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Balinka Község Önkormányzata 
8054 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 
8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        képviselő 
Fodor Róbert    képviselő 

 Tóth Gabriella   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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
3./ Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Rendőrség tájékoztatója pénzfelhasználásról 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
5./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat a talajterhelési díjat szabályozó rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
7./ Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
8./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



2 
 

9./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Javaslat az önkormányzat vagyonkimutatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
13./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
14./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerben végzett 2014. évi tevékenységről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
15./ Kállai Éva utca és Sprőder utca felújítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
16./ Javaslat a 46/2015.(III.24.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
17./ Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő:. Wéninger László polgármester 
19./ Javaslat földvásárlási és ingatlanvásárlási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
20./ Tájékoztatás Fejérvíz Zrt. részéről szennyvíz és ivóvíz vagyonnal kapcsolatban 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
21./ Javaslat a HelpyNet szolgáltatás igénybevételének lehetőségére 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
22./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
23./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

56/2015.(V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
2./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására  
3./ Rendőrség tájékoztatója pénzfelhasználásról 
4./ Társulási megállapodás módosítása 
5./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
6./ Javaslat a talajterhelési díjat szabályozó rendelet módosítására 
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7./ Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet 
megalkotására 
8./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
9./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 
10./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadása 
11./ Javaslat az önkormányzat vagyonkimutatására 
12./ Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
13./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
14./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerben végzett 2014. évi tevékenységről 
15./ Kállai Éva utca és Sprőder utca felújítására vonatkozó szerződés 
jóváhagyása 
16./ Javaslat a 46/2015.(III.24.) számú határozat módosítására 
17./ Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
19./ Javaslat földvásárlási és ingatlanvásárlási kérelem elbírálására 
20./ Tájékoztatás Fejérvíz Zrt. részéről szennyvíz és ivóvíz vagyonnal 
kapcsolatban 
21./ Javaslat a HelpyNet szolgáltatás igénybevételének lehetőségére 
22./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
23./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés minden képviselő megkapta, 
melynek elfogadását javasolja. Felkérte a jegyzőt tegye meg szóbeli kiegészítését a 
napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A beszámoló elfogadása előtt szükséges a költségvetés 
módosítása a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, melyeket az előterjesztés 
tartalmaz.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete  

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés megkapták a képviselők, 
javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Tóth Gabriella képviselő: A kintlévőségeket fizetik-e? 
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A behajtás évek óta húzódik.  
 
Wéninger László polgármester: A hátralékos személyekről az Egészségbiztosítási 
Pénztártól tájékoztatást lehet kérni, hogy hol van a munkahelye, de sok esetben, 
amire letiltásra kerülne a tartozás, addigra már nem dolgozik. Akik jelenleg lakást 
bérelnek az önkormányzattól, nagyobb tartozásuk nincs, egy-két hét késéssel fizetik 
a lakbért.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete  

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

3./ Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Magyaralmás 
óvodai feladatainak ellátásának MTKT-val történő ellátása, illetve Balinka és 
Bakonycsernye óvodai feladatellátásának MTKT-ból történő kihozatala céljából 
szükséges a megállapodást módosítani. Továbbá meg kell szüntetni a feladat ellátási 
szerződést Mórral és újat kell kötni Bakonycsernyével. Ezek jóváhagyását kérte az 
előterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

 
 



5 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2015. (V.26.) sz. Határozata 

I. Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2015. augusztus 31. napi 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XI. számú módosítás: 

 
1. A Társulási Megállapodás X./2.2. és 2.3. pontja hatályát veszti. 

 
2. A Társulási Megállapodás X./2. pontja kiegészül a következő 12. ponttal: 

„2.12. Magyaralmás Község Önkormányzata” 
 

3. A Társulási Megállapodás X./3.2.3. pontja hatályát veszti. 
 

4. A Társulási Megállapodás X./2. pontja kiegészül a következő 3.2.7. és 3.2.8. ponttal: 
„3.2.7. Bakonycsernye Község Önkormányzata, 
3.2.8. Balinka Község Önkormányzata.” 

 
5. A Társulási Megállapodás X./10.7. pontja hatályát veszti. 

 
6. A Társulási Megállapodás X./10. pontja kiegészül a következő 10.9. ponttal: 

„10.9. Magyaralmás Község Önkormányzatával az óvodai-nevelési feladat 
ellátásának átadására vonatkozó Megállapodás alapján a székhelyintézmény 
Magyaralmási Aranyalma Tagóvodája látja el.” 
 

7. A Társulási Megállapodás X./12.9. pontjában a „Bakonycsernyei Tagóvoda Bóbita 
Tagóvoda- Bölcsőde 8056 Bakonycsernye, Rákóczi utca 141. sz.” szövegrész 
hatályát veszti. 
 

8. A Társulási Megállapodás X./12. pontja kiegészül a tízedik bekezdéssel: 
„ Aranyalma Tagóvoda 
8071 Magyaralmás, Iskola utca 5.” 

 
9. A Társulási Megállapodás X./14.12. pontja hatályát veszti. 

 
10. A Társulási Megállapodás X./14. pontja kiegészül a következő 14.12/A. ponttal: 

„ A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Magyaralmási Aranyalma 
Tagóvodája elhelyezését biztosító magyaralmási 266 hrsz.-ú, 8071 
Magyaralmás, Iskola utca 5. sz. alatti ingatlan, a benne lévő berendezési, 
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Magyaralmás Község 
Önkormányzata tulajdonában áll.” 

 
11. A Társulási Megállapodás X./14.13.-14.15. illetve 14.17. pontjaiban a „14.12.” 

szövegrész kiegészül a „/A.” szövegrésszel. 
 

12. A Társulási Megállapodás X./15.3.1. pontjában a „Balinka Község Önkormányzatát” 
szövegrész, a „gyermeklétszám arányosan” szövegrész és a X.15.3.9. pontja hatályát 
veszti. 
 

13. A Társulási Megállapodás X./15.3. pontja kiegészül a következő 15.3.10/A. ponttal: 
„15.3.10/A. Magyaralmás Község Önkormányzatát terhelik a Magyaralmási 
Tagóvoda többletköltségei” 

 
14. A Társulási Megállapodás 15.5.2. pontjában a „301/A. § szerinti” szövegrész törlésre 

kerül. 
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15. A Társulási Megállapodás XV. fejezete kiegészül az alábbi 17. ponttal: 
„17. A Társulási Megállapodás XI. módosítása 2015. augusztus 31. napján lép 
hatályba.” 
 

16. A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet 2. pontjában a működési területre 
vonatkozó felsorolás 2. és 11. ponttal jelölt bekezdése (Balinka Község 
Önkormányzata, Bakonycsernye Község Önkormányzata felsorolás) hatályát veszti. 

17. A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet 2. pontjában a működési területre 
vonatkozó felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„Magyaralmás Község Önkormányzata”. 

 
II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2015. (V.26.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balinka község 
Önkormányzata és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat 
ellátására vonatkozó Megállapodás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, 
melynek alapján az alábbi döntést hozza:  
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával a Balinka Község Önkormányzata és a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás az óvodai – nevelési feladat átadás átvételére Móron 
2007. július 19. napján az Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2007.(VI.19.) számú 
s a Társulási Tanács 54/2007.(VI.19.) számú jóváhagyó határozata alapján megkötött 
Megállapodás 2015. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetésében.  
A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás 
megszüntetésére vonatkozó Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazva a 
polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4./ Rendőrség tájékoztatója pénzfelhasználásról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat 2014. évben 200.000 Ft 
támogatást nyújtott a körzeti megbízott részére gépjármű használat céljára. A 
Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján ezen összegből 145.983 Ft maradvány 
keletkezett, melynek további felhasználásáról kérték a képviselő-testület döntését.  
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Javasolta, hogy továbbra is gépjármű használatra legyen meghatározva a 
támogatás, melynek módját leegyezteti a rendőrkapitánysággal és arról tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  
 

 
5./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Kóber Károly rendőr alezredest a Móri 
rendőrkapitányság részéről, valamint Furtenbacher Márk körzeti megbízottat. A 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló a képviselők részére 
megküldésre került. Felkérte Kóber Károly alezredest a napirend szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Kóber Károly alezredes: Megköszönte a meghívást és köszöntötte a képviselő-
testület tagjait. A megküldött beszámoló anyagát egy dologgal szeretné kiegészíteni, 
a 2013. és 2014. év összehasonlítása bűncselekmények tekintetében nagymértékű 
visszaesés tapasztalható, mely az állandó körzeti megbízott személyének is 
köszönhető. Továbbá nagyon örül, hogy a körzeti megbízott kapott egy 
személygépkocsit, melyet három település körzeti megbízottja tud használni.   
 
Wéninger László polgármester: Kérdésként merült fel, hogy az önkormányzat által a 
tavalyi évben benzinre nyújtott támogatás fennmaradó összegét lehet-e a saját 
gépjármű tankolására használni. Ugyanis látható, hogy a körzeti megbízott gyakran 
saját autót használ. A képviselő-testület javaslata, hogy ezen összeget továbbra is 
benzin felhasználásra kívánja támogatni.  
 
Kóber Károly alezredes: Saját gépjárműre benzin elszámolást nem lehet. 
Amennyiben ha lenne az önkormányzatnak olyan elképzelése, hogy a körzeti 
megbízott részére irodát alakít ki, akkor arra fel lehetne használni ezt az összeget. 
Ez megkönnyíteni a megbízott munkáját is, mivel nem kellene minden esetben Mórra 
bejárnia.  
 
Fodor Róbert képviselő: A testület álláspontja az, hogy továbbra is benzin 
támogatásként kerüljön felhasználásra az összeg.  
 
Wéninger László polgármester: Vannak kritériumai is egy ilyen iroda kialakításának.  
 
Kóber Károly alezredes: Informatikai rendszer kialakítása mindenképpen szükséges. 
Bodajkon már kialakult a rendszer, ott is tudna dolgozni. A fennmaradó támogatás 
felhasználásáról tárgyalni fog a rendőrkapitánnyal, majd azt követően egyeztet 
polgármester Úrral is.  
 
Wéninger László polgármester: Szívesen ad az önkormányzat támogatást, de ha 
lehet a balinkai körzeti megbízott részére.  
 
Furtenbacher Márk körzeti megbízott: Annak nem látja értelmét, hogy csak azért 
járjon minél többet, hogy a tankolásra felhasználható összeg elfogyjon.  
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Wéninger László polgármester: Jó lenne tudni a lehetőségeket, hogy mire lehet 
felhasználni a fennmaradt összeget.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Megköszönte a körzeti megbízott munkáját.  
 
Furtenbacher Márk körzeti megbízott: Megköszönte a lehetőséget és a bizalmat, 
nagy kihívásnak látja e feladatot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitányság 
beszámolóját Balinka község közrendjének és közbiztonságának 2014. évi 
helyzetéről az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat talajterhelési díjat szabályozó rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, mely 
szerint változás lenne a rendeletben a mentességekre vonatkozó szabályozás. Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kóber Imre képviselő: A kivitelezéskor nem lett felmérve, melyik az a lakóház, ahol 
nem lehet rácsatlakoztatni? 
 
Wéninger László polgármester: Minden lakónak az aktuális állapotról kell igazolást 
hozni a vízműtől, hogy nem megoldható a rákötés. 
 
Tóth Gabriella képviselő: Jó lenne tudni, hogy hány személyt érint ez a településen.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy továbbra is mentességet kapjon az a 
személy, aki le tudja igazolni, hogy nem lehet az ingatlanra rákötni.  
 
Fodor Róbert képviselő: Egyetértett a javaslattal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
talajterhelési díjat szabályozó rendelet módosításának elfogadását az elhangzott 
módosító javaslatokkal kiegészítve.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete  
a környezetvédelmi alap létrehozásáról, valamint a talajterhelési díjról szóló 

14/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
7./ Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Elkészült a rendelet tervezet, melyet minden 
képviselő megkapott. Kérte a véleményeket.  
 
Kóber Imre képviselő: Javasolta, hogy a lakosság részére legyen kiküldve egy 
tájékoztató.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotását az előterjesztés 
szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
8./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 
Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az SZMSZ-ben is szükségeses leszabályozni az 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodást, továbbá az 
önkormányzat nemzetiséget érintő feladatait.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti 
elfogadását.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
9./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselők részére 
megküldésre került. Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületek részére a választást követően 60 nap 
áll rendelkezésre felülvizsgálni a megállapodásaikat. Mivel változás nem történt csak 
az aktuális adatokat kell átvezetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés 
szerinti elfogadását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2015. (V.26.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, 
annak tartalmát elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő. azonnal 

 
 
10./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A belső ellenőrzésről szóló jelentés a képviselők 
részére megküldésre került, melyet javasol elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2015. (V.26.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elvégzett, a 2014. évre 
vonatozó belsőellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, annak tartalmát 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési kézikönyv elfogadását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési 
kézikönyvet a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat az önkormányzat vagyonkimutatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta, hogy az önkormányzat 
vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

Balinka község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása 
 
ESZKÖZÖK                                                                                                                                                           
eFt-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév 
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 454 290 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 175 271 189 614 
- Ingatlanok 161 376 187 116 
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- Gépek, berendezések, járművek 3 409 2 498 
- Tenyészállatok 0 0 
- Beruházások, felújítások 10 486 0 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4 419 4 419 
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT 
ESZKÖZÖK 

12 689 11 963 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 192 833 206 286 
I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 15 539 19 198 
B.FORGÓESZKÖZÖK 15 539 19 198 
I. Pénztárak, betétkönyvek 4 1 
II.Forintszámlák, devizaszámlák 2 971 1 878 
C. PÉNZESZKÖZÖK 2 975 1 879 
I.Költségvetési évben esedékes követelések 11 569 6 106 
II.Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 
D. KÖVETELÉSEK 11 569 6 106 
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

164 959 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 223 080 234 428 
 
FORRÁSOK 

Megnevezés Előző év Tárgyév 
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 15 360 15 360 
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 14 678 14 678 
3. Felhalmozott eredmény 188 738 188 738 
4. Mérleg szerinti eredmény 0 12 039 
G. SAJÁT TŐKE 218 776 230 815 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 645 
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 4 304 550 
H. KÖTELEZETTSÉGEK 4 304 1 195 
I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 2 418 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 223 080 234 428 
 
Forgalomképesség szerinti megoszlás 
                                                                                                                                                                                                                          
Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 
Forgalomképes vagyon 0 0 
Korlátozottan forgalomképes vagyon 32 192 269 30 054 138 
Forgalomképtelen vagyon 158 298 076 101 697 613 
Törzsvagyon körébe nem tartozó 69 276 647 55 363 812 
ÖSSZESEN 259 766 992 187 115 563 
0-ig leírt eszközök 2 000 0 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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12./ Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Greznerics Melinda családgondozót, aki 
jelenleg helyettesítésben látja el Balinka településen a családgondozói feladatokat. A 
beszámoló anyaga minden képviselő részére megküldésre került. Kérte a képviselők 
kérdéseit. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye-Balinka-Nagyveleg Mikrokörzeti Szociális Társulás által ellátott 
feladatokról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

64/2015.(V.26.) sz. Határozat 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye-
Balinka-Nagyveleg Mikrokörzeti Szociális Társulás keretében ellátott 

- szociális alapszolgáltatásról, valamint 
- gyermekjóléti szolgálatról szóló 2014. évi szakmai 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Gyvt szerinti gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
65/2014.(V.26.) sz. Határozat 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96.§ (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 2014. évre vonatkozó 
beszámolót elfogadja, a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

13./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, mint a polgármester 
munkáltatóját, hogy Wéninger László 2015.01.10, 01.28., 01.30, 02.02., 02.04., 
04.03., 04.10., 05.14-15. napjain az éves rendes szabadságát töltötte. Kérte annak 
jóváhagyását.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának jóváhagyását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2015. 1-5. 
havi szabadság igénybevételének jóváhagyását az alábbiak szerint fogadja el: 
01. 10. - 1 nap 02. 02. - 1 nap 04. 03. - 1 nap 05. 14.-15. - 2 nap 
01. 28. - 1 nap 02. 04. - 1 nap 04. 10. - 1 nap 
01. 30. - 1 nap 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 

14./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerben végzett 2014. évi tevékenységről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A 
könyvtárnak törvényi előírás alapján kötelező az éves tevékenységéről beszámoló 
készítése. Elmondta, hogy a könyvtár bútorzat felújítására benyújtott pályázat 
elutasításra került. Kérte a képviselők véleményét valamint a beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2014. 
évi tevékenységről szóló beszámolót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár 
által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2014. évi 
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Kállai Éva utca és Sprőder utca felújítására vonatkozó szerződés 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Wéninger László polgármester: Az útfelújításra kötött szerződés módosítása 
szükséges, mivel hosszabb szakasz leaszfaltozása vált szükségessé a vízelvezetés 
miatt. Kérte a szerződés teljes szövegének jóváhagyását a határozat melléklete 
szerint.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jelezte, hogy az alapszerződés aláírásához is szükséges 
lett volna a képviselő-testületi döntés.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
alapszerződés jóváhagyását és annak módosítását. 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Útéppark Kft. (8000 
Székesfehérvár, Sóstói u. 7.)  között a Balinka Kállai és Sprőder utcák 
útburkolatainak felújítási munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződést 
13.160.718 Ft + 3.555.554 Ft Áfa, azaz bruttó 16.724.272 Ft vállalkozói díjjal a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá hozzájárul, hogy 
vállalkozó a kivitelezés során felmerült pótmunkák elvégzésére 200.000 Ft + 
54.000 Ft Áfa, azaz bruttó 254.000 Ft vállalkozói díjat beszámlázzon. A 
pótmunkák részletes műszaki tartalmát a határozat melléklete képezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat a 46/2015.(III.24.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 46/2015. (III.24.) 
számú határozattal döntött a testület a 1202/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. 
Schweighardt István kérelmében nyilatkozott, hogy a vásárlási szándékát át kívánja 
adni közeli hozzátartozója részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
46/2015.(III.24.) számú határozat módosításának elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2015.(III.24.) sz. 
határozatot a szerint módosítja, hogy az vevő  
Schweighardt Ferenc 1073 Budapest, Dob u. 82. fsz. 2. szám alatti lakos 1/2 
részben 
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Schweighardt Róbert 8000 Székesfehérvár, József u. 27. 9/26 szám alatti 
lakos 1/2 részben. 
A határozat további része változatlan tartalommal fennáll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A pályázati kiírással kapcsolatos írásos anyagot 
megkapták a képviselők. Javasolta, hogy a balinkai orvosi rendelő felújítására 
nyújtson be pályázatot a testület. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kóber Imre képviselő: 85 %-os vagy 95 %-os lenne a támogatás? 
 
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint az orvosnak is külön mellékhelyiséget 
kellene kialakítani, valamint a kerítés helyett pedig parkoló kialakítása lenne 
szükséges, esetleg társadalmi munkában.  
 
Wéninger László polgármester: A támogatás 95 %-os, a mellékhelyiség kialakításáról 
pedig a tervezővel kell egyeztetni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2015. (V.26.) sz. Határozata 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  

benyújtandó pályázatról 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot 
meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
vonatkozó kiírására 260 362 ebr azonosító számú pályázatot nyújt be.  
Pályázat célja: egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi rendelő Balinka, 
Petőfi u. 47.) épület felújítása 
Mivel a település egy lakosra jutó adóerő-képessége 6.764 Ft/fő, így nyertes 
pályázat esetén a 95 %-os intenzitású támogatáson felül 5 %-os önrész a 
2015/2016. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint: 
A tervezett beruházás összköltsége 12 840 842 Ft 
Vállalt önrész 642 042 Ft 
Igényelt támogatás 12 198 800 Ft 
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Felelős: polgármester 
Határidő. 2015. június 9.  

 
 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A szociális rendelet mellékleteiben szereplő 
jövedelemhatárok és támogatási összegekben történt módosítás, melyről készített 
előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Fodor Róbert képviselő: Az előterjesztésben szereplőek véleménye szerint 
elfogadhatóak.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete  

a helyi szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
19./ Javaslat földvásárlási és ingatlanvásárlási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A földvásárlási kérelmet minden képviselő megkapta. 
Az önkormányzati bérlakás – mely a volt orvosi bérlakás – megvásárlására benyújtott 
kérelem elbírálása előtt javasolta, hogy értékbecslést végeztessen a testület. Kérte a 
véleményeket.  
 
Kóber Imre képviselő: Amennyiben eladásra kerül a volt orvosi bérlakás, és azt 
követően jönne háziorvos a településre, akkor hogyan tudunk szolgálati lakást neki 
biztosítani? A felértékelést mindenképpen jónak tartja.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
földvásárlási és ingatlanvásárlási kérelem  
 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
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Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti lakás célú ingatlanát értékesítés céljából 
felértékelteti. 
Felhívja a polgármestert, hogy az értékeltetés elvégzését követően annak 
eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
20./ Tájékoztatás Fejérvíz Zrt. részéről szennyvíz és ivóvíz vagyonnal 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A Fejérvíz által megküldött gördülő fejlesztési terv, 
tájékoztató az önkormányzat részére, melynek elfogadását javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szennyvíz és ivóvíz vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv elfogadását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által 
megküldött, több évre vonatkozó gördülő tervezés adatait a jegyzőkönyv 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
21./ Javaslat a HelpyNet szolgáltatás igénybevételének lehetőségére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Renkecz Jánost a HelpyNet képviselőjét 
és felkérte a tájékoztatásra.  
 
Renkecz János: Részletes tájékoztatást  nyújtott a HelpyNet szolgáltatás előnyeiről. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos a településen nagyon alacsony a térerő, így a 
telefonhasználat is nehezen lehetséges.  
 
Renkecz János: Sajnos a térerő hiánya miatt nehéz lenne a rendszer kiépítése. 
 
Wéninger László polgármester: Úgy gondolja, hogy a későbbiekben megfontolandó 
lenne egy ilyen rendszer kiépítése, de jelenleg nem lehetséges. Elsősorban a 
technikai feltételeit nem látja megoldottnak. Megköszönte a tájékoztatást.  
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Renkecz János: Megköszönte a lehetőséget és elhagyta az üléstermet. 
 
 
22./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. 
Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell 
vizsgálni, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2015. (V.26.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
73/2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (HEP) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (49 bekezdésében 
előírtaknak megfelelően áttekintette és megállapította, hogy az abban kitűzött 
feladatok időarányos része megvalósult, ezért a HEP változatlanformában 
történő hatályban tartása mellett döntött.  
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. június 27.  

 
 
23./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A stratégiai terv elkészítése kötelező az 
önkormányzat számára. Kérte a képviselőket a terv elfogadására. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2015. (V.26.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  
 
 

k.m.f 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
         Polgármester                       Jegyző 


