JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10. napján
megtartott soros testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Fodor Róbert
Kóber Imre
Tóth Gabriella
Tanácskozási joggal:
Krárné Farkas Tímea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
aljegyző

I. Napirendek tárgyalása előtti események:
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testületi
ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő megjelent.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Fidrich Tamásné jegyző akadályoztatása miatt az
aljegyző Krárné Farkas Tímea biztosítja a jegyzői feladatokat a képviselő-testületi ülés ideje
alatt.
Tárgyalandó napirendre az alábbiak szerint tett javaslatot:
1. Beszámoló a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság munkájáról
Előterjesztő: Kóber Imre képviselő
2. Árajánlat ismertetése a hivatali szerver felújításával kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
(Írásos előterjesztés csatolva)
3. Árajánlat ismertetése a rendelők számítógépeinek cseréjével kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
(Írásos előterjesztés csatolva)
4. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester, Monostoriné Melhardt Anita pénzügyi
előadó
(Írásos előterjesztés csatolva)
5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
(Írásos előterjesztés csatolva)
6. Előterjesztés a szociális rendelet előkészítésével kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
(Írásos előterjesztés csatolva)
7. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8. Polgárőr Egyesület kérésének ismertetése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

(Írásos előterjesztés csatolva)
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
13/2015.(II.10.) sz. Határozat
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Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre tett
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
Beszámoló a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság munkájáról
Árajánlat ismertetése a hivatali szerver felújításával kapcsolatban
Árajánlat ismertetése a rendelők számítógépeinek cseréjével kapcsolatban
Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előterjesztés a szociális rendelet előkészítésével kapcsolatban
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Polgárőr Egyesület kérésének ismertetése
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

II. Napirendek tárgyalása

1. Napirendi pont
Beszámoló a Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság munkájáról
Kóber Imre: a törvényben előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek minden képviselőtestületi tag maradéktalanul és határidőben eleget tett. Összeférhetetlenséget senki sem
jelentett be.
Képviselők részéről kérdés nem volt a polgármester szavazást rendelt el.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
14/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka
Község
Önkormányzat
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
tudomásul veszi.

Képviselő-testülete
a
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2. Napirendi pont
Árajánlat ismertetése a hivatali szerver felújításával kapcsolatosan
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)
Wéninger László: az elmúlt időszakban többször volt gond a szerverrel, szerelni kellett. Kért
árajánlatot a rendszergazdától. A felújítását meg tudnánk lépni, most tudnak rendelni
alkatrészt is. A szervert még 2007-ben nyerték pályázaton. Javasolja az előterjesztésben
foglaltak elfogadását.

Képviselő-testületi tagok részéről kérdés nem hangzott el, a Polgármester szavazást rendelt
el.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
15/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balinka, Petőfi S. u. 34.
szám alatti ügyfélszolgálati iroda szerverének felújítását a NETCOM Kft.
Árajánlatában foglaltak szerinti összegben: 71.880,-Ft + áfa, azaz bruttó
98.760,-Ft összegben elfogadja. A felújítás költségeit a 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerver felújítást rendelje
meg a vállalkozótól.
Felelős: Wéninger László Polgármester
Határidő: 2015. február 28.
3. Napirendi pont
Orvosi rendelők számítógépeire érkezett árajánlat megtárgyalása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)
Wéninger László: a rendelői számítógépek felújítása, cseréje is aktuálissá vált. Az összeg
azért is magasabb, mert mindkét rendelőben meg kell ejteni a beruházást.
Tóth Gabriella: az orvosi rendelő gáz ezzel a laptop-os megoldással. Ezeket az adatokat
tárolni kellene, nem pedig így laptopra mentve hordozni a két rendelő között. Véleménye
szerint a laptop helyett két jobb asztali gépet kellene venni, és az adatokat pendriv-on is
lehetne vinni, a laptop kiváltható lenne így, és két külső winchestert kellene még venni. Ezek
az adatok fontosak, ez nem játék, kényes dolog. A gépek árával nincs problémája. A
Windows7 elavult.
Krárné Farkas Tímea: sajnos azok a rendszerek, adatbázisok, amiket napi szinten
használnak a munkájukhoz, sokszor 7-8 éves JAVA alapú programokon futnak, amihez a
régebbi Windows is jobban használható.
Wéninger László: az adatmentés dologra rá fog kérdezni. Egy biztos a gépeket cserélni kell.
Tóth Gabriella: ha már új gépeket vesznek, akkor új programot is kellene, mert, amit most
használnak az elavult. Vannak más gyorsabb, több információt feldolgozó programok is. A
jelenlegi programból adatvesztés nélkül átvehetőek az adatok.
Wéninger László: nem erőltetné rá a nővérre ezt az új program-vásárlást. A doktornővel
kellene egyeztetni a programról, mert ő személy szerint egyiket sem ismeri. A külső
winchestereket meg fogja kérdezni.
Tóth Gabriella: a régi gépeket át lehetne majd adni a kultúrba.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel javaslat nem volt a Polgármester szavazást
rendelt el:

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
16/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4. Napirendi pont
AZ Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)
Wéninger László: részletes indoklást készített a kolléganő, egyebet nem kíván elmondani.
Az előzetes 15 milliós hiányból úgy lett kevesebb, hogy egy ingatlan eladást 3,5 millióval
valamint a 2014-ben ténylegesen befolyt magasabb összegű iparűzési adóbevétellel
számoltak, ez további + 4 millió forint. Illetve kivettek apróbb költségeket, a kiadást a 2014-es
szinten vették figyelembe, rendezvények támogatását csökkentették.
Kóber Imre: nem támogat 0-as költségvetést. Az előző évek során is kedvezően alakult a
helyzet, vagy lesz támogatás, vagy nem. Kormánypártot támogató helyi képviselők
lobbizzanak a településért.
Tóth Gabriella: kevesellte az háziorvosi szolgálatnál a működési bevétel összegét.
Véleménye szerint ennél több bevételnek kellene lennie. Ki lehet nyomtatni, hogy hányan
kértek orvosi alkalmassági vizsgát.
Wéninger László: meg fogják kérni a listát a nővértől.
Tóth Gabriella: van szegény temetés, illetve köztemetés?
Wéninger László: szegény temetés, szociális temetés nincs, köztemetésre terveztek
kiadást, eddig sajnos minden évben szükség volt rá.
Az elmúlt héten telefonon volt érdeklődő a háziorvosi állásukra, és kérdés volt a szolgálati
lakás biztosítása is. Ha jönne orvos, akkor az egy üres lakást fel kellene újítani. Ennek a
lakásnak az eladásával terveztünk korábban.
Fodor Róbert: arra nagyon sok pénzt kellene költeni, bár lehet, hogy akkor többért is el
lehetne adni.
Wéninger László: azzal is számolniuk kell, ha nem lesz orvos a MEP finanszírozás csökkeni
fog. Beírhatunk bármennyi ingatlan eladást, a raktár épület eladása még irreálisabb. Kérdés,
hogy eladják vagy sem az Iskolai utcai lakást?
Tóth Gabriella: ha jönne orvos, akkor valamelyik jelenlegi bérlőt ki kell rakni, és már mehet
is oda az orvos.
Wéninger László: nem lehet nem 0-ás költségvetést elfogadni, mert törvényességi felhívást
fognak kapni.
Kóber Imre: az ÁSZ is élhetne törvényességi felhívással az állami költségvetéssel szemben,
hiszen az is hiányos.
Kissné Bolla Mária: támogatja, hogy a lakás ne legyen eladva, emeljék a mínuszos
költségvetést. A volt tanárnőék miért lakhatnak még mindig a lakásban?

Fodor Róbert: ez ügyben is futottak már köröket, mert a törvény a lakónak kedvez, olyan
feltételek biztosításával, amit a testület nem kívánt korábban sem elfogadni, mint például
kedvezmény és akár 25 éves részletfizetési kedvezmény nyújtása.
Wéninger László szavazást kért, az ingatlan eladás előterjesztésből történő kivételéről.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
17/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi költségvetési egyenlegének biztosítása miatt, nem kívánja eladni a
Balinka, Iskola u. 2. szám alatti jelenleg üres Önkormányzati lakását.
A testület felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy az elhangzott módosítás
átvezetésével soron következő ülésre készítse elő az önkormányzat 2015. évi
végleges költségvetését.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)
Wéninger László: a munkaterv elfogadása kötelező, ha nincs más javaslat kéri az
előterjesztés szerinti tartalommal a határozatot meghozni.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
18/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Szoc rendelet előzetes egyeztetése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)

Wéninger László: készítettek egy rövidebb összefoglalót a képviselőknek egy javaslattal,
hogy mely ellátásokat kellene, lehetne megtartani. Ez csak javaslat, minden építőötletre
számítanak. Azt figyelembe kell venni, hogy mindent nem tud felvállalni az Önkormányzat.
Javasolná, hogy az önkormányzati segélyen és a temetési segélyen, azok jogosultságain ne
változtassanak. Erről egy megerősítő szavazást is kér.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, szavazattal a képviselők egyet értettek, hogy a
jelenlegi önkormányzati segélyen ne változtassanak.
19/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi szociális támogatások tárgyú
rendeletének felülvizsgálata során az alábbi az alábbi döntést hozta:
A rendelet tervezet elkészítése során a jelenleg hatályban lévő támogatási formák
kerüljenek betervezésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kissné Bolla Mária: sok mindent hall a lakosoktól, hogy más településen milyen egyéb
kedvezmények, ellátások vannak. Szeretné javasolni, hogy a közgyógynál kelljen orvosi
igazolás a havi gyógyszerekről.
Tóth Gabriella: feleslegesnek tartja, szerinte elég lenne a kérelmezőtől egy nyilatkozat,
hogy havi mennyi gyógyszert szed.
Wéninger László: ezt nem tartja jónak, mert bemondásra bárki bármekkora költséget
mondhat. Javasolná, hogy a közgyógynál kérjenek – úgy, mint eddig is – jövedelemigazolást,
gyógyszerköltségről igazolást, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmet elbíráló
megismerheti az általa szedett gyógyszereket, így hozzájuthat olyan információhoz ami
egészségi állapotával összefügg, illetve a családban élők számáról és jövedelméről kell
igazolást beadni.
Fodor Róbert: differenciálni kell a családos és egyedül élő kérelmezőt?
Wéninger László: igen lehet, ez is a testület döntésétől függ. Javasolná, hogy a családos
kérelmezők esetében az előterjesztés szerinti jövedelemhatárt eggyel csúsztassák el. A
gyógyszerköltséget jónak találja.
Krárné Farkas Tímea: akárcsak a jelenlegi szabályozásnál, javasolná, hogy a
gyógyszerköltség tekintetében is legyen egy minimum, ez az öregségi nyugdíj 10 %-ához
volt eddig kötve.
Többek: javasolják ezt az összeg átvenni az új rendeletbe is.
Wéninger László: a másik ellátási forma, amit javasolna megtartani a lakásfenntartási
támogatás. Jelenleg 17 fő kap ilyen ellátást.
Kóber Imre: ezt vízre, villanyra, gázra lehetett adni?
Wéninger László: igen, de a megállapított támogatás mértékét nem a kérelmező, hanem a
közszolgáltató kapta meg.
Kissné Bolla Mária: magasabb ellátás esetén megosztható volt a megállapított támogatás?
Wéninger László: igen.
Tóth Gabriella: a rezsin lehet spórolni, de a gyógyszereken nem lehet. Ha valaki többféle
címen kap ellátást, azt mint jövedelmet nem lehet figyelembe venni?
Krárné Farkas Tímea: nem, a szociális igazgatásról szóló törvény de az Szja törvény is
leírja, hogy mi számít jövedelemnek, mi az az ellátás, amit nem lehet figyelembe venni.

Fodor Róbert: ennél az ellátásnál is lehetne a családos és az egyedülálló esetében
differenciálni a támogatás mértékét.
Hosszas egyeztetés után a képviselők megállapodtak, hogy a jövedelmi határnál nem lesz
módosítás, csak a támogatás mértékénél, mely a következőképpen alakul: legalacsonyabb
jövedelemszint esetében az egyedülálló havi 7.000,-Ft a családos max havi 5.000,- Ft
támogatást kaphat, a középső jövedelmi határnál az egyedülálló 5.000,-Ft a családos 3.000,Ft ellátást, míg a legfelső jövedelmi határnál 3.000,-Ft a családos csak 2.000,-Ft
támogatásra lesz jogosult. Mindkét tervezett ellátási formát a gyógyszerköltségekhez való
hozzájárulás, valamint a lakásfenntartási kiadásokhoz való hozzájárulást 1 év időtartamra
kapják kérelmezők.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem volt, az elhangzott javaslatok
rendelt-tervezetbe foglalását kérték, melyet a polgármester szavazásra bocsátott.
20/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi szociális támogatások tárgyú
rendeletének felülvizsgálata során az alábbi az alábbi döntést hozta:
A jövedelmi határ vizsgálatnál ne történjen módosítást a jelenleg hatályos
szabályokhoz képest, csak a támogatás mértékénél, mely a következőképpen
alakuljon: legalacsonyabb jövedelemszint esetében az egyedülálló havi 7.000,-Ft a
családos max havi 5.000,- Ft támogatást kaphat, a középső jövedelmi határnál az
egyedülálló 5.000,-Ft a családos 3.000,-Ft ellátást, míg a legfelső jövedelmi határnál
3.000,-Ft a családos csak 2.000,-Ft támogatásra lesz jogosult. Mindkét tervezett
ellátási formát a gyógyszerköltségekhez való hozzájárulás, valamint a
lakásfenntartási kiadásokhoz való hozzájárulást 1 év időtartamra kapják kérelmezők.
Felhívja a polgármestert, hogy a 9/2015.(II.10.) valamint a jelen határozatban foglalt
javaslatokkal kiegészített rendelet tervezetet terjessze a soron következő képviselőtestületi ülés elé, de legkésőbb 2015. február 28-ig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 28.

7. Napirendi pont
Két ülés között történt fontosabb eseményekről
Kissné Bolla Mária: több lakostól is hallotta már, hogy a balinkai közmunkásnak utána
kellene nézni, soknak panaszkodnak rá.
Wéninger László: rendben, el lehet küldeni, de akkor kell valaki, aki megcsinálja a munkát.
Szólt neki, hogy takarítsa le a hosszújárdát, az orvosi rendelők előtti részt, a buszmegállókat
Tóth Gabriella: meg kell pályáztatni az állását. Segélyeknél hogyan lehet kiszűrni, hogy a
kérelmezőnek van fekete jövedelme is?
Többek: sehogy.
8. Napirendi pont
Polgárőrség kérésnek ismertetése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében)

Wéninger László: részéről nincs akadálya a cím változtatásnak.
Többek: támogatják a módosítást.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem.
21/2015.(II.10.) sz. Határozat
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balinkai
Polgárőr Egyesület címeként a cégnyilvántartásban a 8055 Balinka, Petőfi S.
u. 34. szám szerepeljen.
A testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a testület döntéséről a
Polgárőr Egyesület elnökét.
Felelős: Wéninger László polgármester
Határidő 2015. február 28.

III. Napirendi utáni esemény
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester a testület ülést 11 órakor
berekesztette.
k.m.f
Wéninger László
Polgármester
Krárné Farkas Tímea
aljegyző

Fidrich Tamásné
Jegyző

