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. augusztus 26-án,
hétfőn, 17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat épületében.
Jelen vannak:
Schindler László

polgármester

Pichner György

alpolgármester

Lauer Róbert

képviselő

Lencz Tibor

képviselő

Steigervald Zsolt

képviselő

Láng Zsanett

jegyző

Meghívott: Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Görögné Pichner Bernadett, Feithné
Krein Rita
Schindler László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy négy
képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi
pontokat. A képviselő testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:

1. Óvodai étkeztetésről rendelet
Előadó: Láng Zsanett jegyző
2. Rendelet a filmforgatás célú közterület használatról
Előadó: Láng Zsanett jegyző
3. A település pénzügyi helyzete
Előadó: Schindler László polgármester
4. Kerékpárút .pályázattal kapcsolatos rendezési terv munkálatok
Előadó: Schindler László polgármester
5. Szimulátor berendezés bemutatása
Meghívott: Dombi Károly helyi lakos
6. Rendezési terv módosítására szerződéses ajánlat
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Előadó: Schindler László polgármester
7. Bándért Közalapítvány elnökének megbízása
Előadó: Schindler László polgármester
8. Vegyes ügyek
- játszótér pályázat
- beiskolázási támogatás
9. Segélyek

1. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette az óvodai étkeztetésről szóló rendeletet. Elmondta, hogy a
Bakonygaszt Zrt-vel kötött szerződés alapján a szülőknek a nyersanyag normát kell fizetni, az
étkeztetés többi költségét az önkormányzat vállalja. Egy gyermekre eső önkormányzati
hozzájárulás 400,- Ft. A Bakonygaszt vállalja a táplálék allergiás gyermekek étkeztetését is.
Görögné Pichner Bernadett óvodavezető elmondta, hogy az óvodai dolgozók a cafetéria
terhére veszik igénybe az étkezést.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének
8/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Az óvodai étkeztetésről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend

Láng Zsanett jegyző ismertette az előzetesen írásban megküldött rendeletet a közterületen
történő filmforgatás szabályairól.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének
9/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
A filmforgatás célú közterület használatra vonatkozó szabályokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend

Schindler László polgármester az önkormányzat anyagi helyzetéről az alábbiakat mondta el:
2013 pénzügyi szempontból teljesen új helyzetet jelentett a korábbi 22 évhez képest. Az új
finanszírozási szerkezet bevételi oldalának elméletileg fedezni kell(ene) a kiadásokat. A
feladatalapú támogatásnak az volt a lényege, hogy a kötelezően ellátandó feladatokra az állam
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elegendő támogatást nyújt az önkormányzatoknak. Ezért a bevételeket egészen más formában,
nem normatív, hanem feladat alapon határozták meg. Ennek lett az a következménye, hogy a
tavalyihoz képest nem szerepelt a költségvetésünkben bevételként a SZJA átengedett része, és
elvesztettük a gépjárműadó 60%-át is. Megmaradt az iparűzési adó. A változásokra adott
magyarázat az volt, hogy a feladatalapú támogatás fedezni fogja a kiadásokat, és az elvont
összegeket ebben a megváltozott formában kapjuk meg. A 2013-as évnek úgy indultunk neki,
hogy a megtakarított 12 millió Ft-ból ( ez csak 10,500 e Ft volt a többi a bank és pénztár
számlák egyenlege volt.) bizonyos fejlesztéseket is meg tudunk valósítani. Terveztünk a
játszótérre kb. 5, 2 milliót (a tervezett beruházás mellett az ÁFA összegét, bár a 4milliós
beruházás a sikeres Leader-pályázat révén visszatérül), kb. 3 milliós ajánlatot kaptunk a
templom melletti járda felújítására is. Azzal számoltunk, hogy ezeket a beruházásokat
finanszírozni tudjuk, valamint jut még támogatás a falu működtetése mellett a szokásos
programok fedezetére is.
A felújítási és beruházási tervek a következők voltak:
Feljújítás: 500 e Ft Essegvár ásatások
1500 e Ft út javítás
300 e Ft térkő hivatal
222 e Ft ovi festés
621 e Ft ezek áfája
Beruházás: 5501 e Ft játszótér
381 e Ft temető hangosítás
305 e Ft mobil színpad

Mi a jelenlegi helyzet?
A havi támogatások nem elegendőek a kiadások fedezésére. Július végére a lekötött összeg
felét 6 000 000 Ft-ot fel kellett bontani, hogy a számláinkat rendezni tudjuk. ( már csak 4
millió van lekötve, pedig az idén is realizáltunk 451 e Ft árfolyam különbözetet. ) Miért van
ez így? A feladatalapú támogatás közel sem fedezi a kiadásainkat. Az óvoda költségvetéséhez
( 19799 e Ft a tervezett, a féléves teljesítés 10065 e Ft volt. )Ft önkormányzati hozzájárulás
szükséges, míg a Márkói Közös Hivatal 10905 e Ft a tervezett a féléves teljesítés 6221 e Ft
volt. )Ft-ba kerül, amit csak a megtakarított pénzünkből tudunk kiegészíteni. A helyzetet
nehezíti az is, hogy ebben az évben az óvoda esetében nem pályázhatunk a nemzetiségi
kiegészítő támogatásra sem, mert az állami támogatás meghaladja a 60%-ot. (Tavaly 1,2
millió Ft jött be ezen a címen.)
A rezsicsökkentés bennünket, mint települést nem érint, így az energiaszámláink magasak. A
július 1-jén bevezetett útdíj lehetővé teszi a fuvarozóknak, hogy az útdíj egy részét leírhassák
az iparűzési adóból, így várhatóan az is csökken, és nem lesz tartható az ott tervezett bevétel
sem. Csökkentő tényező a visszaadott vállalkozások száma is, ahonnan semmi helyi adó nem
várható. A problémát nem tudja megoldani a januártól érvényes kommunális adó sem.
Mit tudunk tenni?
Sokkal több bevétel nem várható. A nyolcas út építési területébe eső értékesítés tavalyi
egyszeri (nem várt) bevétel volt. Ebből az idén is realizálódott 1686 e Ft . Ez az összeg
beépült a költségvetés bevételeihez és a működés során fel is használtuk . Az adóbefizetéseket
most ellenőrzik a kollégák, az esetleges elmaradásokkal kapcsolatban intézkedünk.
Tovább takarékoskodunk! Végig kell gondolni, milyen beruházásokat tudunk helyi erőkből
megoldani, és így legfeljebb anyagköltséggel kell számolnunk. El kell dönteni, mit hogyan
tudunk költségkímélőbben megoldani.
Az egyik ilyen falat játszótér. Meg kell fontolni, hogy ebben a formában valósítsuk-e meg a
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beruházást? Alternatíva lehet, hogy közzétesszük, milyen játékot szeretnénk, annak milyen
tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és ezeknek a kivitelezésére szervezhetnénk egy
összefogást a faluban. ( Csak egy megjegyzést szeretnék ehhez fűzni: Márkón is
megprógálkoztak ezzel a kivitelzési formával, sajnos nem fogadták el az elkészült játékokat. )
Így nem vesszük igénybe a pályázati nyereményt, és megspóroljuk az ÁFA-költséget, de a
sikerdíjjal tartozunk a pályázatírónak. (Kb. 200 000Ft).
A járda talán megoldható a dolgozóink segítségével, hasonlóan a Polgármesteri Hivatal és a
Kultúrház előtti térkő lerakásához.
Sajnos több kiadáscsökkentő tényezővel nem tudunk számolni. Az elkövetkezendő 4-5 hónap
komoly fejtörést fog jelenteni gazdálkodási szempontból.
Steigervald Zsolt képviselő elmondta, hogy a szegélykő kirakásához készítettek próbamunkát,
amely jól sikerült, így biztosan meg lehet csinálni saját erővel. Így tulajdonképpen az anyag
és a munkagépek kerülnek költségbe.
Schindler László polgármester kérte a jegyző asszonyt, érdeklődje meg, ha visszamondjuk a
nyertes Leader játszótér pályázati támogatást, akkor milyen következményekkel járhat.
Esetleg kizárják-e az önkormányzatot a további pályázati lehetőségekből?
Steigervald Zsolt képviselő véleménye az volt, hogy a pályázatba belekezdeni biztos nem
tudunk, meg kellene próbálni támogatókat keresni. Az első játszótéri eszközt mindenképpen
az önkormányzatnak kell elhelyezni, ez ösztönző lehet.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy több katalógus érkezett már az önkormányzathoz.
Vannak olyan eszközök, amelyek olcsóbbak, mint amit a pályázat tartalmaz. Lehet, hogy a
minőség nem olyan, de több helyen lehet látni ilyen eszközöket és nem tűnnek rossz
minőségűnek. Karbantartást valamennyi fa játékeszköz igényel, ezzel számolni kell.

4. napirend
Megérkezett a képviselő testületi ülésre Lauer Róbert képviselő.
Schindler László polgármester elmondta, hogy a Veszprém-Márkó-Bánd kerékpárút
megvalósításához szükségessé vált a kerékpárút kiszabályozása. Ez rendezési terv módosítást
igényel, melynek igen jelentős költsége van. A projektkoordinátor tájékoztatása szerint Natura
2000 területeket is érint, ezért valószínűleg az előzetesen Multiform Kft-től kapott 2,1 millió
Ft-os árajánlattól is több költséggel jár a kiszabályozás. A probléma az, hogy erre az
önkormányzatnak nincs forrása.
A legutóbbi tájékoztatás szerint a kiszabályozás költsége nem része a projektnek, ez a költség
nem számolható el.
A konzorciumi megállapodás megkötésekor 2011-ben Márkó és Bánd képviselő testületei azt
vállalták, hogy a 100 ezer Ft-tal hozzájárulnak projekt megvalósításához, továbbá a
kerékpárút elkészültével kihelyezzük a szükséges táblákat.
A képviselő testület egyetértett abban, hogy a kerékpárút kiszabályozására az önkormányzat
nem rendelkezik anyagi forrással, és felhatalmazta a polgármestert, hogy ezt Veszprém Város
Önkormányzata felé tolmácsolja.
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5. napirend

Előadás szimulátor működtetéséről
Dombi Károly helyi lakos megkereste az önkormányzat képviselő testületét azzal, hogy
kultúrház padlásterében repülőgép szimulátort szeretne közösen az önkormányzattal együtt
vállalkozva elhelyezni. Amennyiben az önkormányzat nyitott a megvalósításra, úgy felméri a
lehetőségeket. Elmondta, hogy kivetítőn bemutatott szimulátorból jelenleg két darab működik
az országban, igen magas óradíjjal lehet igénybe venni, és nagy rá a kereslet.
A kultúrház padlásterében lehetne elhelyezni a HM-től vásárolt repülőgép testet, melyhez a
szükséges szimulátor programot biztosítaná. Az önkormányzat a megvalósítást össze tudná
kapcsolni egy épület felújítással.
Láng Zsanett jegyző megjegyezte, hogy a megvalósítás építéshatósági kérdéseket is felvet,
továbbá nem biztos, hogy ilyen jellegű pályázati kiírás van.
Dombi Károly szerint a turista forgalmat növelné a várhatóan nagy érdeklődés.
A képviselő testület összességében nem zárkózott el a lehetőségtől.

6. napirend
Schindler László polgármester ismertette a rendezési terv módosítására tett tervezési
szerződést. A képviselő testület a szerződést elfogadta és öt igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
39/2013. (VIII.26.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy tervezési
szerződést köt a Multiform Kft.-vel 600 000,- Ft. összegért a rendezési terv
módosítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. napirend
Schindler László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy dr. Halmosné Kántor
Mária elfogadja a Bándért Közalapítvány elnöki jelölését.
A képviselő testület ezzel egyetértett és öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
40/2013. (VIII.26.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Bándért
Közalapítvány elnökének dr. Halmosné Kántor Máriát jelöli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirend
Schindler László polgármester – tekintve, hogy a képviselő testület a játszótérről már egy
előző napirend keretében beszélt – kérte a képviselő testületet, vitassa meg a beiskolázási
támogatás formáját.
Az előterjesztés szerint a beiskolázási támogatás három módon valósulhat meg.
A képviselő testület javaslata az volt, tekintve az önkormányzat anyagi helyzetét, a
beiskolázásra támogatást nem fizet, aki arra rászorul, segély formájában igényelheti az
önkormányzattól.
A vegyes ügyek keretében ismételten sor került Lauer Tamás építkezése megbeszélésére.
Schindler László polgármester elmondta, Lauer Tamás hogy a lejtős területet lépcsőzetesen
alakította ki és hálóval fedte le.
Steigervald Zsolt képviselő elmondta, hogy látta a hálót, de ez nem megfelelő, mert a napfény
hatására hamar tönkre fog menni és nem fogja megfogni a földet. Javasolta, hogy az
önkormányzat támasztékkal erősítse meg a lépcsőzetes kialakításokat és füvesítse be a
területet.
A képviselő testület javaslata az volt, hogy az építtetőt írásban szólítsuk fel ismét, és hívjuk
megbeszélésre a probléma megoldása érdekében.
Steigervald Zsolt a vegyes ügyek között a jövő évi programokkal kapcsolatban tett felvetést.
Az önkormányzat készíthetne egy prospektus jellegű ismertetőt amely különböző
programlehetőségeket tartalmazna. Ezzel elsősorban iskolákat céloznánk meg, ott próbálnánk
meg osztályoknak osztálykirándulás céljából értékesíteni. Ez bevételi forrás lehetne, melyből
helyi rendezvényeket tudna az önkormányzat, vagy az alapítvány finanszírozni. A pénzügyi
lebonyolítást természetesen egyeztetni kell a pénzügyi előadókkal, mert jelenleg az
önkormányzatnak nincs vállalkozási tevékenysége.
Schindler László polgármester kérte a képviselőt, hogy az elképzeléseiről készítsen tervet,
melyet minden képviselő megismerhet.
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 45 perckor bezárta.
kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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