Jegyzőkönyv
Készült Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén, 2013. december 4-én, hétfőn
17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat épületében.
Jelen vannak:
Schindler László

polgármester

Pichner György

alpolgármester

Lauer Róbert

képviselő

Steigervald Zsolt

képviselő

Távol lévő képviselő:
Lencz Tibor képviselő
Meghívott:
Multiform Kft: Budai Viktor, Gombás Róbert
Schindler László polgármester bevezetőjében 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, négy igen
szavazattal elfogadta.
1. Napirend: Az előző testületi ülés óta történtek
Előadó: Schindler László polgármester
2. Napirend: Szociális temetésről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Láng Zsanett jegyző
3. Napirend: Belső ellenőrzési terv a 2014. évre
Előadó: Láng Zsanett jegyző
4. Napirend: Munkaterv
Előadó: Schindler László polgármester
5. Napirend: VKTT Társulási megállapodás módosítás
Előadó: Schindler László polgármester
6. Napirend: Orvosi ügyeleti ellátás
Előadó: Schindler László polgármester
7. Napirend: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Schindler László polgármester
8. Napirend: Segélyek
Előadó: Schindler László polgármester
9. Napirend: HÉSZ módosítása
Előadó: Schindler László polgármester, meghívott: Multiform Kft. Budai Viktor
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10. Iskolai körzethatárok elfogadása
Előadó: Schindler László polgármester
11. Támogatási kérelem
Előadó: Schindler László polgármester

1. napirend:
Schindler László polgármester az alábbiakat mondta el:
1. A szociális étkezést december 1-jétől a Bakonygaszt végzi.
2. Az önkormányzat a működési hitel pályázat során 5, 7 millió Ft támogatásban
részesült. Egyelőre nem tudták megmondani a MÁK-nál, hogy felhasználható-e a
korábbi összegek pótlására?
3. A sportpálya pályázatra elfogyott a forrás, de még keresnek lehetőségeket a
támogatásra.
4. Megindult az angol tanfolyam Bándon. A résztvevők zöme bándi lakos.
5. A tejcsarnokban karácsonyi hangulatot lehet megtekinteni. A berendezést a
színjátszók végezték, a szükséges anyagi támogatás a Német nemzetiségi
Önkormányzattól érkezett.
6. December 11-én Herenden Családsegítő Szolgálat tart taggyűlést. Bándot Pichner
György alpolgármester képviseli.
7. Lennert Antalék felajánlanák a házuk előtt álló ezüstfenyőt karácsonyi célokra. A
felhasználónak kellene gondoskodni a kivágásról.
8. Elkészült a villámhárító az Essegváron.
9. Január 1-je és a választások előtti 15. napig lehet regisztrálni a nemzetiségi
névjegyzékre, amely a későbbi választásokra is érvényes. A parlamenti választások
esetén dönteni kell a szavazónak, hogy pártlistára vagy a nemzetiségi szervezetre
szavaz-e?

2. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet
módosítását.
A képviselő testület kijelölte a település térképén, hogy hol valósítaná meg a szociális temetés
helyét.
Schindler László polgármester elmondta, hogy a hivatal dolgozóinak ez plusz feladatot jelent,
meg kell szervezni a szociális temetés lebonyolítását a végrehajtási rendeletben foglaltak
szerint. Költséggel az önkormányzatnak nem jár, csak abban az esetben, ha hamvasztást kér
az eltemettető, akkor azt az önkormányzatnak kell fizetni.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon rendeletet a temetőről
és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Bánd Község Önkormányzat Képviselő testületének
12/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 11/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend

Láng Zsanett jegyző ismertette az előzetesen megküldött 2014. évi belső ellenőrzési tervet.
Lauer Róbert képviselő megkérdezte, hogy milyen összeget fizet az önkormányzat a belső
ellenőrzési tevékenységért.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy ebben az évben 180 ezer Ft. volt a belső ellenőrzési
tevékenység költsége. A jövő évben is ennyit kell majd fizetni, nem jelezték, hogy a díjazáson
változtatni kívánnak. Korábban a VKTT látta el ezt a feladatot, de miután megszűnt a VKTT
munkaszervezete, az önkormányzatoknak maguknak kell gondoskodni a belső ellenőrzésről.
A Tömpe és Társa Bt. árajánlata volt a legkedvezőbb.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 2014.
évi belső ellenőrzési tervről.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 81/2013. (XII. 4.)
HATÁROZATA
a 2014. évi belső ellenőrzési tervről
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2014.
évi belső ellenőrzési tervet.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
4. napirend
Schindler László polgármester ismertette a 2014. évi munkatervet, melyet a képviselő testület
előzetesen írásban megkapott.
A munkatervhez a képviselő testületnek hozzászólása nem volt.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatott a 2014.
éves munkatervről.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 82/2013. (XII. 4.)
HATÁROZATA
a 2014. évi munkatervről
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bánd
Község Önkormányzat képviselő testületének a 2014. évi munkatervét.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

5. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását.
Papkeszi Községi Önkormányzat bejelentette szándékát, hogy 2014. január 1-vel kiválik a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásából. A társulásban jelenleg még résztvevő települési
önkormányzat döntése miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.
Ezen kívül Barnag Község Önkormányzata és Pula Község Önkormányzata kezdeményezte,
hogy a Társulás költségvetési szerve által biztosított közszolgáltatások közül a szociális
étkeztetést a településen lakók igénybe vehessék.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a VKTT
Társulási Megállapodásának módosításáról.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 83/2013. (XII. 4.)
HATÁROZATA
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának Módosításáról
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását - mely szerint
Papkeszi Községi Önkormányzat a Társulásból kiválik-, elfogadja, és a társulási
megállapodás rendelkezéseinek változását a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
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1. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a
Társulásnak küldje meg.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást
módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
aláírására.

Határidő:
Felelős:

2013. december 10.
polgármester

6. napirend
Schindler László polgármester ismertette Veszprém város Önkormányzat képviselő
testületének előterjesztését az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban.
Steigervald Zsolt elmondta, hogy e szerint még mindig nem tudjuk, hogy a szolgáltatásért
mennyit kell az önkormányzat fizetni. Javasolta, hogy a határozatba valamilyen formában
foglaljuk bele, hogy nagyobb terhet nem róhat az önkormányzatokra mint eddig.
A képviselő testület ezzel egyetértett.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az orvosi
ügyeleti feladat ellátásról.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 84/2013. (XII. 4.)
HATÁROZATA
a központi orvosi ügyeleti ellátásra kötött feladat-átvállalási szerződésről
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Döntés a központi
orvosi ügyelet ellátására kötött feladat átvállalási szerződés módosításával kapcsolatos
szándéknyilatkozatról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete kinyilvánítja azt a szándékát,
hogy abban az esetben is Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
közreműködésével kívánja biztosítani a központi orvosi ügyeleti ellátást, ha ezt a
feladatot Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata- közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően – külső szolgáltatóval láttatja el, Veszprém , Kórház u. 1.
szám alatt, a kórházi sürgősségi osztály mellett. A közbeszerzési eljárás
nyertesével kötött szerződést követően a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött feladat-átvállalási szerződés 3,4,5, pontjának
módosításához hozzájárul, az új szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltaknak
megfelelően.
2. Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete jelzi, hogy feladat ellátása Bánd
Község Önkormányzat számára a korábbiakhoz képest nagyobb kötelezettséget nem
róhat.
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3. Bánd Község Önkormányzata visszavonja a korábbi előterjesztés alapján született
79/2013. (XI. 20.) számú határozatát.
4. A képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével
tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 10.

7. napirend
Schindler László polgármester ismertette a Bursa Hungarica pályázatokat.
A képviselő testület javasolta a sorrend felállítását. Továbbá javasolta, hogy az előző évnek
megfelelő összeget nyújtson az önkormányzat a diákoknak.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Bursa
Hungarica pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíj összegéről.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 85/2013. (XII.4.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi Bursa
Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében 5000,- Ft./fő/hó összeggel támogatja a diákokat
az alábbi sorrendben:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Görög Gábor Bence, Bánd, Petőfi u. 19.
Szauer Annamária, Bánd, Petői u. 68.
Jung Renáta, Bánd, Petőfi u. 103/A
Horváth Tamás, Bánd, Petőfi u. 91/A.
Simon András, Bánd, Petőfi u. 29.
Lauer András, Bánd, Kossuth u. 2.
Farkas Anna, Bánd Petőfi u. 83/B.
Ferenczy Fanni, Bánd, Petőfi u. 83/C.
Preszter Dávid, Bánd Rákóczi u. 25.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. napirend: zárt ülés
A képviselő testület tekintettel arra, hogy segélykérelem benyújtása nem volt, zárt ülést nem
tartott.
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A Polgármester a NIF Zrt. közmeghallgatásának időtartamára a 9. napirend előtt 1 órás
szüntet rendelt el, 17 óra 55 perckor.
A képviselő testület ülése a 9. napirenddel 19 órakor folytatódott.
Schindler László polgármester köszöntötte a Multiform Kft. tervezőit, Gombás Róbertet,
Budai Viktort, és köszöntötte Hápl Antal helyi lakost.
A képviselő testület áttekintette a HÉSZ módosításával kapcsolatos államigazgatási szervektől
érkezett véleményeket.
Hápl Antal jelezte, hogy a napokban beszélt a Multiform Kft.-vel, mely tájékoztatta őt a rá
vonatkozó államigazgatási szervektől érkezett elutasító véleményről. Észrevételezte, hogy a
kérdéses területre vonatkozóan 2009-ben olyan választ kapott, hogy ezen a területen
közüzemi csatornahálózatra kötött lakóépület kialakítása megengedett. Hápl Antal elmondta,
hogy tisztázni szeretné az ellentmondást a Vízügyi Felügyelőséggel.
Budai Viktor elmondta, hogy a településnek rendelkeznie kell örökségvédelmi
hatástanulmánnyal.
Láng Zsanett jegyző a 7. ponttal kapcsolatban elmondta, hogy A kerékpárút területére
vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban, meg kellene tudni, hogy ez milyen
eljárás és megsürgetni, hogy a kiszabályozás megtörténhessen 2014. márciusig.
Budai Viktor elmondta, hogy a 6-os terület tekintetében a környezeti hatásvizsgálatot
javasolnak, de ezt nem szükséges az első egyeztetés után elkészíttetni, mert a konkrétumok
ismeretében ez már lehet, hogy nem is lesz szükséges.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az
államigazgatási szervek véleményeivel kapcsolatban.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 86/2013. (XII.4.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete Bánd Község Helyi Építési
Szabályzatának módosítása előzetes tájékoztatási szakaszában tett államigazgatási
szervek véleményére az alábbi döntést hozza:
- örökségvédelmi hatástanulmányt szerez be a rendezés alá vont területre
- a 2. és 6. területekre vonatkozóan az államigazgatási szervek véleményét elfogadja, az
átsorolást nem teszi meg, a 8-as út északi oldalán és a Márkó felől bevezető út déli
oldalán nem alakít ki iparterületet
- 7. jelű terület (kerékpárút) előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatos döntést beszerzi
- környezeti hatásvizsgálatot nem folytat le.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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10. napirend
Schindler László polgármester ismertette a kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzethatárokat, mely szerint Bánd tekintetében a felvételt a Herendi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola (Herend, Iskola u. 8.) látja el.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az
kötelező általános iskolai felvételt biztosító Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola (Herend, Iskola u. 8.) elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 87/2013. (XII.4.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete dönt, hogy elfogadja a Bánd Község
általános iskolás tanulói számára, kötelező felvételt biztosító iskolaként a Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

11. napirend
Schindler László polgármester ismertette a támogatási kérelmet és kérte a képviselő testületet,
hogy döntsön a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére nyújtandó támogatásról.
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 88/2013. (XII.4.)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete dönt, hogy 5 000,- Ft. támogatást nyújt,
az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 30.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 20 óra 5 perckor
bezárta.
kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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