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. július 2-án, kedden,
17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat épületében.
Jelen vannak:
Schindler László

polgármester

Pichner György

alpolgármester

Lauer Róbert

képviselő

Láng Zsanett

jegyző

Távol lévő képviselő: Steigervald Zsolt, Lencz Tibor képviselő
Schindler László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy három
képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi
pontokat. A képviselő testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:

1. Előző testületi ülés óta történtek
Előadó: Schindler László polgármester
2. Ismételt problémák Lauer Tamás építkezésével kapcsolatban
Előadó: Schindler László polgármester, Láng Zsanett jegyző
3. Bándért Közalapítvány további működése
Előadó: Schindler László polgármester
4. Ajánlat vízkár elhárítási terv készítésére és tájékoztatás a veszélyelhárítási tervről
Előadó: Láng Zsanett jegyző
5. Tájékoztatás a Bakony Gaszt Zrt.-vel kötött szerződésről
Előadó: Schindler László polgármester
6. Szervezeti és Működési Szabályzat
Előadó: Láng Zsanett jegyző
7. Essegvári napok
Előadó: Pichner György
8. Segélyek

1

1. napirend
Schindler László polgármester az alábbiakat mondta el:

1. Jó hangulatú falunapot tartottunk 2013. június 8-9-én. Még a felhőszakadás sem tudta
elrontani. Köszönet a szervezőknek, szereplőknek!
2. Bándon rendezték a Megyei Polgárőrök tanácskozását.
3. Megjelent a Bándi IgézőJelek júniusi száma.
4. Pályázati hírek:
a. Nyert a játszótéri pályázat, a teljes megpályázott összeg 4 110 453Ft a nyeremény,
befejezési határidő 2014. dec. 31.
b. A Múzeum is nyert az essegvári ásatásokra 1 000 000ft-ot. Egy régésztábor ötlete
merült fel.
c. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 33 pontot kapott a feladatalapú támogatásra
5. Változás az étkeztetésben
a. Az Óvodába a BakonyGaszt szállít
b. A szociális étkezést a Kakukk bonyolítja. Nem lesz leállás, egész nyáron főznek. Az
ebédet a Kakukkból viszik el az étkezők illetve a kiszállítók. Az adminisztratív
részeket továbbra is az Óvodában intézi Detti.
6. Meghalt Mádl Antal professzor, Bánd díszpolgára
7. Szerencsés kimenetelű baleset történt a nyári napforduló rendezvényen.
8. Megjelent az „Ízek, illatok receptek” című könyv, a megyei receptek gyűjtése.
9. Nemzeti Értéktár- javaslatot tehetünk, mi az a településen, ami bekerülhet az értékek közé.
10. Bevételkieséssel számolhatunk az e-útdíj miatt. A fuvarozók a felmerülő költségeiket
leírhatják az iparűzési adóból, illetve a súlyadóból.
11. Bándon nem lehet július 15-e után sehol sem cigarettát venni????
12. Közmunkában elkészült a Hivatal parkettája.
13. Készül a Kultúrház előtti térkövezés.
2. napirend

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy Preszter Tibor felkereste a Kormányhivatal Hatósági
Főosztályát, ahol jegyzőkönyvet vettek fel, melyet a jegyző ismertetett. Elmondta továbbá,
hogy a panaszt a hatósági főosztály megküldte kivizsgálásra a Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának.
A jegyzőkönyvben szerepel, hogy a területen feltöltés is történt, amely 1 méternél nagyobb,
így az építési engedély köteles lett volna. A területet fotókon a képviselő testület
megtekintette, ahol egyértelműen látszott, hogy feltöltés nem történt. A domboldal eredeti
magasságából lett kialakítva, egy sík építési terület.
A építésügyi hivatal vizsgálatáról a jegyző tájékoztatni fogja a képviselő testületet.
A közterületen azonban ettől függetlenül gondoskodni kell a sár eltakarításáról. A
domboldalon a növénytelepítés, amelyet Lauer Tamás megtett nem volt sikeres, mivel a
növényzet egyrészt néhány darab kisebb növény volt, másrészt a laza talaj az esőzések
alkalmával folyamatosan kimossa.

A képviselő testület javaslata az volt, hogy ismételten szólítsuk fel az építtetőt a
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megállapodásban foglaltak betartásáról, és az intézkedésről tájékoztassa a jegyző a
Kormányhivatal Hatósági Főosztályát.
3. napirend
Schindler László polgármester elmondta, hogy a közalapítvány elnöki feladatait Steigler
Jánosné nem vállalja. Javaslatot tett a képviselő testületnek arra, hogy a feladatra kérje fel a
testület Krein Pétert. A képviselő testület ezzel egyetértett.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy az alapítványnak megítélt központi támogatásra a
szükséges dokumentumokat a korábbi elnök nem nyújtotta be. Az alapítvány titkára pedig
nem vállalja ebben az adminisztrációt, mivel nem rendelkezik semmilyen dokumentummal.
Auerbach László telefonon ígértet tett arra, hogy amennyiben a könyvelő a záró egyenleget
elkészíti átadja az önkormányzatnak az alapítvány dokumentumait.
Schindler László polgármester javasolta a kuratórium összehívását az alapítvány további
működésével kapcsolatban, továbbá jelezte, hogy a támogatás érdekében megkeresi a
miniszterelnök-helyettes hivatalát.
4. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a vízkár elhárítási tervre tett árajánlatot.
A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
36/2013. (VII.2.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el
Horváth Ferenc árajánlatát a vízkár elhárítási terv készítésére. A terv elkészítésére nem
áll rendelkezésre költségvetési forrás, ezért annak elkészítésére segítséget kér a
katasztrófavédelemtől.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Schindler László polgármester

5. napirend
Schindler László polgármester ismertette a Bakony Gaszt Zrt.-vel kötött szerződést az óvodai
étkeztetésre.
A képviselő testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
37/2013. (VII.2.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Bakony
Gaszt Zrt-vel kötött szerződést az óvodai étkeztetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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6. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a szervezeti és működési szabályzatot. Elmondta, hogy több
ponton kellett változtatni a rendeleten, ezért célszerűbb volt új rendelet alkotása a módosítás
helyett. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatálybalépésével szükségessé
vált a rendelet felülvizsgálata.
A képviselő testület részéről kérdés nem merült fel, a képviselő testület a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletet három igen szavazattal elfogadta.

Bánd Község Önkormányzat Képviselő- testületének
6/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7. napirend
Pichner György alpolgármester az Essegvári napok szervezésével kapcsolatban az alábbiakat
mondta el:
Szombaton a focipályán elektromos autók bemutatója lesz. Ott tartjuk meg délelőtt a póni
lovaglást is. Meg kell kérdezni a családsegítő szolgálatot, hogy szeretnének-e valamilyen
programot szervezni erre a délelőttre. Lesz arcfestés is.
Meghívott dr. Navracsics Tibor miniszterelnök- helyettes, szeretnénk, ha ő nyitná meg az
Essegvári napokat. Fel kell venni a kapcsolatot a miniszterelnök- helyettes hivatalával ebben
az ügyben.
Délutáni fellépők: Lászki Mónika, Márkói Cserdülők, Kisteleki Zoltán egyszemélyes
színháza, Kauker Gergő és Ajkáról a Hangadók.
Este az Ez van bándi zenekar lép fel.
Vasárnap délelőtt nincs program, délutáni fellépők: Herendről a hastáncosok, Szabó Zsófi és
Gesztesi Károly, Dávid Roland, Charlie, majd a dr. Grog zenekar.

8. napirend
Támogatási kérelem

4

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
38/2013. (VII.2.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Medicopter
Alapítványt (1113 Budapest, Karolina út 65.) 10 000,- Ft-tal támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 30.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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