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BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8443 Bánd, Petőfi u. 60. 
Tel/fax: 88/504-131 
E-mail: polgarme@vnet.hu 
 
Szám:   -     /2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén, 2013. január 7-én /hétfő/ 
17 órai kezdettel, Bándon, a Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
Bánd Község Önkormányzata 
 
Schindler László  polgármester 
Pichner György alpolgármester 
Steigervald Zsolt  képviselő 
 
Láng Zsanett körjegyző 
Távol lévő képviselő: Lauer Róbert képviselő és Lencz Tibor képviselő 
 
Meghívottak: Dr. Halmosné Kántor Mária, Drexler Ferenc, Görögné Pichner Bernadett 
óvodavezető 
 
 
Napirendek:  
 
 

1. Előző testületi ülés óta történtek 
Előadó: Schindler László polgármester 
2. Megállapodás Drexler Andrea ingatlan tulajdonossal 
Előadó Schindler László polgármester 
3.  A közös önkormányzati hivatal működése 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
4. 2013. évi feladatok, az intézmények működtetése 
Előadó: Schindler László polgármester 
5.Veszprém Megyei területfejlesztési koncepció 
Előadó: Schindler László polgármester 
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1. napirend 

 
Schindler László polgármester az alábbiakat mondta el:  
 

- Megjelent a Bándi Igéző Jelek 2012. évi utolsó száma. 
- Bándon ülésezett a Polgárőrszövetség megyei szervezete. 
- December 20-án az ESZI ajándékcsomagot adott át a szociális étkezőknek. 
- Nagyon szép volt a településen felállított karácsonyfa. 
- Sokan voltak a december 22-i karácsonyi műsoron. 
- Januártól megkezdődött a főzés a Kakukk étteremben az óvodások és a szociális 

étkezők számára. 
- A NNÖ bútorait összeállították a hivatalban. 
- Megküldtük a levelet a Mártonhegyi utcában érintetteknek. 
- Dr. Halmosné Kántor Mária könyvtáros feladatainak bővülése 

 
 
A képviselő testület megbeszélte dr. Halmosné Kántor Máriával, hogy a kultúrház 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, programok szervezése, a kultúrházi 
rendezvények nyilvántartásának vezetése, a kultúrház takarítása és alkalmanként a helyi 
újságba fontos információk közzététele lenne. A foglalkoztatás napi 6 órában történne.  
 
Steigervald Zsolt jelezte, hogy a fénymásoló igen rossz minőségben másol. Különösen fontos 
lenne, hogy az Igéző Jelek újság megfelelő minőségben kerüljön ki a lakosságnak.  
 
Schindler László polgármester javasolta, hogy az Igéző Jelek újság szerkesztésére ebben az 
évben példányonként bruttó 25 ezer Ft-ot fordítson az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 50-50%-ban.  
 
Görögné Pichner Bernadett óvodavezető elmondta, hogy a főzés és az ételszállítás jól 
működik. A meglévő készletet felajánlanák a Máltai Szeretetszolgálatnak.  
 
 

2. napirend 
 
A képviselő testület áttekintette Drexlerné Farkas Andreával kötendő megállapodás 
tervezetet. A képviselő testület két módosítást kért. Ezek az alábbiak:  
 
„Az önkormányzat kötelezettséget vállal a területre vonatkozó engedélyek maradéktalan 
betartására.” Ez a mondat kikerül a megállapodásból. 
 
A következő mondat módosításra kerül:  
Drexlerné Farkas Andrea tulajdonostársai meghatalmazottjaként vállalja, hogy a vízjogi 
létesítmény kialakítását követően a Rákóczi utca igénybe vett szakaszának eredeti állapotát 
helyreállítja, és a munkálatok ideje alatt gondoskodik a biztonságos és folyamatos 
közlekedésről. 
 
 
A képviselő testület három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Bánd Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 1/2013. (I.7.)  
HATÁROZATA 

 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt 
Drexlerné Farkas Andreával arra, hogy engedélyezi műszaki leírásban szereplő 
engedélyezési terv szerinti vízjogi létesítmény megvalósítását a Bánd 434/1 és 434/13. 
hrsz. alatt felvett ingatlanokon, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vízjogi 
létesítmény egyes szakaszainak elkészültekor azok tulajdonjogát és kezelői jogát átveszi. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
3. napirend 
 
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a hárskúti jegyző lemondott, és 
átment a Balatonfüredi Járási Hivatal vezetője helyettesének.  
Jelenleg 8 fő a közös hivatal létszáma. A hárskútiak január 15 után költöznek le Márkóra. Egy 
fő alkalmazására még szükség van. Aljegyző nem lesz, a törvény szerint sem kötelező.  
A költségvetésről előzetesen annyit tudunk mondani, hogy a pénzügyes kollégák javasolják, 
hogy a dologi kiadásokat 6 millió Ft-ra emeljük meg.  
A járásokhoz átkerülő ügyiratokat átadtuk, de ez csekély mennyiség volt. Folyamatban lévő 
ügy összesen 2 db. Gyámhivatalnak lezárt ügy 5-6 db volt.  
 
 

4. napirend 
 
A képviselő testület sorra vette azokat a feladatokat, amelyeket a 2013. évben a költségvetés 
függvényében az önkormányzat meg szeretne valósítani. 
Ezek az alábbiak:  
 
Falufejlesztés: 

- Hivatal előtti környék rendezése, térkövezés, világítás 
- Hivatal komfortosabbá tétele, függönyök, esetleg szalagparketta 
- Temető kerítés befejezése, továbbá a keleti oldalon a drótfonat kerítés kicserélése 
- Hangosító berendezés vásárlása a temetői szertartásokhoz 
- Mosdó, wc kialakítása a ravatalozó épületében 
- Műhely felköltöztetése az óvoda melletti épületbe, nyitott kocsi szín kialakítása 
- Tanya-közben gázló vagy híd kialakításának lehetősége 
- Játszótér kialakítása nyertes pályázat esetén 
- Járda felújítása a templom és a híd között saját munkaerő igénybevételével 
- Essegvár régészeti feltárására pályázati önrész biztosítása, nyertes pályázat esetén 

régészeti feltárás  
- Energia ellátás korszerűsítés, gazdaságosabbá tétel az intézményekben 
- Mobil színpad elemek gyártásának megkezdése 

Felmerült az egyház bevonása a temetői feladatok megvalósításában. 
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Rendezvények: 
- Kitelepítésről megemlékezés  2013. január 13. 
- Nyugdíjasok köszöntése  2013. február 1. 
- Falunap    2013. június 1. 
- Essegvári napok   2013. július 28-29. 
- Szüreti felvonulás   2013. szeptember 1. 
- Mindenki karácsonya  2013. december 21-22. 
- Sütemény fesztivál    2013. június végén jelentkezők függvényében 
 
Személyi változások: 

- Kultúrház felelős 
- Közterület felügyelő kérdése 
- Szeptembertől egy óvónővel kevesebbre lesz szükség 
- Közmunkaprogram lehetőség szerint 

 
Egyéb: 

- Vagyonnyilatkozatot a képviselőknek be kell nyújtani 
- Rendezési terv készítéséhez településfejlesztési koncepcióra van szükség 
- A Járási hivataloknál kihez fordulhatnak az ügyfelek 
- Virágos Bándért díj újraindítása 

 
Steigervald Zsolt képviselő felvetette, hogy egy faluház létrehozása is nagyon jó lenne. A 
jövő számára sok értéket őrizne meg.  
 
5. napirend 
 
A képviselő testület áttekintette a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepcióját és három 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2/2013. (I.7.)  

HATÁROZATA 
 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Koncepciót. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 35 perckor bezárta.  
 
 

kmf. 
 
 
 
Schindler László        Láng Zsanett 
polgármester             jegyző 


