
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Bánd Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2014. január 14-én, 
kedden, 17 óra 04 perces kezdéssel Bándon, a  Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
Schindler László  polgármester 
 
Pichner György  alpolgármester 
 
Lauer Róbert  képviselő 
 
Lencz Tibor  képviselő 
 
Steigervald Zsolt  képviselő 
 
Láng Zsanett   jegyző 
 
Meghívottak: Görögné Pichner Bernadett NNÖ elnöke, Feithné Krein Rita NNÖ 
képviselő, Kugler Gyula vezérigazgató Bakonykarszt Zrt. 
 
Schindler László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy hat 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Schindler László polgármester ismertette a napirendi pontokat. 
 
1. Napirend: A vízmű vagyon értékbecslési eljárása, amortizációs díj felhasználása 
Meghívott: Kugler Gyula vezérigazgató 
2. Napirend: Az előző testületi ülés óta történtek 
Előadó: Schindler László polgármester 
3. Napirendi: Tájékoztatás a nemzetiségi választópolgárok 2014. évi választásokon 
való részvételéről 
Előadó: Schindler László polgármester 
4. Napirend: Rendezési terv módosítás további költségei 
Előadó: Schindler László polgármester 
5. Napirend: 2014. évi költségvetés előzetes tervezése 
Előadó: Schindler László polgármester 
6. Napirend: Óvodai dolgozók jutalmazása 
Előadó: Schindler László polgármester 
7. Napirend: Bánd Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, döntés 
Előadó: Schindler László polgármester 
8. Napirend: Rendelet az államháztartáson kívüli források átvételére,- átadására, a 



rendelet megtárgyalása, döntés 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
 
9. Napirend: Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése 
Előadó: Schindler László polgármester 
10. Napirend, zárt ülés: segélyek 
Előadó: Schindler László polgármester 
 
 
 
 1.  napirend 
 
Schindler László polgármester köszöntötte Kugler Gyula vezérigazgató urat és 
felkérte, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a vízmű vagyon értékbecslési 
eljárásáról. 
 
Kugler Gyula vezérigazgató úr elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. 
bérüzemeltetésben és vagyonkezelésben végez szolgáltatást. Az önkormányzat és a 
szolgáltató között bérüzemeltetési és vagyonszerződés jöhet létre. A Bakonykarszt Zrt. 
Bánddal kezdetben bérüzemeltetési szerződést tudott kötni. Ahhoz, hogy 
vagyonszerződés jöhessen létre 2015. december 31-ig vagyonértékelést kell végezni. 
Ha az önkormányzatnak nincs erre anyagi forrása, akkor azt a szolgáltató 
megelőlegezi és az a vagyonkezelési díjból visszafizethető. 
 
Kugler Gyula vezérigazgató úr szerint az víziközmű vagyon felértékelését az 
önkormányzatok elegendő, ha a jövő évre tervezik. 
 
Felmerült még, hogy a 2013. december 2-án elfogadásra került 458/2013. (XII.2.) 
számú Kormányrendelet alapján aki saját szennyvíz beemelővel rendelkezik, azt át 
kell adnia a Bakonykarszt Zrt.-nek. A meglévő és a rendelet hatályba lépését 
követően az üzemeltetési feladat átvételekor a Bakonykarszt Zrt. és a felhasználó 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel. Az átadás-átvételt 2014. február 28-ig le kell 
folytatni. Az üzemeltetésre átadás mellett a felhasználó tulajdonában lévő házi 
átemelőt át kell adni az ellátásért felelős Önkormányzat tulajdonába. A tulajdonba 
adás akkor történik meg, amikor legközelebb fő szerkezeti elemet cserél a 
Bakonykarszt Zrt.,vagy amennyiben kiépül a házi beemelő felhasználási helytől  
független energia ellátása. Ez utóbbira, azaz a felhasználási helytől- lakóháztól – 
független energia ellátás kiépítésére a rendelet 2018. december 31.-ig biztosít 
lehetőséget az ellátásért felelősök számára. 
Annak érdekében, hogy a Kormányrendelet az előírásának az érintettek mag tudjanak 
felelni, akinek házi szennyvíz beemelővel rendelkezik jeleznie kell a Bakonykarszt 
Zrt.-nél a Társaság honlapján található Igénybejelentő nyomtatványon, vagy az 
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben. 
 
Schindler László polgármester kérdezte a képviselő testületet, hogy van-e a témával 



kapcsolatban még kérdésük. 
A képviselő testület részéről nem merült fel kérdés. 
 
 
 
 
2.  napiend 
 
Schindler László polgármester a 2. napirenddel kapcsolatban az alábbiakat mondta el 
a képviselő testületnek. 
 
1. Krein Józsefné a Nemzetiségek Napján elismerő oklevelet vehetett át Berhidán 
december 16-án. 
2. Az adventi időszakban nagyon szép volt a falu. A Betlehem kiváló, sok 
rendezvény-koncert, mindenki karácsonya, az azt követő beszélgetés is jól sikerült. 
3. A Christkindliknek is örülhettünk. 
4. Komoly áramkimaradások voltak karácsony előtt. Az Eon Végül elhárította a 
hibákat. 
5. A focipályára benyújtott pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. 
6. Kerékpárúttal kapcsolatban egyeztetés folyt a tervező, a Multiform és az ÖK. 
képviselői között. 
7. Ismét megjelent a Bándi Igéző Jelek. 
8. A szemétszállítási költségek csökkentése érdekében lemondtunk néhány kukát. 
(Polgármesteri Hivatal, Óvoda) A temetőnél is kevesebb lesz a konténer. 
9. Schindler Dalma Brusznyai-díjat kapott január 11-én. 
10. Január 13-án megemlékeztünk a kitelepítés 66. évfordulójáról. 
11. Játszóházakat szerveztek a faluban. 
12. Két betörés történt. 
 
 
 
 3.  napirend 
 
Schindler László polgármester elmondta, hogy a 27 tagú nemzetiségi lista van 
országosan amely már olvasható a Neue Zeitungban. A listavezető Heinek Ottó.  
 A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodánál 
személyesen vagy postai úton, illetve a www.valasztas.hu, a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján keresztül lehet benyújtani. A magyarországi lakóhellyel rendelkező 
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár egy egyéni 
választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára szavazhat. A nemzetiségi 
választópolgárnak tehát választania kell. Amennyiben az országos nemzetiségi 
önkormányzat által állított listára kíván szavazni, a pártok által állított listákra nem 
szavazhat. A választópolgárok egy szavazatot adnak le az egyéni választókerületi 
jelöltekre, egy szavazatot pedig a nemzetiségi listára (vagy országos pártlistára) 
 



Strigervald Zsolt képviselő felvetette, hogy a regisztráció menetét az Igéző Jelekben 
Bánd újságában meg kellene jelentetni. Ezzel a képviselők egyetértettek. 
 
Schindler László polgármester megkérdezte. Hogy van-e a képviselő testületnek 
kérdése. A képviselő testület nem tett fel kérdést. 
 
 
 
 
 
 4.  napirend 
 
Láng Zsanett jegyző beszámolt a Multiform Kft.-nél történt megbeszélésről. 
Elmondta, hogy a Multiform Kft. által küldött levél – melyet a képviselők is 
megkaptak – valamennyi pontját tekintve megoldás, egyetértés született, a hiányzó 
dokumentumokat a kerékpárút tervezője meg fogja küldeni. A környezetvédelmi 
hatósággal is egyeztet a környezetvédelmi szakértő, és előfordulhat, hogy olyan 
választ kapunk mint Veszprém, hogy nem kell megvárni a környezetvédelmi hatósági 
eljárás végét. 

A probléma ott merült fel, hogy a kerékpárútnak még nem készültek el a földmérési 
munkarészei, amelyhez a Multiform Kft. ragaszkodna. A jegyző asszony elmondta, 
hogy egyeztetett a projektkoordinátorral, aki jelezte, hogy a veszprémi rendezési terv 
készítőjének ez nem okozott gondot. A jegyző asszony továbbá azt is elmondta, hogy 
a márkói szakasz kiszabályozását készítő tervezőnél sem volt a földmérési munkarész 
hiánya probléma. 

Steigervald Zsolt képviselő felszólalásában elmondta, hogy részt vett a 
megbeszélésen, és a Multiform Kft. azért ragaszkodik a földmérési munkarészhez, 
mert ha a földmérők által megrajzolt vonal eltér a kiszabályozás vonalától, akkor 
újból kell indítani a rendezési terv módosítást, a kiszabályozást. Ez plusz költséggel 
és idővel jár. 

Schindler László polgármester elmondta, hogy ismeri a problémát, de még nem 
sikerült egyeztetnie Veszprém Város polgármesterével a földmérési munkarészt 
illetően. Legcélszerűbb az lenne, ha a konzorcium vezetője egyeztetne a Multiform 
Kft.-vel. 

 

Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a 
rendezési terv módosítás további költségeiről. 

 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 



 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. ( I. 14. ) számú határozata 

 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a kerékpárút 
kiszabályozásával kapcsolatos tervezői 120 000 Ft. +ÁFA többletköltséget a 2014. 
évi költségvetés terhére vállalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: megállapodás szerint 
 

 

 5.  napirend 

 

Schindler László polgármester elmondta, hogy Bánd Község Önkormányzata 2013-
ban állami támogatás formájában 27,5 millió forintot kapott, ennek ellenére 2014-ben 
ez már csak 25,5 millió forint lesz. A gépjármű-és kommunális adó 60%-át az állam 
elviszi. Az óvoda működésének kiegészítő támogatására 5,7 millió forintot kapott az 
Önkormányzat, melyet 2014. március 02-ig csak óvodai működési kiadásokra lehet 
felhasználni. 

 

Schindler László polgármester a képviselő testülettel az alábbi feladatokat tűzte ki a 
szabadon felhasználható forrásokból: 

� Óvoda konyhájának nyílászáró cseréje  

� Játszótér kialakítása 

� Vízelvezetési problémák megoldása -Neustift területén legalább tervek 
elkészíttetése 

� Temető kerítés javításának folytatása 

� Palánk készítése a Hivatal mögé 

� Járdák javítása 

� Temetőben a WC, mosdó kialakítása, csatornázás 

� Rendezvények 

 

Láng Zsanett jegyző jelezte,  hogy a költségvetésbe be kell tervezni az Igéző Jelek 
újság szerkesztésének költségét, amennyiben ezt továbbra is kérjük. 



 

Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzanak döntést az 
Igéző Jelekkel kapcsolatosan, hogy újra kössenek-e szerződést Búvári Tamással mint 
szerkesztővel. 

 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. ( I. 14. ) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2014-ben az 
Igéző Jelek szerkesztésére nem köt megállapodást Buvári Tamással. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 

 6.  napirend 

 

Schindler László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy október 
végétől az egyik óvónő betegállományban volt, így a helyettesítést meg kellett oldani. 
A közigállás.hu portálon és az Oktatási Közlönyben történt megjelentetés, hirdetés 
ellenére sem volt egyetlen óvónő jelentkező sem, aki a helyettesítést el tudta volna 
vállalni. Ezt a problémát jeleztük a Kormányhivatal Oktatási főosztálya felé is. A 
helyettesítést így az óvodavezető látta el. 

A polgármester úr javasolta, hogy jutalom formájában köszönje meg a testület a 
kitartó munkavégzést. 

Görögné Pichner Bernadett óvodavezető elmondta, hogy a túlórákat rendszeresen 
vezette ő is és a dajkák is. 

Schindler László polgármester javasolta, hogy ez esetben nem jutalmat, hanem a 
túlóra kifizetésének lehetőségét nézze meg a pénzügy. 

Láng Zsanett jegyző kérte az óvodavezetőt, hogy a túlórák számát adja meg, mert 
ennek hiányában a pénzügy nem tud számfejteni. 

 
Schindler László Kérdezte, hogy van-e a képviselő testületnek még javaslata az 
óvónők jutalmazásával kapcsolatban. 
A képviselő testület részéről további javaslat nem volt. 
 



 
 
 7  napirend 
 
Schindler László polgármester elmondta, hogy minden év elején felül kell vizsgálni a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és Bánd Község Önkormányzata között létrejött 
Együttműködési Megállapodást. 
Lényeges módosítás, hogy a költségvetési beszámolót minden évben október 31-ig 
kell elkészíteni. Meg kell továbbá jelölni, hogy a jegyző helyettesítését távolléte 
esetén ki látja el. 
Schindler László polgármester megkérdezte a képviselő testületet, hogy az előzőleg 
kiküldött Együttműködési Megállapodás módosításait elfogadják-e. 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. ( I. 14. ) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Bánd és Bánd Község Önkormányzata 
között megkötött megállapodás módosítását. A képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 
 8.  napirend 
 
Láng Zsanett jegyző elmondta. hogy a stabilitásról szóló törvény írja elő, minden 
önkormányzatnak meg kell hoznia az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó szabályokról szóló rendeletet. 
 
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson  rend az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról. 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete öt igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Bánd Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
szabályokról 



 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
9. napirend 
 
A képviselő testület áttekintette Veszprém Megye Településfejlesztési Programját. 
A képviselő testület részéről felmerült, hogy kevésbé kap hangsúlyt a nemzetiségi 
kultúra, nemzetiségi élet. 
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntés 
Veszprém Megye Településfejlesztési Programjával kapcsolatban. 
 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. ( I. 14. ) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete Veszprém Megye 
Településfejlesztési Programjával kapcsolatban hiányolja, hogy a nemzetiségi 
élet, kultúra kevésbé jelenik meg a Programban. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2014. január 24. 
 

Steigervald Zsolt képviselő felszólalt, hogy a Mártonhegyi utca tervei szükségesek 
lennének az UVATERV részére. 

 

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 25 perckor 
bezárta. Az ülés zárt üléssel folytatódott. 

 

Kmf. 

 

 

Schindler László       Láng Zsanett 

polgármester           jegyző 


