BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8443 Bánd, Petıfi u. 60.
Tel/fax: 88/504-131
E-mail: polgarme@vnet.hu
Szám: 63-3/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Márkó és Bánd Községek Önkormányzata Képviselı-testületeinek együtt tartott
ülésén, 2010. február 11. /csütörtök/ 17 órai kezdettel, Márkón, az Új Iskola épületében.

Jelen vannak:
Márkó
Szabó Gyula
Dózsa Éva
Lichtenstein Györgyné
Migray Emıd
Söveg Zoltán

Polgármester
Alpolgármester
Képviselı
Képviselı
Képviselı

Halász Józsefné

Mb. Körjegyzı

Bánd
Schindler László
Csordás Katalin Hedvig
Erdısi Ferenc
Dr. Lauer János
Molnár László

Polgármester
Képviselı
Képviselı
Képviselı
Képviselı

Távollévı képviselık:
Márkó: Ernyei Péter, Happ János, Várszegi Szabolcs
Bánd: Pichner György alpolgármester, Lencz Tibor és Steigervald Zsolt képviselık
Meghívottak közül jelen volt:
Vajai László Herend polgármestere, dr. Jáger György Herend jegyzıje, Némethné Kozma
Éva Herend Ált. Iskola igazgatója, Szabó Kinga pénzügyi csoportvezetı Herend, Csóka
Imréné a Körjegyzıség pénzügyi ügyintézıje.
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Szabó Gyula polgármester köszöntette a jelenlevıket. Megállapította, hogy öt márkói
képviselı, és öt bándi képviselı van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, a meghívóban szereplı napirendek tárgyalását:
Napirend:
Együttes ülés napirendi pontjai:
1./ Herendi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi
költségvetése
Elıadó: Vajai László Herend város polgármestere és Némethné Kozma Éva az iskola
igazgatója
2./ Márkó és Bánd Községek Körjegyzıségének 2009. évi költségvetésének módosítása
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
3./ Márkó és Bánd Községek Körjegyzıségének 2010. évi költségvetése
Elıadó: Halász Józsefné mb. körjegyzı
Bánd és Márkó Községek Képviselı-testületei az 1-3. napirendet együtt tartott ülésen
tárgyalja.
Szabó Gyula polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a javasolt napirendet elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
Márkó Község Önkormányzat Képviselı-testülete a javasolt napirendet egyhangúlag
elfogadta.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete a javasolt napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. napirend:
(elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Szabó Kinga pü. csp.vezetı az elıterjesztéshez egy átdolgozott 1 számú mellékletet ismertet,
amit minden képviselınek átad. Ez a melléklet azzal tér el a kiküldöttıl, hogy a Kistérségi
támogatás az 5.422.000.- Ft-al szemben, 8.349.000.- Ft, amibıl az iskolába bejárók
támogatása: 7.608.000.-Ft.
Vajai László Herend város polgármestere az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy
Herend város Önkormányzatának a tervek szerint ez évben 61.787.000.- Ft-al kell a
bevételeket kiegészíteni, hogy az iskola mőködni tudjon. Márkóról, Bándról összesen 38 fı
tanuló jár a herendi ált. iskolába. A Társulási Megállapodás nem tartalmaz hozzájárulást a
tanulók után, ennek ellenére kéri mindkét község Képviselı-testületeit, hogy arányosan a
bejáró tanulók létszámának figyelembe vételével járuljon hozzá a kiadásokhoz. Javasolja,
hogy a Képviselı-testületek fogadják el az elıterjesztés alapján a Herendi Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetését.
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Kérdések:
Schindler László Bánd község polgármestere megkérdezi az iskola igazgatóját, hogy
ismeri-e az iskola vezetése ezt az elıterjesztést, tudnak-e ez évben a tavalyihoz képest kb. 10
millió Ft-al kevesebbıl gazdálkodni? Helyettesítésre nincs tervezve kiadás, hol van ez
tervezve?
Némethné Kozma Éva az iskola igazgatója válaszában elmondja, hogy az iskola vezetése
megismerte a költségvetés tervezetet, tudják tartani intézményi szinten ezt a tervet.
Szeptember 1-tıl új vezetése lesz az iskolának, ha a mostani tanítási programon nem
változtatnak, akkor nem lehet gond ez évben a költségvetést illetıen.
Szabó Kinga pü. csp.vezetı válaszában elmondja, hogy helyettesítésre a túlórára tervezett
2.627.000.- Ft a fedezet.
Schindler László polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testületek nem zárkóznak el a
hozzájárulástól a bejáró tanulók után. A polgármesterek együtt tekintsék át az iskola
költségvetését, nézzék meg a költségek megosztásának lehetıségét. Ezek után tegyenek
javaslatot a támogatás mértékére.
Szabó Gyula polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Herendi Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetését, a pótlólag elıterjesztett 1 sz.
mellékletekben foglaltakkal együtt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Márkó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Márkó Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
10/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA

Márkó Község Képviselı-testülete
a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi
költségvetését, az alábbiak szerint fogadja el:
kiadási fıösszegét:
bevételi fıösszegét:

166.289.000,-Ft-ban
166.289.000,-Ft-ban

Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
Ebbıl: személyi jellegő kiadások
munkaadókat terhelı járulékok
dologi jellegő kiadások

166.289.000,-Ft
102.716.000,-Ft
27.395.000,-Ft
36.178.000,-Ft

felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 18-ig, a jkv, kivonat megküldésére
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Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Herendi Általános Iskola
és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetését, a pótlólag elıterjesztett 1
sz. mellékletekben foglaltakkal együtt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
8/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Képviselı-testülete
a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi
költségvetését, az alábbiak szerint fogadja el:
kiadási fıösszegét:
bevételi fıösszegét:

166.289.000,-Ft-ban
166.289.000,-Ft-ban

Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
Ebbıl: személyi jellegő kiadások
munkaadókat terhelı járulékok
dologi jellegő kiadások

166.289.000,-Ft
102.716.000,-Ft
27.395.000,-Ft
36.178.000,-Ft

felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 18-ig, a jkv, kivonat megküldésére

2. napirend:
(elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Szabó Gyula polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Márkó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Márkó Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
11/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA
Márkó Község Képviselı-testülete
1./A Körjegyzıség 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
kiadási fıösszegét
38.622.000,-Ft-ra
38.622.000,-Ft-ra
bevételi fıösszegét:
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2./ Mőködési bevételeit:
saját bevétel
átvett pénzeszköz
2008.évi pm.

340.000.-Ft
38.212.000.-Ft
70.000.-Ft

3./ Mőködési kiadásait:
személyi jellegő kiadások 27.969.000.-Ft
munkaadókat t. járulékok 7.811.000.-Ft
2.164.000.-Ft
dologi jellegő kiadások
4./ Felhalmozási kiadások:

193.000.-Ft

felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 11., a márkói költségvetési Rendeletbe történı beépítésre

Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
9/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA
Bánd Község Képviselı-testülete
1./A Körjegyzıség 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
kiadási fıösszegét
38.622.000,-Ft-ra
bevételi fıösszegét:
38.622.000,-Ft-ra
2./ Mőködési bevételeit:
saját bevétel
átvett pénzeszköz
2008.évi pm.

340.000.-Ft
38.212.000.-Ft
70.000.-Ft

3./ Mőködési kiadásait:
személyi jellegő kiadások 27.969.000.-Ft
munkaadókat t. járulékok 7.811.000.-Ft
dologi jellegő kiadások
2.164.000.-Ft
4./ Felhalmozási kiadások:

193.000.-Ft

felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 11., a márkói költségvetési Rendeletbe történı beépítésre
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3. napirend:
(elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Halász Józsefné mb. körjegyzı az elıterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy ez az elsı
költségvetési év, ahol a Körddjegyzıség kiadásai együtt kerülnek megtervezésre. A szükséges
kiadásokat a Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen lakosság arányában fedezik az
Önkormányzatok. A dologi kiadások közös tervezése most elıször történik, így nincs még
összehasonlítási alapunk. Javasolom, hogy a költségvetést az elıterjesztés szerint fogadják el
azzal, hogy mindent meg kell tenni a költségek csökkentésére, a takarékosságra kell
törekedni. A telefondíjak csökkentése érdekében már új szerzıdést kötöttünk a
Szolgáltatókkal, azt várjuk, hogy sokkal kevesebb lesz így a telefonszámla.
Hozzászólások:
Dr. Lauer János képviselı hozzászólásában elmondja, hogy nagyon helyesnek tartja a
takarékoskodást, véleménye szerint más területen is lehet, pl-u másológépet, nyomtatót
bérelni is lehet, sokkal olcsóbb, mind sajátot beszerezni és üzemeltetni. Az energiával is lehet
takarékoskodni, ha kikapcsolják a számítógépeket, amikor nem dolgoznak rajta. A főtési
rendszert is át kell világítani, biztosan ott is lehet eredményt elérni.
Szabó Gyula polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Körjegyzıség 2010. évi
költségvetését elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Márkó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Márkó Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
12/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA
A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésérıl
Márkó Község Képviselı-testülete
a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének
kiadási fıösszegét:
30.897.000,-Ft-ban,
bevételi fıösszegét:
30.897.000,-Ft-ban határozza meg.
2./ Költségvetési bevételeit forrásonként, mőködési, fenntartási kiadásait jogcímenként
az 1. számú melléklet tartalmazza.
Mőködési kiadások elıirányzata
Ebbıl: személyi jellegő kiadások
munkaadókat terhelı járulékok
dologi jellegő kiadások

30.897.000,-Ft
21.169.000,-Ft
5.073.000,-Ft
4.655.000,-Ft
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3./ A köztisztviselık Cafetéria juttatására szolgáló keretet 2010. évre 250.000.Ft/fı/évben állapítja meg.
4./ A mőködési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5./ A körjegyzıség felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. számú
melléklet tartalmazza.
6./ A körjegyzıség2010. évben felújítási kiadást nem tervez.
7./ A Körjegyzıségnek több éves kiadással járó feladatai nincsenek.
8./ A Körjegyzıség tartalékkal nem rendelkezik.
9./A Körjegyzıségnek Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektje
nincs.
10./ A Körjegyzıség létszámkeretét 7,5 fıben állapítja meg.
11./ A köztisztviselıi havi illetményalapja 2010. évben 38.650,-Ft
12./ A Körjegyzıség költségvetéséhez
Márkó Község 63 %-ban
16.241.000,-Ft-tal,
Bánd Község 37 %-ban
9.538.000,-Ft-tal járul hozzá.
13./ A kiadások és bevételek részletes bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
14./ Az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet tartalmazza.
felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 11., a márkói költségvetési Rendeletbe történı beépítésre

Schindler László polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Körjegyzıség 2010. évi
költségvetését elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Bánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Bánd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
10/2010. (II.11.) számú HATÁROZATA
A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésérıl
Bánd Község Képviselı-testülete
a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének
30.897.000,-Ft-ban,
kiadási fıösszegét:
bevételi fıösszegét:
30.897.000,-Ft-ban határozza meg.
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2./ Költségvetési bevételeit forrásonként, mőködési, fenntartási kiadásait jogcímenként
az 1. számú melléklet tartalmazza.
Mőködési kiadások elıirányzata
30.897.000,-Ft
Ebbıl: személyi jellegő kiadások
21.169.000,-Ft
munkaadókat terhelı járulékok
5.073.000,-Ft
dologi jellegő kiadások
4.655.000,-Ft
3./ A köztisztviselık Cafetéria juttatására szolgáló keretet 2010. évre 250.000.Ft/fı/évben állapítja meg.
4./ A mőködési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5./ A körjegyzıség felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. számú
melléklet tartalmazza.
6./ A körjegyzıség2010. évben felújítási kiadást nem tervez.
7./ A Körjegyzıségnek több éves kiadással járó feladatai nincsenek.
8./ A Körjegyzıség tartalékkal nem rendelkezik.
9./A Körjegyzıségnek Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektje
nincs.
10./ A Körjegyzıség létszámkeretét 7,5 fıben állapítja meg.
11./ A köztisztviselıi havi illetményalapja 2010. évben 38.650,-Ft
12./ A Körjegyzıség költségvetéséhez
Márkó Község 63 %-ban
16.241.000,-Ft-tal,
Bánd Község 37 %-ban
9.538.000,-Ft-tal járul hozzá.
13./ A kiadások és bevételek részletes bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
14./ Az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet tartalmazza.
felelıs: mb. körjegyzı
határidı: 2010. február 11., a márkói költségvetési Rendeletbe történı beépítésre
Szabó Gyula polgármester megköszöni Bánd Község Önkormányzat Polgármesterének
és Képviselıinek a jelenlétet, az együtt tartott ülést ezennel bezárja.
Bánd Község Önkormányzat Polgármestere és Képviselıi az üléstermet 18.15 perckor
elhagyták.

k.m.f.

Schindler László

HalászJózsefné

polgármester

mb. körjegyzı
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