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

/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületének ülésén, 2012. február 13-án
/hétfő/ 17 óra 30 perc kezdettel, Bándon, a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Bánd Község Önkormányzata
Schindler László
Pichner György
Steigervald Zsolt
Lauer Róbert
Lencz Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Láng Zsanett körjegyző
Meghívott: Görögné Pichner Bernadett, Feithné Krein Rita Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Vilman Irén főelőadó
Schindler László polgármester köszöntette a jelenlevőket, megállapította, hogy négy
képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirendek:

1. Alapító okiratok módosítása (Óvoda, Német Nemz. Önkorm., Bánd Önkorm.)
Előadó: Láng Zsanett, Vilman Irén
2. Bánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
Meghívott: Vilman Irén pénzügyi főelőadó
3. Előző testületi ülés óta történtek
Előadó: Schindler László polgármester
4. Belső ellenőrzési intézkedési terv és az éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
5. Víz és szennyvízszolgáltatás díjainak változása
Előadó: Schindler László polgármester
6. Megállapodás a német nemzetiségi önkormányzattal
Előadó: Schindler László polgármester
7. Igéző Jelek szerkesztésére megállapodás megkötése
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Előadó: Schindler László polgármester
8. Bándért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
9. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
10.Egyebek
11. Segélyezések

1. Napirend
Vilman Irén pénzügyi előadó ismertette a már előzetesen írásban megküldött alapító okiratot.
Ismertette az alapító okiratból kivett szakfeladatokat.
A képviselő testület az alapító okirat módosítását 5 igen szavazattal elfogadta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
7/2012.(II.13.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Bánd
Önkormányzata Alapító Okiratának módosítását.
Felelős: polgármester
2. Napirend

Vilman Irén pénzügyi főelőadó elmondta, hogy rendkívül szoros a 2012. évi költségvetés.
Takarékoskodni kell minden területen. Sajnos már előre látni, hogy a lekötött betéteket fel
kell bontani ahhoz, hogy működőképesek maradjunk. Az új szabályozás szerint a
költségvetési szervek gazdálkodását önálló adószámon és önálló fizetési számlán kell
bonyolítani. Az óvoda működésére a finanszírozást az óvodának havonta át kell adni, így
előfordulhat, hogy év végére a kötelezettségvállalásainkkal gondok lehetnek.
Schindler László polgármester elmondta, hogy a dologi kiadások is növekedtek az ÁFA
emelés miatt. Láthatjuk előre, hogy a saját bevételeink nem fogják elérni az előző évi szintet.
Sajnos nincs olyan beruházás, amelyiktől több iparűzési adóra számíthatnánk. A 8-as út
négynyomúsítása ebben az évben nem fog elkezdődni. Ez jelenthetne bevételi forrást.
Lauer Róbert elmondta, hogy az iparosokat nem lehet további adóbevétellel terhelni.
Felvetette, hogy a kultúrház bérbeadásának feltételeit újra kell gondolni.
Vilman Irén pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a reprezentációs költséget ebben az évben
51%-os adó terheli.
Felvetődött a civil szervezetek támogatásának a kérdése is. Egyenlőre a képviselő testület nem
lát lehetőséget jelentős támogatások odaítélésére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2011. (II. 14.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetésről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Napirend
Schindler László polgármester ismertette az előző ülés óta történteket.
1. Aláírtuk a kerékpárút konzorciumi megállapodást. A pályázathoz való anyagi
hozzájárulásról és a karbantartásról, az 5 éves fenntartásról még később írunk alá
megállapodást.
A fenntartásról az a megállapodás született, hogy Veszprém megkeresi a Verga Rt-t,
és árajánlatot kér a karbantartásra. Veszprém építési iroda vezetője szerint 1 km-es
szakasz kerékpárút karbantartása 350 000Ft/év.
Igazából három alternatíva jelentkezik.
a. A VERGA így járul hozzá a projekthez.
b. Jeleztem, hogy ennek a költségeit esetleg még vállalhatnánk is.
c. de egyszerűbb lenne, ha a teljes szakasz Veszprém város vagyonát gyarapítaná,
és így a fenntartási költségeket is ő állná.
2. Tárgyaltam S. Perémi Ágotával az Essegvár ügyében. Értelmeztük a múlt hónapban
megismert megállapodás tervezetet. Ezek szerint a pályázat költségeinek
függvényében kerülhetne sor maximum két kutató árok kiásására. Az önkormányzat
egyéb költsége nem merül fel az önrészen kívül.
3. Megkeresett Márkó község polgármestere, hogy a körzeti megbízott albérletéhez
járuljanak hozzá a települések is. Kb 40e Ft összegről lenne szó.(Ehhez jön a rezsi) Az
albérleti díj 75 %-át Márkó Hárskút és Bánd állná lakosságarányosan, 25 % a rendőr
esetleg a rendőrség feladata. A rezsi a körzeti megbízotté. Erről a keddi közös testületi
ülésen kellene dönteni.
4. Megérkezett a rendezési tervhez szükséges digitális térkép árajánlata: 320 ezer Ft.
5. Az Essegvár műszaki átadása megtörtént, a pénzügyi elszámolás zajlik.
6. A mellékelt levelet Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselőnek írtam, aki kedden a
márkói közös testületi ülésen részt vesz, és remélem, válaszol is a felmerült
kérdésekre.
7. Két hónapra közhasznú foglakoztatás keretében nálunk dolgozik Lászki Mónika,
akinek az idősekkel való kapcsolattartás a dolga.

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
8/2012.(II.13.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy megrendeli a
település digitális alaptérképét bruttó 319 744,- Ft-ért.
Felelős: körjegyző
4. Napirend

Láng Zsanett körjegyző ismertette, az előző évi ellenőrzésre készített intézkedési tervet. Ezt
követően ismertette az éves belső ellenőrzési jelentést.
A VKTT Munkaszervezetnél 1 fő belső ellenőr látta el 2011-ben az ellenőrzési feladatokat
közalkalmazotti munkaviszonyban.
Az ellenőrzések során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és
ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.
Az ellenőrzések végzésénél, segítő tényezőként értékelte a belső ellenőrzés, hogy Bánd
Község Önkormányzatánál az ellenőrzés folyamatában feltárt hiányosság, (vagy pozitív
megállapítás) megvitatása, közvetlenül az érintett munkatárssal és a Körjegyzővel megtörtént,
ez által az önkormányzat is jelentősen segítette és felgyorsította a megállapítások,
következtetések egyértelmű utalását, és a javaslatok megtételének és realizálásának
folyamatát.
A Körjegyző elkészítette Bánd Község Önkormányzatának ellenőrzési nyomvonalát,
valamint a kockázatkezelés és a szabálytalanságok kezelésének rendjét.
Feltétlenül szükséges a FEUVE rendszer folyamatos karbantartása:
- Konkrét mérési, szűrési területek kijelölése, ehhez tartozó segédanyagok elkészítése és
informatikai hátterének megerősítése vagy kimunkálása.
- A köztisztviselők felkészítése, oktatása.
- Konkrét vizsgálatok elvégzésével tapasztalatok szerzése, eredmények megállapítása,
azok értékelése, hibák és hiányosságok kiküszöböléséhez szükséges intézkedések és
stratégiai változtatások megfogalmazása.
- El kell végezni a FEUVE-ba bevonható elemek és rendszerek illeszkedésének
felmérését.
A gazdálkodás alapját képező szabályzatok felülvizsgálata nem minden esetben történt meg.
A szabályzatok felülvizsgálatát minden évben el kell végezni. Ennek alapján biztosítható a
tárgyévi gazdálkodás szabályszerűsége.
A szükséges szabályozási háttér megteremtését ki kell dolgozni, ami tartalmazza a FEUVE
működését biztosító szabályzatok listáját és felülvizsgálati rendjét.
A szabálytalanságok és a kockázat kezelésének eljárásrendjét a helyi adottságoknak
megfelelően testre szabni.
1)A Körjegyző a megfelelő kontrollkörnyezet érdekében világos szervezeti struktúrát,
egyértelmű felelősségi, hatásköri feladatokat, etikai elvárásokat és átlátható humánerőforráskezelést alakított ki.
2)A kockázatkezelési rendszer működtetéséről gondoskodott, az éves ütemterv kidolgozása
során kockázatelemzésen alapuló javaslatait megtette.
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3)A kontrolltevékenység részeként kialakította a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzést és a felelősségi körök a belső szabályzatokban meghatározásra kerültek,
illetve aktualizálásuk folyamatban van.
4)Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése elsősorban a
beszámolási rendszer tekintetében működik megbízhatóan, mivel a beszámolási szintek,
határidők és módok világosan elhatárolódnak.
5)A monitoring (nyomon követési rendszer) az operatív tevékenységek keretében esetenként
és a belső ellenőrzés révén folyamatosan megvalósul.
Összegzésként elmondható, hogy a megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb
hiányosságot a belső ellenőrzés által vizsgált területek és folyamatok rendszerében.
2011-ben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel az ellenőrzés Bánd Község
Önkormányzatánál.

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
9/2012.(II.13.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső
ellenőrzés éves beszámolóját.
Felelős: körjegyző

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
10/2012.(II.13.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső
ellenőrzési intézkedési tervet.
Felelős: körjegyző
5. Napirend
Schindler László polgármester ismertette a Bakonyarszt Zrt. levelét, melyben a 2012. évi
ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díját határozta meg. Bár decemberben elfogadtunk egy
rendeletet a díjakra vonatkozóan, ez változik, mivel a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény
elfogadásával hatósági ármegállapítás történt. Ehhez nem szükséges újabb rendeletet
elfogadni, csak tudomásul venni a díjváltozást, amely minimális összeggel kevesebb mint a
decemberben megállapított.
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6. Napirend

Láng Zsanett körjegyző és Görögné Pichner Bernadett a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke ismertette Bánd Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat között a múlt évben megkötött megállapodás módosítását.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
11/2012.(II.13.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Bánd Község
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bánd között megkötött
megállapodás módosítását.
Felelős: polgármester

7. Napirend

Schindler László polgármester ismertette az Igéző Jelek szerkesztésére kötendő szerződést.
Elmondta, hogy a vállalási díj összege nem változik az előző évhez képest.
A képviselő testület ezzel egyetértett és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
12/2012.(II.13.) számú Határozata
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a
Buvári Tamás Bt.-vel az Igéző Jelek Újság szerkesztésére. A képviselő testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8. Napirend
Auerbach Lászó elmondta, hogy a Bándért Közalapítványnál ügyészségi ellenőrzés volt már
két évvel ezelőtt. Jelezték, hogy módosításra szorul az alapító okirat, mert nem felel meg a
jogszabályok előírásának. Az alapító okirat módosítása el is készült, azonban az ügyvédnő
egy korábbi állapotot módosított. Később a tagok lemondása miatt és titkár hiányában
késlekedett a módosítás.
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Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a polgárőrségre vonatkozó részeket kivenné az
Alapító okiratból, mert a polgárőrség egyesületté alakult.
Ezzel a képviselő testület egyetértett.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
13/2012.(II.13.) számú Határozata
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Bándért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Felelős: polgármester
Auerbach László kérelemmel fordult az önkormányzathoz és az alábbiakat terjesztette elő:
Tisztelt Képviselő-testület, Jegyző Asszony, Polgármester Úr!

A 2012. év a Közalapítvány életében előreláthatólag újabb változást hoz. A Közalapítvány
kuratóriuma új tagokkal fog bővülni, és ezáltal más lehetőségek is megnyílhatnak előtte.
Reménykedve tekintünk a jövőbe, de tudjuk azt is, hogy nagyon nehéz időszak előtt állunk
gazdaságilag. Igyekszünk számba venni lehetőségeinket, amelyeket az egyre csökkenő
bevételeink radikálisan fognak vissza. Ezen lehetőségek megvalósításához kapcsolódó
költségek egy részének fedezése miatt fordulunk az Alapítóhoz.
A Közalapítvány 2012. évben is – hűen az alapító okiratban foglaltakhoz – mindenekelőtt
Bánd község kulturális életének fejlesztését tűzi ki céljául, illetve a faluban működő civil
szervezetek támogatását. Szeretnénk tevékenyen részt venni a közösségi rendezvényeken,
színesíteni a különböző programokat.
Természetesen működésünk és tevékenységünk nagyban függ az anyagi lehetőségeinktől. A
gazdasági válság kihat a Közalapítványra is. Egyre csökkenő mértékben kapunk például adó
1%- ot is, és ebben az évben még inkább lehet arra számítani, hogy ez drasztikusan csökkeni
fog a polgárőrség kiválása miatt. Ha alkalmunk nyílik minden egyéb pályázati forrást is ki
szeretnénk használni, hogy az alapítói finanszírozáson kívül más támogatáshoz is juthassunk.
A tavalyi évben anyagi veszteséget okozott az, hogy a Közalapítvány előfinanszírozta a
pályázatokat, ezáltal megteremtette a lehetőségét annak, hogy nagyobb összeget szavazott
meg az egyes beérkező pályázatoknak, mint amit a bevételi források indokoltak volna. Ez a
megoldás nem tartható ebben az évben, hiszen ha továbbra is ezt a megoldást választanánk,
akkor rövid időn belül működésképtelenné válna a Közalapítvány! Ez, úgy gondolom,
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senkinek nem lehet az érdeke! A Közalapítvány Kuratóriuma csak a bevétel ismeretében tud
felelősségteljes döntést hozni a támogatásokat illetően, figyelembe véve az Alapítvány
érdekeit.
A Bándért Közalapítvány minden esetben csak az Alapítói Okiratban foglalt célokra és
módon használhatja és használja fel az Alapítvány forrásait, természetesen a mindenkori
törvények és jogszabályok betartása mellett! Ezt maximálisan szem előtt tartva hozza meg
döntéseit a Bándért Közalapítvány Kuratóriuma. Mindezeket figyelembe véve, kérem a
tisztelt Képviselő testületet, hogy a Bándért Közalapítvány működését 400.000-Ft-tal
támogatni szíveskedjen. Fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy a közalapítvány fenntartása
(pl.: könyvelő illetve könyvvizsgáló díja stb.) sokba kerül. Ezért a fent említett összeg kb. fele
erre lenne felhasználva. Az alapítói támogatáson kívül nincs lehetőségünk erre a kiadásra
egyéb forrást találni.

Schindler László polgármester elmondta, hogy a költségvetést tekintve nagyon szűk
lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy jelentős támogatást nyújtson. Meg kell várni,
hogy az első negyedévi saját bevételek alakulását és akkor tudunk visszatérni a kérelemre.
9. Napirend

Láng Zsanett körjegyző ismertette a pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és
szociális ellátásokról szóló rendeletet, melyet a képviselők előzetesen írásban is megkaptak.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bánd Község Önkormányzat Képviselő testületének
2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete
Pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. napirend

Láng Zsanett körjegyző tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az óvodavezetői pályázat
kiírását nem zárt ülésen kellett volna tárgyalni, ezért a januári ülésen hozott határozatot
ismerteti:
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Bánd Község Önkormányzat Képviselő testülete
6/2012.(I.16.) számú Határozata

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodavezetői állás
betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
-

10 év óvodapedagógusi gyakorlat

-

Közoktatás vezetői végzettség

-

Német nemzetiségi diploma

-

Német nyelvtudás

-

Német nemzetiségi hagyomány ápolása iránti elkötelezettség

-

Az állás betölthető 2012. augusztus 16-tól

-

Bérezés a Kjt. Szerint

-

A pályázat benyújtására a határidő a megjelenéstől számított 30 nap

Felelős: polgármester
Határidő: a hirdetés feladására azonnal

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző
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