JEGYZŐKÖNYV
Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott
közmeghallgatásán.
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Fidrich Tamásné
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A lakosság részéről 18 fő.
Wéninger László polgármester: Köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket. Tájékoztatásul
elmondta, hogy a tavalyi évben lezajlott önkormányzati választást követően 60 nap állt
rendelkezésre, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal további működését felülvizsgálni. A
Közös Hivatal jól működik, így nem merült fel ennek elvégzése.
Az idei évi költségvetés 8 millió Ft-os hiánnyal került elfogadásra, de bízik benne, hogy nem
lesz szükség hitelfelvételre.
Pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy lehetőség volt mindkét könyvtár belső
bútorzatainak felújítására benyújtani pályázatot, mely meg is történt, de sajnos forráshiány
miatt elutasításra került.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a balinkai orvosi rendelő felújítására is pályázatot nyújt
be, melynek határideje június 9.
Mecséren két utca aszfaltozása most fejeződött be. Sajnos csak szilárdburkolatú belterületi
utak felújítására lehet pályázatot benyújtani.
A képviselő-testület tervezi, hogy a legfontosabb döntésekről, rendeleti szabályozásokról,
hasznos információkról egy tájékoztató kiadványt készít a lakosság részére.
2015. év elején Közös Hivatal balinkai ügyfélszolgálatán személyi változás történt. Krárné
Farkas Tímea aljegyző és Tamási Mónika ügyintéző munkahelyet váltott, helyükre Harcz
Erzsébet aljegyző és Hartvichné Schmidt Hajnalka ügyintéző került. Továbbá a
családgondozó Páncsicsné Mazán Eszter is a jobb állás reményében felmondott. A
családgondozói állás jelenleg még nincs betöltve, pályázat ki lett írva. Addig Greznerics
Melinda helyettesítésével oldódik meg a családgondozói feladatok ellátása.
A háziorvosi állásra egyenlőre sajnos nincs jelentkező.
2015. márciustól a szociális támogatások átalakulása következtében az önkormányzat
szociális finanszírozása is változott. Több támogatási forma is átkerült önkormányzati
hatáskörbe, ami annyit jelent, hogy a képviselő-testület határozza meg a juttatás formáját és
feltételeit.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a falunap június 13-án, melyre
szeretettel várja a balinkai és mecséri lakosokat egyaránt.
Kérte a lakosság véleményét, kérdéseit.
Takács Bálint: Vannak a településen használhatatlan járdaszakaszok, melyeket minél előbb fel
kellene újítani. Továbbá a Gajavölgy utca és a buszmegálló közötti szakaszt már teljesen
betöltötte a föld. Nem lehetne-e azt letakarítani?
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Wéninger László polgármester: A településen több helyen is lehetne javítani utakat, járdákat,
de sajnos minden pénz kérdése. Amennyiben lehetőség lesz pályázni, úgy azt kihasználja az
önkormányzat.
Stohl János: Jelezné, hogy az orvosi rendelőben nem világít a villany.
Takács Bálint: A fűnyírással kapcsolatban elmondta, hogy néhány helyen nincs lenyírva, van
olyan hely, ahol pedig teljesen földig le van vágva a fű.
Stohl János: tudni-e, hogy mi lesz a jövőben a bányával?
Wéninger László polgármester: Tudomása szerint eladásra vár.
Boros Károlyné: Kért lomtalanítást a Depónia Kft-től, nem ért vele egyet, hogy évi 1
alkalommal lehet csak kérni.
Wéninger László polgármester: Ezt a Depónia Kft. szabályozta le.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Érdemes lenne több lakosnak összefogni és úgy elvitetni
a szemetet. Valószínű azért lett ez így leszabályozva, mivel többen nem fizettek
szemétszállítási díjat. Nagyon örül, hogy Mecséren így összefognak a lakók és parkosítanak,
virágosítanak.
Király Kálmánné: Várható-e hogy lesz újra Mecséren postahivatal?
Wéninger László polgármester: arra, hogy Mecséren újra posta legyen nincs ráhatása az
önkormányzatnak.

További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a közmeghallgatás ülését bezárta.

K.m.f.
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