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

-

/2013.

Jegyzőkönyv
Készült Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén, 2013. június 17-én, hétfőn,
17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat épületében.
Jelen vannak:
Schindler László

polgármester

Pichner György

alpolgármester

Steigervald Zsolt

képviselő

Lauer Róbert

képviselő

Láng Zsanett

jegyző

Távol lévő képviselő:
Lencz Tibor
Napirend:
1. Napirend: HÉSZ módosítás
Előadó: Schindler László polgármester, Láng Zsanett jegyző
2. Napirend: A Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresése
Előadó: Schindler László polgármester
A polgármester megállapította, hogy az ülésen négy képviselő van jelen, a képviselő testület
határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő testület a napirendeket egyhangúlag
elfogadta.

1. napirend

Schindler László polgármester ismertette az Lf és Lf1 övezetekre vonatkozóan tervezett
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HÉSZ módosítással kapcsolatban az államigazgatási szervek észrevételét és tájékoztatta a
képviselő testületet az egyeztető tárgyalás eredményéről.
Az egyeztető tárgyalás szerint közös álláspont, megoldási lehetőségek:
Új övezet jön létre az érintett területen, az új övezet megjelenik a szabályozási tervben, ezért
szükséges újabb közbenső egyeztetés.
Az önkormányzat döntése lehet, hogy az övezet megmarad, de a tetőhajlásszög 25-45 fokra
módosul. Ebben az esetben közbenső egyeztetés nem szükséges.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a testület döntése alapján ki kell kérni az állami főépítész
véleményét.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 31/2013. (VI. 17.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
alapján 9. számú mellékletében szereplő államigazgatási szervek és a partnerségi
megállapodásban szereplők azon észrevételét – mely szerint a Helyi Építési Szabályzat
módosításával egyetértenek, kifogást nem emelnek, - elfogadja.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
Iroda, a Közép –dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala észrevételét és a 2013. június 13-án tartott
egyeztető tárgyaláson tett észrevételeket befogadja az alábbiak szerint:

Az Lf és Lf-1 jelű falusias övezetekben az épületek meghatározó tömegén a
tetőfelületek hajlásszöge 25◦-45◦ lehet.
A képviselő testület a Helyi Építési Szabályzat módosítását ennek megfelelően kívánja
módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy Bándról nem volt olyan vállalkozó aki pályázatot
nyújtott volna be dohánytermékek értékesítésére, ezért a Nemzeti Dohánykereskedelmi
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Nonprofit Zrt. levélben kereste meg a képviselő testületet, hogy tegyen ajánlást, javaslatot
arra, hogy a településen melyik vállalkozás – lehetőleg kereskedelmi tevékenységet már
folytató – lássa el a feladatot.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy megkérdezett négy vállalkozást, akik közül Németh
Gézáné vállalkozó gondolkodik a tevékenység elindításán, de ez a feltételektől függ.
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 32/2013. (VI. 17.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. felhívására a dohány kiskereskedelmi tevékenység végzésére Németh
Gézáné (székhely:8441 Márkó, Kálvária u. 11., üzlet helye: 8443 Bánd, Petőfi u. 65.)
vállalkozót javasolja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 20.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 17 óra 30 perckor bezárta.

kmf.

Schindler László

Láng Zsanett

polgármester

jegyző
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