Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-én,
10 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Fodor Róbert
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné jegyző

Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi
tagból 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot:
1./ Javaslat Polgárőr Egyesület támogatására
2./ Javaslat nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvízszolgáltatásra
vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására
3./ Javaslat ivóvíz és szennyvízvagyon értékelésre
4./ Javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet módosítására
5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálatára
6./ Javaslat a „Közgyűjtemények Kollégiuma" által kiírt pályázaton való részvételre
7./ Mór Város Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
8./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének meghatározására
9./ Művelődési házak nyitvatartási rendjének meghatározása a központi költségvetés
támogatásairól szóló jogszabályváltozások alapján.
10./ Javaslat az óvodai feladatellátás átszervezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
11./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról
12./ Tájékoztatás a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározásáról
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13./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Társulási
megállapodásának módosítására Ócsa és Taksony települések vonatkozásában
14./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (1202/1 hrsz. zártkerti erdő).
15./ Javaslat az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására
16./ A Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat között köttetett megállapodás felülvizsgálata
17./ Tájékoztató „A közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben” c. pályázat
kivitelezésére megkötött vállalkozói szerződés módosításáról

Egyéb módosító javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a
napirendi pontokra tett javaslatot, melyről az alábbi határozat születetett:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre tett
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat Polgárőr Egyesület támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvízszolgáltatásra
vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat ivóvíz és szennyvízvagyon értékelésre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kissné Bolla Mária
6./ Javaslat a „Közgyűjtemények Kollégiuma" által kiírt pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Mór Város Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Művelődési házak nyitvatartási rendjének meghatározása a központi költségvetés
támogatásairól szóló jogszabályváltozások alapján
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat az óvodai feladatellátás átszervezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Tájékoztatás a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
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13./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Társulási
megállapodásának módosítására Ócsa és Taksony települések vonatkozásában
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
14./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (1202/1 hrsz. zártkerti erdő)
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
15./ Javaslat az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
16./ A Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat között köttetett megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
17./ Tájékoztató „A közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben” c. pályázat
kivitelezésére megkötött vállalkozói szerződés módosításáról

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Javaslat Polgárőr Egyesület támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a polgármester és a képviselő-testület figyelmét az
előterjesztés második részében lévő jegyzői törvényességi észrevétel tartalmára,
melyben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvényben meghatározott kizárási tilalmakról nyújt felvilágosítást. Továbbá
az e tárgykörben kiadott állásfoglalásokat ismerteti. Kérte, ezen tájékoztatását a
döntéshozatali eljárás során figyelembe venni.
A képviselő-testület úgy foglalt állás, hogy az előterjesztésben szereplő jegyzői
törvényességi észrevétellel nem ért egyet, a döntéshozatali eljárás során a
közigazgatási és igazságügyi minisztérium 2012. szeptember 4-én kelt
állásfoglalásban szereplő jogértelmezési álláspontot képviseli. Ezen kialakult
vélemény a polgármester szavazásra bocsátotta.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Fidrich Tamásné jegyző által tett, a Polgárőr Egyesület támogatási kérelmére
vonatkozó
előterjesztésben
szereplő
törvényességi
észrevételt
a
döntéshozatal során nem veszi figyelembe. A döntéshozatali eljárás során a
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Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012. szeptember 4-én kelt
állásfoglalásban szereplő jogértelmezési álláspontot képviseli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Róbert képviselő: Bejelentette összeférhetetlenségét a napirendi pont
döntésével kapcsolatban.
Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta Fodor Róbert képviselő
döntéshozatalból történő kizárását.
A szavazásban részt vevő képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Róbert képviselőt a
Polgárőr Egyesület támogatására vonatkozó döntéshozatalából kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta a Polgárőr Egyesület 2013-2014 évben elmaradt 300.000 Ft összegű
támogatás kifizetését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Fodor Róbert képviselő a szavazásban nem vett részt.
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balinkai Polgárőr Egyesület részére 300.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi
költségvetés terhére, melynek fedezetét működési célú hitelfelvétellel
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására, továbbá ezen összeggel történő költségvetési rendelet
módosításának előkészítésére.
Felelős: polgármester/pénzügyi csoport
Határidő: támogatás kifizetésére 2015. március 31.
költségvetés módosítására a következő soros képviselő-testületi ülés

2./ Javaslat nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvízszolgáltatásra
vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Wéninger László polgármester: Írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben a rendelet felhatalmazó részében a
jogszabályi hivatkozás nem megfelelő, úgy azt módosítani nem lehet, újrendelet
megalkotása szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta a nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvízszolgáltatásra
vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött
folyékony szennyvízszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet
módosítására
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat ivóvíz és szennyvízvagyon értékelésre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.
Fidrich Tamásné jegyző: A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján 2015.
december 31-ig vagyonértékelést kell készíttetni mind az ivóvíz, mind a szennyvíz
viziközmű rendszer tekintetében. Mindkét vagyontárgyra a Fejérvíz Zrt. mint
üzemeltető ajánlatot tett, hogy lebonyolíttatja a vagyonértékelést. Ennek összegeit az
előterjesztés tartalmazza. Természetesen az értékelést az önkormányzat saját maga
is megrendelheti. Március 23-án Mór Város polgármestere egyeztetési megbeszélést
hívott össze, mivel az ivóvíz viziközmű Kistérségi szinten működik. A megbeszélésen
az a javaslat született, hogy az ivóvíz tekintetében a kistérségi önkormányzatok
együttesen Mór Városa által lebonyolítandó közbeszerzési eljárás keretében jelöljék
ki a vagyonértékelőt, míg a szennyvíz esetében mindenki saját településének
sajátosságait figyelembe véve döntsön.
Wéninger László polgármester: Mivel könyvtár pályázattal kapcsolatos tájékoztatón
volt, így ezen az egyeztetésen nem tudott részt venni, de támogatólag javasolja a
testület felé az ott elhangzott megoldási javaslatot. Szennyvíz esetében pedig
kivárással jelenleg ne jelölje ki a FEJÉRVÍZ Zrt., majd térjen vissza rá az ivóvíz
értékelés ismeretében.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester
szavazásra bocsátotta az ivóvíz és szennyvízvagyon értékelését.
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A szavazásban részt vevő képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
ivó és szennyvízvagyona értékelését nem a FEJÉRVÍZ Zrt. általi
pályáztatással oldja meg.
Az ivóvíz vagyon értékelését Mór Város Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat általi közbeszerzési eljárás során jelöli ki, míg a szennyvíz
vagyona értékeléséről a későbbiek folyamán dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban. Javasolta a támogatási összegek 5-5
ezer Ft-tal történő megemelését.
Fidrich Tamásné jegyző: A kiadott anyagnak megfelelően tájékoztatta a képviselőket
a rendelet módosításának szükségességéről. A mivel a rendelet felhatalmazó
részében is történt változás, így új rendelet megalkotása szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./
Javaslat
a
felülvizsgálatára

polgármester

illetményének

és

költségtérítésének

Előterjesztő: Kissné Bolla Mária alpolgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Bejelentette összeférhetetlenségét a napirend
tárgyalásával kapcsolatban és az ülés vezetését átadta Kissné Bolla Mária
alpolgármesternek.
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Kissné Bolla Mária alpolgármester szavazásra bocsátotta Wéninger László
polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása tárgyában a
döntéshozatalból történő kizárását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármestert
a
polgármester
illetményének
és
költségtérítés
meghatározásának döntéshozatalából kizárja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

Kissné Bolla Mária alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
kiegészítésre.
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi módosítás lehetőség ad a polgármester
illetményének emelésére, mely a költségtérítés emelkedését is maga után vonja. A
részletes szabályokat az írásbeli előterjesztés tartalmazza.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Mindig a maximumot adta az önkormányzat,
javasolja most is a 30 %-os emelést.
Tóth Gabriella képviselő: A költségvetésben szerepel-e ez az összeg? Korábban volt
szó arról, hogy a képviselők ne kapjanak tiszteletdíjat. Nem tartja megfelelőnek.
Fidrich Tamásné jegyző: Átcsoportosítással lehet fedezetet teremteni rá.
Wéninger László polgármester: A képviselői tiszteletdíj adása nem kötelező. Vannak
viszont olyan feladatok, melyeket kötelező végrehajtani.
Fodor Róbert képviselő: Véleménye szerint a képviselő-testületnek kell dönteni arról
is, hogy megszüntetésre kerüljön-e a tiszteletdíj.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A képviselők bármikor lemondhatnak a
tiszteletdíjról valaminek a javára.
Fidrich Tamásné jegyző: A tiszteletdíjat valóban a képviselő-testület állapítja meg
rendeletben, így ő is szünteti meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kissné Bolla Mária alpolgármester az
elhangzott javaslat alapján szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének és
költségtérítésének meghatározását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
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Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 71. § (4) bekezdés c) pontjában
foglaltakra, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 224.§, 225/L.§-ban meghatározottakra figyelemmel Wéninger László
polgármester illetményét 2015. április 1-vel 100 Ft-ra kerekítve 390.000 Ft/hó
összegben határozza meg.
Költségtérítését az illetménye 15%-ban, azaz 58.500 Ft/hó összegben
határozza meg szintén 2015. április 1-től.
Felelős: jegyző/gazdasági vezető
Határidő: 2015. április 1.

Wéninger László polgármester visszavette az ülés további vezetését.

6./ Javaslat a „Közgyűjtemények Kollégiuma" által kiírt pályázaton való
részvételre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A kiadott anyagnak megfelelően elmondta, hogy
azok a települések, akik a tavalyi évben felújították vagy most van folyamatban a
művelődési házuk vagy könyvtáruk felújítása, azok az idei évben pályázhatnak
bútorok, kiegészítő tárgyak, egyéb eszközök beszerzésére. A pályázat nevezési díja
10.000 Ft, benyújtási határidő április 1. Javasolta, hogy 300 eFt önrészt állapítson
meg a testület.
Tóth Gabriella képviselő: Szőnyeget is lehet vásárolni?
Wéninger László polgármester: Utánajár, hogy lehetséges-e.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester
szavazásra bocsátotta a „Közgyűjtemények Kollégiuma” által kiírt pályázaton való
részvételi szándékot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a közgyűjtemények
kollégiuma nyílt pályázati felhívására pályázatot nyújt be a “kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” tárgyában. A
pályázat benyújtásához szükséges 10.000 Ft-os nevezési díj megfizetését,
továbbá 10%-os önrész maximum 300.000 Ft összeg erejéig történő
biztosítását a 2015. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási jogcím a
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Balinka Művelődési Házban (8055. Balinka, Petőfi u. 60.) és a Balinka-Mecsér
Művelődési Házban (8055. Balinka, Iskola u. 9.) működő Községi Könyvtári
bútorzatának kiegészítő berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a közgyűjtemények
kollégiuma nyílt pályázati felhívására benyújtandó “kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázathoz az
alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat, mint a pályázattal érintett feladatellátási helyek tulajdonosa
nyilatkozik, hogy a Könyvtárakban 2014 évben a 102/2012(X.01.) VM rendelet
alapján elnyert pályázatát pályázati támogatásból és hozzá biztosított
önrészből bruttó 31 millió Ft összegű felújítást hajtott végre a 2014. évben a
két épület vonatkozásában összesen. A felújítási munkák kiterjedtek a
Művelődési Házak és Könyvtár helységek hőszigetelésére, nyílászárók
cseréjére, vizesblokkjának felújítására, fűtés korszerűsítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1.

7./ Mór Város Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az előterjesztés alapján elmondta, hogy Mór Város
Önkormányzata által megküldött rendelet tervezetet véleményezni szükséges az
önkormányzatnak, melyet javasol elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta Mór Város önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.
A szavazásban részt vevő képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mór Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra
vonatkozó rendelet tervezetét áttekintve, - figyelemmel arra, hogy annak
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hatálya kiterjed a Balinka Község Önkormányzata részvételével működő Móri
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan szálló
igénybevételére – a megismert tartalommal javasolja a megalkotásra jogosult
Mór Város Képviselő-testületének elfogadásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat az
meghatározására

önkormányzat

2015.

évi

közbeszerzési

tervének

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az előterjeszt minden képviselő megkapta. A 2015ös évben nem lesz az önkormányzatnak olyan beruházása, amely közbeszerzési
eljárás alá tartozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által
2015. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel hagyja jóvá az alábbiak szerint:

Közbeszerzés Közbeszerzés Becsült
elnevezése
tárgya
érték
-

-

CPV

0

-

Irányadó Tervezett
eljárásrend eljárási
rend
-

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen év közben felmerülő,
közbeszerzési értékhatárt elérő beruházások, szolgáltatások, árubeszerzések
értékét kísérje figyelemmel, s azok felmerülése esetén a közbeszerzési terv
módosítását haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: közbeszerzési értékhatár elérésének ideje

9./ Művelődési házak nyitvatartási rendjének meghatározása a központi
költségvetés támogatásairól szóló jogszabályváltozások alapján.
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Wéninger László polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a
képviselőket a könyvtár nyitva tartás meghatározásnak szükségességéről. Kérte a
képviselőket a javaslat elfogadására.
Tóth Gabriella felhívta a figyelmet a minden szombaton történő nyitva tartás
szabályosságára.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester
szavazásra bocsátotta a művelődési házak nyitvatartási rendjét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában és
üzemeltetésben lévő Művelődési Házak (8055 Balinka, Petőfi u. 60. és 8054
Balinka, Iskola u. 9.) és az azokon belül működő nyilvános könyvtárak
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Balinka, Petőfi u. 60. sz. alatt
Balinka, Iskola u. 9. sz. alatt

szerda, péntek és páros heti szombat 16-21
kedd, csütörtök és páratlan heti szombat
16-21

Felelős: polgármester
Határidő:2015. április 1.

10./ Javaslat az óvodai feladatellátás átszervezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen már tárgyalta a képviselő-testület az
óvoda átszervezését. A részletes előterjesztést a képviselők megkapták, melyet
javasol elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta az óvodai feladatellátás átszervezésével kapcsolatos döntést.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a közoktatási
feladatok ellátásának átadására vonatkozó Megállapodás megszüntetésére
vonatkozó előterjesztést melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselőtestület a Móron, 2007. június 19-napján kelt Megállapodással 2007.
augusztus 31-i hatállyal határozatlan időtartamra az óvodai nevelési feladatai
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2.

3.

4.

5.

6.

ellátását a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV/5.9.
pontja alapján átadta a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak. Egyidejűleg a
2007. augusztus 31-napjáig Bakonycsernye – Balinka Közoktatási Intézményi
Társulás fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda – székhelye: 8056
Bakonycsernye, Rákóczi u. 14. sz. fenntartói jogát a székhely önkormányzat:
Bakonycsernye Község Önkormányzata is a Társulás részére biztosította.
2007. augusztus 31-i hatálytól a Napköziotthonos Óvoda a Zengő Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézményeként működött s működik jelenleg is
Bóbita Tagóvoda - Bölcsöde elnevezéssel, melynek működési területe Balinka
Község Önkormányzata közigazgatási területére is kiterjed.
A Képviselőtestület kezdeményezi a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a tekintetben, hogy a 3. pontban rögzítettekre
tekintettel Balinka Község Önkormányzat 2015. augusztus 31.-i hatállyal az
óvodai nevelési feladatokat Bakonycsernye Község Önkormányzata
Képviselőtestületével és Nagyveleg Község Önkormányzata
Képviselőtestületével kötött Társulási Megállapodás alapján a Gajamenti
Önkormányzati Társulás keretében kívánja ellátni, azaz a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás keretében az óvodai-nevelési feladatellátás Balinka Község
Önkormányzata és Bakonycsernye Község Önkormányzata területére ezen
időponttól már nem terjed ki.
A Gajamenti Önkormányzati Társulás a szociális alapellátási és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat mindhárom Önkormányzat, az óvodai nevelési
feladatokat Balinka Község Önkormányzata és Bakonycsernye Község
Önkormányzata közigazgatási területe kiterjedően látja el.
A Képviselőtestület az 1. pontban megjelölt közoktatási feladatok ellátásának
átadására vonatkozó Megállapodást a Társulási Megállapodás X/18.1. pontjában
foglaltak alapján 2015. augusztus 31.-napjára felmondja, illetőleg kezdeményezi
az óvodai-nevelési feladatellátásra vonatkozó Megállapodás ugyanezen hatállyal
közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde Bóbita Tagóvoda - Bölcsődéje közalkalmazottainak
továbbfoglalkoztatását a Gajamenti Önkormányzati Társulás által fenntartott
köznevelési intézmény keretében biztosítja.
A Képviselőtestület a Gajamenti Önkormányzati Társulás keretében fenntartandó
a Zengő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde tagintézmény kiválásával
alapítandó Bakonycsernyei Bóbita Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde
fenntartói jogának átadás-átvételére a Móri Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsával történő elszámolásra vonatkozó 1. számú mellékletben
foglalt Ütemtervet jóváhagyja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy - a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője közreműködésével – a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsát, továbbá a Társulás tagi Önkormányzatait a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
Felelős:

Határidő:

Wéninger László
polgármester
Fidrich Tamásné
jegyző
döntést követő 3 munkanap
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11./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés alapján szükséges a
képviselő-testületnek az általános iskolai beiratkozás időpontjának tudomásul vétele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
általános iskola beiratkozás időpontjának tudomásul vételét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Fejér Megyei
Kormányhivatal által meghatározott, 2015/2016. tanítási évre vonatkozó
általános iskolai beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 17.

12./ Tájékoztatás
meghatározásáról

a

napközi

otthonos

óvoda

beiratkozási

idejének

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés alapján szükséges a
képviselő-testületnek a napközi otthonos óvodai beiratkozás időpontjának tudomásul
vétele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
napközi otthonos óvodai beiratkozás időpontjának tudomásul vételét.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernye
közigazgatási területén is működő, a Móri Többcélú Kistérségi Társulása által
fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde beiratkozási
időpontjának a Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján történő meghatározását
az alábbiak szerint tudomásul vesz:
Óvodában: 2 éves kortól
(bölcsődés), 3-5 éves korú gyermekek
részére (óvodás)
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2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig.
A fenntartó az óvodai beiratkozások idejét 2015. március 17-ig nyilvánosságra
hozza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 17.

13./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás
Társulási megállapodásának módosítására Ócsa és Taksony települések
vonatkozásában
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A megállapodás tervezetének írásos előterjesztését
a képviselők megkapták, melyet javasol elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.
1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt
szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt
szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség
megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi
önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs.
u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335
Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5)
bekezdésére hivatkozás hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
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Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második
mondata következők szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó
mondata hatályát veszti:
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a
következők szerint módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét,
valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai
jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés
szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők
szerint módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a
Társulás hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második
mondata a következők szerint módosul:
A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának
elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint
egészül ki illetve módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a
Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első
napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második
mondata a következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása:841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második
mondata a következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről
beszámolni a Társulási Tanácsnak.
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18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak
szerint módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 15.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról
szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa
Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január
1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik,
amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem
javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás
XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását.
2. Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Délegyháza Község
Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását
megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó
önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a
határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselőtestülete pedig erről 2014. július 2-án döntött.
Felelős: polgármester
Határidő:

14./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (1202/1 hrsz. zártkerti erdő).
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A képviselő-testület az ingatlant megtekintette.
Javasolja az ingatlan 50.000 Ft + átírási és egyéb költségek áron értékesíteni.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta a 1202/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában
lévő Balinka 1202/1-es helyrajzi számú 978 m2 nagyságú, per és
tehermentest ingatlant 50.000Ft-ért értékesíti, Schweighardt István, Balinka,
Petőfi S. u 55. szám alatti lakos, kérelmező részére.
A vevő viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.
Jelen vételi ajánlat 2015. március 31. napjáig érvényes, ezt követően a
vásárlási kérelmet/igényt ismét be kell nyújtani a képviselő-testület felé.
A testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy értesítése kérelmezőt képviselőtestület döntéséről.
Felelős: Wéninger László polgármester
Határidő: 2015. március 31.
15./ Javaslat az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.
Fidrich Tamásné jegyző: Abban az esetben, ha az önkormányzat bármilyen
államháztartáson kívüli szervezetet részére támogatást nyújt, akkor ennek a
szabályait rendeletben kell leszabályozni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó
önkormányzati rendeletet.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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16./ A Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Német
Nemzetiségi Önkormányzat között köttetett megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Törvényi előírás szerint az önkormányzat és a helyi
nemzetiségi önkormányzat között megkötött megállapodást felül kell vizsgálni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra
bocsátotta a Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Német
Nemzetiségi Önkormányzat között köttetett megállapodás felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat között köttetet megállapodást
felülvizsgálata,annak rendelkezésein nem módosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

17./ Tájékoztató "A közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" c.
pályázat kivitelezésére megkötött vállalkozói szerződés módosításáról.
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az írásos anyagnak megfelelően tájékoztatta a
képviselőket a szerződés módosításának szükségességéről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László szavazásra bocsátotta a "A
közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" c. pályázat kivitelezésére
megkötött vállalkozói szerződés módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2015. (III.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „A közösségi
közlekedés fejlesztése a móri kistérségben” című pályázat kivitelezésére
kötött vállalkozói szerződés módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Egyéb képviselői bejelentések:

Tóth Gabriella képviselő: A házak körüli rendbetételre lehet-e felszólítást küldeni a
lakóknak? Ha lett küldve lehet-e szankciót alkalmazni?
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi köztisztasági rendeletbe lehetett szabályozni 2013ig. 2013. januárjától átkerült a járási hivatalhoz, mint szabálysértési hatósághoz.
Parlagfű esetén viszont törvényi szabályozás van, valamint az ároktisztítást is
leszabályozza a törvény.
Tóth Gabriella képviselő: Mecséren a bolttal szemben szemétlerakó alakult ki, sokan
oda hordják a szemetet. Kerítést kellene oda elhelyezni.
Fodor Róbert képviselő: Véleménye szerint is érdemes lenne kerítést építeni,
valamint táblát kihelyezni.
Tóth Gabriella képviselő: A településen a füvesített részeket érdemes lenne
talajtakaró növényzettel borítani, ezzel meg lehetne spórolni a fűnyírást. Szeretné, ha
Balinkán is működne a nyugdíjasklub.
Fodor Róbert képviselő: Van rá egyáltalán igény?
Wéninger László polgármester. Amennyiben van rá igény, nekik kell létrehozni, nem
önkormányzati feladat.
Fidrich Tamásné jegyző: Civil szervezetek működésére külön törvény rendelkezik,
bírósági bejegyzés kell hozzá. Az önkormányzat csak így tud támogatást nyújtani
részükre, ha azok hivatalosan bejegyzett, átlátható szervezetek. Vannak viszont
önszerveződő közösségek, akik nincsenek bejegyezve. Ezek alulról jövő
kezdeményezések, nem az önkormányzatnak kell létrehozni őket.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A mecséri nyugdíjasklub is egy székesfehérvári
szervezethez tartozik.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület
ülését bezárta.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző
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