Bánd Német Önkormányzat
8443 Bánd, Petőfi u. 60.
Tel/fax: 88/504-131
E-mail: band@marko.hu
Szám:

/2020.

Jegyzőkönyv
Készült a Bánd Német Önkormányzat 2020. február 3-án 17 órai kezdettel Bándon az
Önkormányzat Hivatali épületében megtartott képviselő testületi ülésen.
Jelen vannak: Schindler László elnök
Csótai Csilla képviselő
Volf Katalin képviselő
dr. Láng Zsanett jegyző
Az elnök megállapította, hogy három képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Schindler László elnök ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. Az előző ülés óta történtek (szóban)
Előadó: Schindler László elnök
2.Ismert költségvetési számok (szóban)
Előadó: Schindler László elnök
3. Első félévre tervezett rendezvények, programok
Előadó: Schindler László elnök
4. Kötelező felvételt biztosító iskoláról döntés
Előadó. Schindler László elnök
5. Márciusi közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Schindler László elnök
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Schindler László elnök
7. Egyebek
A képviselő testület a napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1. napirend
Az előző képviselő testületi ülés óta történtek:
Schindler László elnök az alábbiakról tájékoztatta a képviselő testületet:
-2020. január 11-én a Landesgalan részt vett az elnök, képviselve Bánd Német
Önkormányzatát.
- A bándi németek elűzetési évfordulóját 2020. január 18 –án tartották meg. Erről képek
készültek, melyek a www.veol. hu oldalon találhatók.
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-2020. január 18-án a megyei megemlékezésen Csótai Csilla képviselte Bánd Német
Önkormányzatát.
-2020. január 19-én Mányban az országos megemlékezés volt.
- Vagyonnyilatkozatot minden képviselő leadta.
- 520 000 Ft. működési támogatás érkezett
2. napirend
Schindler László elnök elmondta, hogy az előző évről maradt összeg 238 322,- Ft. Ez egészül
ki a működési támogatással, melynek összege 520 000,- Ft. Összesen 758 322,- Ft.
A kiadásokat nem nagyon tudjuk megtervezni, mert a feladatalapú támogatás még nem
ismert.
Minden évben előforduló kiadásaink az éves programok megszervezése, a könyvkiadás, és a
támogatások, pl. az alapítványnak, vagy a polgárőrségnek.
A további kiadások egyeztetését a hivatalban egyeztetjük a pénzügyi előadóval.
3. napirend
Schindler László elnök elmondta, hogy az első félévben tervezett programok az alábbiak:
Január 13-án megtörtént a megemlékezés a bándi németek elűzetéséről.
Március 7-én Közmeghallgatás és az „Így beszéltek őseink” kiadvány bemutatója.
Május 31.-én megemlékezés a háborús áldozatokról.
Június 6-án nemzetiségi nap.
Csótai Csilla képviselő jelezte, hogy jó lenne a könyvbemutatóra meghívni a nemzetiségi
énekkart.
A képviselő testület ezzel egyetértett.
Csótai Csilla képviselő megjegyezte, hogy új tagokra, fiatalabbakra is szükség lenne az
énekkarban.
Schindler László elnök felkérte Csótai Csilla képviselőt, hogy Bánd Község Önkormányzat
ülésén jelezze, hogy a májusi megemlékezésre szeretnék, ha a temetőben a régi sírok
valamilyen helyet kapnának, egy helyre kellene gyűjteni.
Volf Katalin képviselő szerint ezeknek a régi síremlékeknek egy kisebb helyen sírkertet
kellene létrehozni.
Schindler László elnök kérte a képviselőket, hogy a júniusi nemzetiségi napra gondolják át,
kik lesznek a meghívottak.
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a 2020 első
félévében az alábbi rendezvényeket szervezi meg:
Március 7-én Közmeghallgatás és az „Így beszéltek őseink” kiadvány bemutatója.
Május 31.-én megemlékezés a háborús áldozatokról.
Június 6-án nemzetiségi nap.
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A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
10/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2020 első félévében az
alábbi rendezvényeket szervezi meg:
Március 7-én Közmeghallgatás és az „Így beszéltek őseink” kiadvány bemutatója.
Május 31-én megemlékezés a háborús áldozatokról.
Június 6-án nemzetiségi nap.
Felelős: elnök
Határidő: rendezvények időpontja
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a 2020.
március 7-én tartandó könyvbemutatóra fellépőnek meghívja a Schröck Ferenc Német
Nemzetiségi Egyesület dalkörét.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
11/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2020. március 7-én
tartandó könyvbemutatóra fellépőnek meghívja a Schröck Ferenc Német Nemzetiségi
Egyesület dalkörét.
Felelős: Csótai Csilla képviselő
Határidő: azonnal
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, javasolják Bánd Község
Önkormányzatának, hogy a temetőben lévő régi sírköveket külön helyre sírkert formájában
helyezze el.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
12/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete javasolja Bánd Község
Önkormányzatának, hogy a temetőben lévő régi sírköveket külön helyre sírkert
formájában helyezze el.
Felelős: Csótai Csilla képviselő
Határidő: Bánd Község Önkormányzat képviselő testületi ülése
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4. napirend
Schindler László elmondta, hogy a kötelező felvételt biztosító iskolának a Veszprémi
Tankerületi Központ a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát jelölte.
A képviselő testület ezzel egyetértett.
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy kötelező
felvételt biztosító általános iskolának és a nemzetiségi nevelést ellátó iskolának a 2019/2020as tanévre elfogadja a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
13/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy kötelező felvételt
biztosító általános iskolának és a nemzetiségi nevelést ellátó iskolának a 2019/2020-as
tanévre elfogadja a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát.
Felelős: elnök
Határidő: 2020. február 15.
5. napirend
Schindler László elnök ismertette a képviselő testülettel milyen témakörökről szeretne
beszélni a közmeghallgatáson:
Mi kerüljön a közmeghallgatási beszámolóba?
- Új testület
- Köszönet a régi tagoknak
Eddig végzett:
- Megállapodás az együttműködésről a települési önkormányzattal
- Christkindl kiállítás
- Templomavatás utáni rendezvény
- Január 13-i megemlékezés
- Naptár készítése
- Bándi fényképek kiállítás, pályázat
- Részvétel a különböző rendezvényeken, megyén belül és megyén kívül
Terveink:
-

Könyvkiadás
Háborús áldozatok napja
Nemzetiségi találkozó
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hosszabb távon:
a. Jogok gyakorlása: minden ami a nemzetiségi léttel kapcsolatos
aa. egyetértési:
- Óvoda költségvetése
- Nemzetiségi oktatást folyatató iskola kijelölése
- Óvodavezetői pályázat
bb. véleményezési
- települési költségvetés
bc. Kezdeményezési
b.
c.
-

Facebook jelenlét
Könyvkiadás
szógyűjtemény
ruházat
ételek

d. Kapcsolatépítés
- Christkindl kiállítás
- Más nemzetiségi önkormányzatok megyén belül és kívül
- Egykori bándiak leszármazottainak külföldön felkeresése- találkozó Bándon
- Kirándulás az egykori bándiak nyomában
e.
f.
g.
h.
-

Nemzetiségi találkozó
Megemlékezések
Részvétel a települési rendezvényeken
Támogatások
Óvoda
Egyesületek
Települési rendezvények

i. Együttműködések:
1. Együttműködés Bánd Község Önkormányzatával
2. Szomszédos településekkel
A képviselő testület egyetértett a márciusi közmeghallgatás tartalmával.
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy elfogadja a
közmeghallgatási beszámoló előzetes vázlatát, melyet részletes beszámolót készít az elnök
2020. február 24-re.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
14/2020. (II. 3.) határozata
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Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
közmeghallgatási beszámoló előzetes vázlatát, melyről részletes beszámolót készít az
elnök 2020. február 24-re.
Felelős: elnök
Határidő: 2020. február 24.
5. napirend
Schindler László elnök tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Magyar Államkincstárnak
meg kellett küldeni a választásokat követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Az Államkincstár észrevétele szerint módosításokat kellett tenni az SZMSZ-be úgy, hogy az
az alapító okirattal összhangban legyen. Ez a módosítás a székhely pontos nevének
meghatározása, rövidítés és a teljes név kiírásával.
Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy elfogadja a
Bánd Német Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
15/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Bánd Német
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
6. napirend
Schindler László elnök ismertette a Hajónapló műsorban elhangzottak, mellyel kapcsolatban
az Ldu, Ritter Imre elnök, és Soltész Miklós államtitkár is elhatárolódott.
Schindler László elnök tájékoztatta a képviselő testületet, hogy pályázati lehetőségek nyílnak
a kultúrcsoportok támogatására, erről értesíteni kell az énekkart.
Schindler László elnök jelezte, hogy a temetőben szükséges a kerítés megerősítése és az
emlékmű környékének rendezése. Felkérte Csótai Csilla képviselőt, hogy ezt a kérést
közvetítse Bánd Község Önkormányzat ülésén.
Schindler László elnök javasolta, hogy a Bándi Igéző jelek újságba jelenjen meg a templom
átadásról és a január 13-i megemlékezésről Bánd Német Önkormányzat által írt újságcikk.
A képviselő testület ezzel egyetértett.
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Schindler László elnök kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Bándi Igéző
Jelek következő számában Bánd Német Önkormányzata újságcikket jelentet meg a Szent
Anna Templom felújítását követő átadásról, és a 2020. január 13-án a magyarországi németek
kiűzetése megemlékezésről.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Bánd Német Önkormányzat
Képviselő testületének
16/2020. (II. 3.) határozata
Bánd Német Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Bándi Igéző Jelek
következő számában Bánd Német Önkormányzata újságcikket jelentet meg a Szent
Anna Templom felújítását követő átadásról, és a 2020. január 13-án a magyarországi
németek kiűzetése megemlékezésről.
Felelős: elnök
Határidő: 2020. február
Az ülésen több napirend nem volt, az elnök az ülést 17 óra 45 perckor bezárta.
kmf.
Schindler László
elnök

Volf Katalin
képviselő
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