BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8443 Bánd, Petıfi u. 60.
Tel/fax: 88/504-131
E-mail: polgarme@vnet.hu
Szám: 63/1/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Bánd Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésén, 2010.január
18-án /hétfı/ 17 órai kezdettel, Bándon, az Önkormányzat Hivatali épületében
Jelen vannak:
Schindler László
Pichner György
Csordás Katalin Hedvig
Erdısi Ferenc
Lencz Tibor
Steigervald Zsolt

Polgármester
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı

Halász Józsefné

Mb. Körjegyzı

Meghivottak: Czaun János Észak-Balatoni HT. elnöke, Göttlinger László VKSZ.
Zrt. vezérigazgatója, Horváth Zoltán és Gösi Zoltán a VKSZ.Zrt. képviselıi.
Távol maradt képviselık: Dr. Lauer János, Molnár László képviselık.
Schindler László polgármester köszöntette a jelenlevıket, megállapította, hogy hat
képviselı van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását:
Napirend:
1./Tájékoztatás az elızı ülést követıen tett fontosabb intézkedésekrıl.
Elıadó: Schindler László polgármester
2./Köztisztviselık teljesítménykövetelmények alapját képezı célok
meghatározása.
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
3./A 2010. évi költségvetés elızetes tervezete
Elıadó: Schindler László polgármester
4./2010. évi belsı ellenırzési munkaterv elfogadása
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
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5./Önkormányzat 2010. évi Szakfeladatainak meghatározása.
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
6./Egyebek:
a./ Tájékoztatás a „Szilárdhulladék-kezelési Rendszer” üzemeltetésérıl.
Elıadó: Konzorcium vezetıje
7./Átmeneti segélykérelmek elbírálása. (zárt ülés keretében)
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javasolt
napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat
egyhangúan elfogadta.

Képviselı-testülete

a

javasolt

napirendet

1. napirend:
Schindler László polgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet a két ülés közötti
eseményekrıl.
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, kézfeltartással
szavazzon, aki a két ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti eseményekrıl
szóló tájékoztatót egyhangúan elfogadta.
2.napirend:
(Elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki az elıterjesztésben
foglaltakkal és a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselıtestületének
1/2010. (I.18.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
A köztisztviselık jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 34.§
(3) és (5) bekezdése alapján az elıterjesztés szerinti, 2010. évi
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat határozza meg.
felelıs: körjegyzı, a köztisztviselık részére írásban rögzítse a 2010. évre
vonatkozó teljesítménykövetelményeit.
határidı: 2010. január 31-ig
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3. napirend:
(elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Hozzászólások:
Erdısi Ferenc képviselı javasolja, hogy az Essegvár déli torony belsı födém és
lépcsık kialakítására az Önkormányzat a „NKA Mőemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium 2732 altéma kódszámú A1004N1671 kiírt pályázatra” nyújtson be
pályázatot, amihez 900.000.- Ft önrész szükséges.
Schindler László polgármester javasolja a Képviselı-testületnek a 2010. évi
költségvetés elızetes tervezetének elfogadását.
Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki az elhangzott
javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2/2010. (I.18.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete
• az Essegvár déli torony belsı födém és lépcsık kialakítására pályázatot
nyújt be a „NKA Mőemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 2732 altéma
kódszámú A1004N1671” kiírt pályázatra, amihez 900.000.- Ft önrészt
biztosít a 2010. évi költségvetésében,
• a 2010. évi költségvetés készítésekor figyelembe veszi az elıterjesztésben
foglaltakat.
határidı: 2010. február 15-ig a költségvetési rendelet tervezet benyújtására
felelıs: Schindler László polgármester
4. napirend:
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Halász Józsefné mb. körjegyzı ismerteti a Képviselı-testülettel, hogy a 2010. évi
belsı ellenırzési tervet a 81/2009. (X.26) számú Határozatával elfogadta. A belsı
ellenırzési feladatok térségi ellátásáról az Önkormányzatok Megállapodást kötöttek,
így a kistérségen belül 2 állandóan foglalkoztatott dolgozó végzi ezt a feladatot, ez év
január 1-tıl. Ez a változás szükségessé teszi, hogy egy új Tervet fogadjanak el, mivel
ez lehetıséget biztosít részletes, átfogóbb ellenırzésre. Javasolom az elıterjesztett
2010. évi belsı ellenırzési munkaterv elfogadását és a 81/2009. (X.26) számú
Határozat hatályon kívül helyezését.
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Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
3/2010. (I.18.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete
-

-

a Körjegyzı által elıterjesztett, a 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 21. §
elıírásai alapján elkészített 2010 évi belsı ellenırzési tervet jóváhagyja, és
utasítja a Körjegyzıt a tervezett ellenırzések végrehajtására, illetve a
végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására,
- egyben hatályon kívül helyezi a 81/2009. (X.26.) számú Határozatot, mely
a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyásáról szól.

határidı: 2010. január 28-ig, a jegyzıkönyvi kivonat megküldésére
felelıs: Halász Józsefné mb. körjegyzı
5. napirend:
( Elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Schindler László polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2010. (I.18.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az 1 számú függelékkel egészíti ki, amely a
költségvetési szerv alaptevékenységét tartalmazza szakfeladat számmal és
megnevezéssel.
A költésvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat számmal és megnevezéssel)
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2009.12.31-ig:
552312 Óvodai Intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Helyi közutak karbantartása
751153 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751164 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége
751175 Országgyőlési képviselı választás
751186 Önkormányzati képviselı választás
751845 Város és községgazdálkodási szolgálat
751867 Köztemetı fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı
elszámolásai
751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása
801115 Óvodai nevelés
805410 Szakmai szolgálat
851219 Háziorvosi szolgálat
852018 Állategészségügyi tevékenység
853255 Szociális étkeztetés
853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
853333 munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
921815 Mővelıdési Házak tevékenysége
923127 Közmővelıdési, könyvtári tevékenység
2010. január 01. napjától:
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatása,
szabályozása
841127-1 Települési Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı
szolgáltatások
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-1 Önkormányzatok, vm. Többcélú kistérségi társulások elszámolásai
851011-1 Óvodai nevelés
851012-1 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodai nevelése, ellátása
851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
862101-1 Háziorvosi alapellátás
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882000-1 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111-1 Rendszeres szociális segély
882112-1 Idıskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
882118-1 Kiegészítı gyermekvédelmi ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889921-1 Szociális étkeztetés
890301-1 Civil szervezetek mőködési támogatása
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
890443-1 Közmunka
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
960302-1 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés
A költségvetési szerv kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységei:
A költségvetési szer kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
határidı: 2010. január 28-ig, a jegyzıkönyvi kivonat megküldésére
felelıs: Halász Józsefné mb. körjegyzı
6.napirend:
Egyebek:
a./ Tájékoztatás a „Szilárdhulladék-kezelési Rendszer” üzemeltetésérıl.
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Schindler László polgármester köszönti az Észak-Balatoni Térség Regionális
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökét és Konzorcium képviselıit.
Megköszöni, hogy eleget tettek a Képviselı-testület felkérésének, mert a kommunális
szemétszállítás árának ilyen drasztikus emelésével kapcsolatban tájékoztatásért a
januári testületi ülésre meghívta a Konzorcium képviselıjét.
Czaun János és Göttlinger László ismertetik a jegyzıkönyvhöz csatolt
Tájékoztatóban foglaltakat.
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Schindler László polgármester javasolja a Tájékoztatás elfogadását.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodással az elhangzott Tájékoztatást elfogadja.
7. napirend:
(zárt ülés keretében történik)
A zárt ülésen a Képviselı-testület 4 fı átmeneti segély kérelmét bírálta el és 40.000- Ft
segély kifizetésérıl döntött.

Kérdés, interpelláció nem volt.

Schindler László polgármester az ülésen megjelentek részvételét megköszönve az ülést
20 óra 25 perckor bezárta.

k.m.f.

Schindler László
polgármester

Halász Józsefné
mb. körjegyzı
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