7. 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 2013-as szám tördelői feladatait már dr. Halmosné
Kántor Mária végezte. A sokszorosítás a Közös Hivatalban történik.
8. Áprilisban a Napló tartott fórumot a településen. Az érdeklődők a nem igazán
szerencsés időpont ellenére sokan voltak, és több kérdést is intéztek a megjelent
újságírókhoz.
A tavalyi év történései után néhány mondat az idei évről. Mi várható 2013-ban? Sajnos
egyelőre sok pozitívumot nem tudunk elmondani.
Költségvetésünk idén is meglehetősen karcsúnak látszik.
2009

2010

2011

2012

2013 terv

Normatív támogatás

19138

12 464

14 082

16810

30990

Átengedett bevétel
Saját bevétel

32865
5530

43 321
6 365

27 847
4 857

16703
6383

7900
11841
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Felhalmozási bevétel
Átvett
Pályázatok
Értékpapír
Maradvány
Összes

2299
3874
3563
--7071
74340

761
2 121
-----11 000
12 144
78 285

2 853
10 110
59 749

3130
2952
900

1964
1337
4000

10500
57378

13515
71547

4. táblázat: Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban

Az idei évben először nem normatív alapon történik az állami finanszírozás, hanem
feladatalapú támogatás formájában. Ez egy viszonylag bonyolult képlet alapján alakul ki, de
sajnos sehol sem fedezi ténylegesen a feladattal járó költségeket. Néhány példa: A Közös
Hivatal működéséhez Bándnak 1 000 000 Ft-tal kell hozzájárulni saját bevételéből. Szintén
nem fedezi az óvodai nevelés, étkeztetés feladatait a feladatalapú támogatás.
Ebben az évben a bevételeink tehát más szerkezetben érkeznek, de jelentősen csökkent az
átengedett bevételek aránya. Nincs ebben az évben SZJA átengedés, a gépjárműadónak csak a
40%-a marad a településen, az iparűzési adó 100%-ban, de a gazdasági helyzet alapján ebből
a formából nem számíthatunk több bevételre. Nagyon fontos lenne, hogy a vállalkozóknak
legyen munkájuk, mert minden egyes cég, vállalkozás bezárása komoly bevételkiesést jelent
nem csak az érintetteknek, de az önkormányzatnak is. Éppen ezért nem növeltük az iparűzési
adó arányát, a már régóta érvényes 1,2%-os határt. Amihez viszont mindenképpen hozzá
kellett nyúlni, az a kommunális adó volt. A környező településeken mindenütt fizettek a
lakosok már ilyen adót, csak Bándon nem vezetett be az önkormányzat ilyen hozzájárulást.
Most is sok vívódás után döntöttünk úgy, hogy bevezetjük egy viszonylag szerény összeggel,
mert sok pályázat alapja az lesz, hogy a település elkövetett-e mindent annak érdekében, hogy
a feladatait el tudja látni.
Itt kell megjegyezni azt is, hogy Bándon mindig takarékosan gazdálkodtunk, és soha nem volt
szükségünk hitelre. Ezért most „pórul” is jártunk, mert azoknak a településeknek, ahol nem
így folyt a gazdálkodás, az állam átvállalta az adósságát. (A mi településnagyságunkat érintő
kategóriában 100%-os arányban.)
Az idei évben jelentősen nem változik a település feladatainak a köre. Ezeket a feladatokat
csak úgy tudjuk finanszírozni, hogy a korábbi megtakarításokat és a 8-as útból származó
egyszeri bevételeinket felhasználjuk. Ezzel hosszú távra megint nem tudunk tervezni.
Kiadásainkat növeli a minimálbér emelkedése miatt fellépő költségnövekedés.
A testület 2013. február 11-én elfogadta a költségvetést, és a kiadásokat a következő módon
határozta meg.

2009

2010

2011

2012

2013 terv

Bér

19968

21347

17 106

6307

8025

TB

4817

4486

4 395

1096

1867

Dologi

17677

15705

17 677

9503

9262

Átadott pénzeszköz

17633

12188

14 206

31857

40476
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Felhalmozás

2373

3312

4 501

4615

9108

Támogatások

3738

4900

3 092

1784

1730

Értékpapír,
felhalmozás
Összesen

5000

10655

-

10500

1079

71206

72593

60 977

55162

71547

5. táblázat: Az önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban

Sajnos ebben az évben a takarékos gazdálkodás ellenére is –mint említettem- előreláthatóan
fel kell használnunk a korábbi évek megtakarításainak egy részét. Ahhoz, hogy komoly
beruházásokat hajtsunk végre, rendelkezni kell önerővel, ami azonban csak akkor marad, ha
az alapfeladatainkat el tudjuk látni. Az önkormányzat működését nem szabad semmilyen
körülmények között kockára tenni. Éppen ezért ebben az évben is a legfontosabb feladatunk a
kötelező feladatok ellátása lesz.
1. A település üzemeltetése, az óvoda működtetése, a falukép szerény mértékű javítása
várható az idei kondíciók mellett.
2. 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.
3. A faluképet illetően is vannak terveink.
a. Polgármesteri Hivatal környékének rendezése is elkerülhetetlenné vált. A járda
felújítása mellett szeretnénk a belső részt komfortosabbá tenni. Az iroda
laminált lappal való burkolása, új függönyök szerepelnek az elképzelésben.
Már megvalósult az épület világításának elkészítése
b. A temető területén is vannak elképzeléseink. A hátsó kerítés befejezése mellett
gondoltunk a drótfonatos kerítés lecserélésére a keleti oldalon, egy kulturált
WC, mosdó kialakítására a ravatalozó mögött. Jó lenne a hangosítás megoldása
is.
c. Sajnos a járdák bizonyos szakaszokon szintén felújításra szorulnak. A
legrosszabb állapotban a templom és a híd közötti rész van, amelynek a
szegélye lassan teljesen tönkremegy. Ennek a javítását szeretnénk megoldani.
d. A Tanya-köznél gondoltunk egy gázló kiépítésére a házak irányába, hogy a
vízen való átkelés biztonságosabb legyen. Ennek vannak tervezési,
engedélyezési és kivitelezési szakaszai. A műemléki hídra ki kellett tenni egy
súlykorlátozási táblát, mert statikai vélemények szerint a 3,5 t fölötti
járműveket hosszú távon nem bírja el. Gondolkodnunk kell a híd kiváltásának
a lehetőségén, mert a jelenlegi nyomvonala sem igazán ideális.
4. Szeretnénk ebben az évben az Essegvár régészeti feltárását beütemezni, amire tavaly
takarékossági okokból nem kerülhetett sor.
5. A Rendezési Terv befejezése már egy ókori eposz hosszúságúra nyúlik. A
jogszabályok gyorsabban változnak, mint a mi lépéseink.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásánál mindenképpen számítunk a lakosság támogatására,
a fizikai munkában való részvételre, mert így nagyon sok pénzt tudunk közösen megspórolni,
amit aztán más célokra lehet majd felhasználni.
A település működtetéséhez sok pénz nem áll rendelkezésünkre, ezért rendkívül takarékosan
kell gazdálkodnunk. A képviselőtestület tagjai továbbra is társadalmi munkában végziksokszor nem éppen hálás- feladatukat.
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Szeretnénk, ha a településen megint nagyobb lenne az aktivitás, mert 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 képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (III. 21.) számú határozata
Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi közmeghallgatási
beszámolót.
Felelős: polgármester
2. napirend
Kovács Róbert jelezte, hogy van olyan ingatlan, ahol feltöltés indokán építési törmeléket
helyeznek el.
Hajdár hajnalka jelezte, hogy a Szentgálra menő busz ¾ 6-kor gyakran késik, így a
porcelángyárban dolgozók késve érnek be. A hárskúti busz jó lenne, ha reggel bejönne a
faluba.
Schlakker Károly kérte, hogy legyen közös összefogással szemétszedés a faluban.
Hajdár József megköszönte a munkáját azoknak, akik az elmúlt évben a polgárőrég munkáját
segítették.
A lakosság tájékoztatást kért a 8-as út négynyomúsításával kapcsolatban.
Schindler László polgármester elmondta, hogy a kisajátítások megtörténtek, de a tényleges
beruházás kezdőidőpontja még nem ismert.
Csordás Endre jelezte, hogy október óta bedőlt az Essegvár villámhárítója.
Szauer Istvánné jelezte, hogy sok a kiragasztott plakát a buszmegállóban.
Hajdár Hajnalka jelezte, hogy a Herend felé menő oldalon az utat a buszok gödrösre kijárták,
javításra szorul.
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést bezárta.
kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

11

