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

-

/2013.

Jegyzőkönyv
Készült Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén, 2013. szeptember 9-én,
hétfőn, 18 óra 10 perces kezdettel, Márkón, az Önkormányzat épületében a közös képviselő
testületi ülést követően.
Jelen vannak:
Schindler László

polgármester

Lencz Tibor

képviselő

Steigervald Zsolt

képviselő

Láng Zsanett

jegyző

Távol lévő képviselő: Lauer Róbert, Pichner György
Meghívott: Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Görögné Pichner Bernadett
Schindler László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy három
képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi
pontokat.
Napirend:

1. Költségvetés I. féléves módosítása
Előadó Vilman Irén pénzügyi főelőadó
2. A költségvetés I. féléves beszámolója
Előadó: Vilman Irén pénzügy főelőadó
3. Polgárőrség új autójával kapcsolatos járulékos költségek vállalása
Előadó: Schindler László polgármester
4.Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Előadó: Vilman Irén pénzügyi előadó
5. Segélyek zárt ülés

A képviselő testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. napirend
Vilman Irén pénzügyi főelőadó ismertette a költségvetés módosításának okait, ezek között az
előirányzat módosítást, a civil szervezetek támogatását, a dologi kiadásokat, a pályázati
lehetőségeket, és jelezte, hogy sok a banki kezelési költség.
A képviselő testület részéről kérdés, felszólalás nem volt.
A polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a költségvetés 2013. évi
I. féléves módosításáról.
A képviselő testület három igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bánd Község önkormányzata képviselő-testületének
10/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.12.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend

A polgármester testület felkérte Vilman Irén pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse a 2013. évi
pénzügyi beszámolót.
A feladataink ellátására általános támogatást 1,220 e. Ft-ot kapott az önkormányzat. A
bevételeink nem teljesültek maradéktalanul. Szerkezet átalakításra az adóerő képesség alapján
tett elvonások után visszapótlásként 868 e. Ft. támogatást kapott az önkormányzat. A második
félévben megközelítően hasonló összeg várható.
A képviselő testület áttekintette az írásban is megküldött beszámolót és három igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének
48/2013. (IX.9.) határozata
Bánd Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
önkormányzat 2013. I. féléves költségvetési beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirend
Schindler László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy amennyiben az
önkormányzat támogatja, illetve átvállalja az új Opel Astra járulékos költségeit, úgy nagy az

esély arra, hogy az Országos Polgárőr Szövetség a Bándi Polgárőr Egyesületnek ítélje meg a
személygépkocsit.
A polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést egy új a Bándi Polgárőr
Egyesület tulajdonába kerülő személygépkocsi járulékos költségeinek viseléséről.
A képviselő testület három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 49/2013. (IX.9.)
HATÁROZATA

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az Országos Polgárőr
Szövetségtől a Bándi Polgárőr Egyesületnek adandó Opel Astra típusú személygépjármű
fenntartásával kapcsolatos járulékos költségeket átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirend

Vilman Irén pénzügyi főelőadó ismertette a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási lehetőséget.
A támogatás formája vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján.
Az elbírálás során különösen a következő szempontok kerülnek figyelembevételre:
- egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkentés, mely
az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti az
önkormányzatot
- adósságrendezés alatt álló önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a
válságköltségvetés alapján
- egyéb vonatkozású egyedi szempontok.
A döntést követően a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya soron kívül
egy összegben folyósítja a jóváhagyott támogatást.
Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a támogatási
igény benyújtásáról.
A képviselő testület három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 50/2013. (IX.9.)
HATÁROZATA

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 39/2013. (VII.31.) BM
rendlelet alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 35 perckor bezárta.
Az ülés zárt üléssel folytatódott.

kmf.

Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

