Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 19én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kóber Imre
Fodor Róbert
Tóth Gabriella

polgármester
képviselő
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./ Bíróczky Emőke földvásárlási kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Előterjesztés helyettes háziorvosok megbízására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Előterjesztés karbantartási munkák
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Előterjesztés Polgárőr Egyesület támogatási kérelmére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet módosításra
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat Önkormányzati Hírlevél kiadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

1

7./ Javaslat pályázat benyújtására az adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztésének támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat internet és telefonszolgáltató váltására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Javaslat projektorok kedvezményes beszerzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat a Súri-Bakonyaljai erdőtervezési eljárásban való részvételről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Javaslat vagyongazdálkodási terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és
meghozták a következő határozatot:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
100/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Bíróczky Emőke földvásárlási kérelme
2./ Előterjesztés helyettes háziorvosok megbízására
3./ Előterjesztés karbantartási munkák
4./ Előterjesztés Polgárőr Egyesület támogatási kérelmére
5./ Javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet
módosításra
6./ Javaslat Önkormányzati Hírlevél kiadására
7./ Javaslat pályázat benyújtására az adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztésének támogatására
8./ Javaslat internet és telefonszolgáltató váltására
9./ Javaslat projektorok kedvezményes beszerzésére
10./ Javaslat a Súri-Bakonyaljai erdőtervezési eljárásban való részvételről
11./ Javaslat vagyongazdálkodási terv elfogadására
12./ Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Bíróczkí Emőke földvásárlási kérelme
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Bíróczky Emőke
földvásárlási kérelméről. Javasolta, hogy a kérelemben megjelölt 121/1 hrsz.-ú
ingatlan forgalomképtelen vagyonként szerepel, a 121/6 hrsz.-ú ingatlanra pedig
földhaszonbérleti szerződés van kötve 2018-ig, így jelenleg nem lehet értékesíteni.
A képviselők tudomásul vették a polgármester tájékoztatását. Kérdés, hozzászólás
nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bíróczky Emőke
földvásárlási kérelmének elbírálását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
101/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 121/1 és 121/6 hrsz-ú ingatlanát értékesíteni
nem kívánja, mivel a 121/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen, a 121/6 hrsz-ú
ingatlan pedig földhaszonbérleti szerződéssel terhelt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Előterjesztés helyettes háziorvosok megbízására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mindkét körzet
háziorvosi állása betöltetlen, így szükséges annak helyettesítéssel történő
megoldása. Tárgyalások folytak orvosokkal és az előterjesztés szerinti helyettesítést
Balinka településrészen Dr. Pillér Ágnes és Balinka Mecsér településrészén Dr.
Markó Bodor Adrienne Erzsébet háziorvos látná el. Kérte az előterjesztés szerint a
háziorvosok megbízását.
Fodor Róbert képviselő: Melyik településen hány rendelés lesz egy héten?
Wéninger László polgármester: 2-2 nap lenne Balinkán és Mecséren is a rendelés. A
MEP általi finanszírozás remélhetőleg folyamatos lesz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
helyettes háziorvosok megbízását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az egészségügyi
alapellátásra kötelezett, megbízza "GYÓGY-LAK" Egészségügyi és
Szolgáltató Kft. (telephelye: 8053 Bodajk, Május 1. u. 13.), képviseli Dr. Pillér
Ágnes belgyógyász-háziorvostan szakorvost, hogy a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendeletben maghatározott személyes és folyamatos háziorvosi ellátást
területi ellátási kötelezettséggel Balinka község közigazgatási területén a
betöltetlen háziorvosi vegyes (felnőtt és gyermek) körzetet helyettesítéssel
ellássa.
A helyettesítés időtartama: 2015. október 1-től határozatlan időre szól.
A vállalkozói díj összegét bruttó 20.000 Ft/rendelési alkalomban határozzák
meg.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező feladat-ellátási szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az egészségügyi
alapellátásra kötelezett, megbízza Dr. Markó Bodor Adrienne Erzsébet
Vállalkozó háziorvos szakorvost (telephelye: 8053 Bodajk, Május 1. u. 13.),
hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben maghatározott személyes és folyamatos
háziorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel Balinka község
közigazgatási területén a betöltetlen háziorvosi vegyes (felnőtt és gyermek)
körzetet helyettesítéssel ellássa.
A helyettesítés időtartama: 2015. október 1-től határozatlan időre szól.
A vállalkozói díj összegét bruttó 20.000 Ft/rendelési alkalomban határozzák
meg.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező feladat-ellátási szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Előterjesztés karbantartási munkák
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Wéninger László polgármester: Korábbi testületi ülésen szó volt a háborús emlékmű
és a hivatal előtti buszváró sziget felújításáról, továbbá szükséges lenne a Petőfi u.
25. szám előtti kapubejáróban lévő beszakadt csapadékvíznyelő javítása. A
munkákra bekért két árajánlat megérkezett, melyet a képviselők megkaptak. Kérte a
véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Az önkormányzat feladata ezt elvégezni?
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint igen.

Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
a világháborús emlékmű valamint a hivatali lépcső és hivatal előtti buszváró
felújítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
104/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a PAUER-MÓR
KFT–t (8060 Mór, Jószerencsét utca 48.) a Balinkai temetőben található I. és
II. világháborús emlékmű, valamint az önkormányzati hivatali lépcső és a
hivatal előtti buszváró sziget felújításával a mellékletben szereplő árajánlat
szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra bocsátotta a Balinka, Petőfi u. 25. szám előtti
kapubejáróban lévő beszakadt csapadékvíznyelő javítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
105/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a KLEIN PARK
Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c.) a Balinka, Petőfi u. 25. szám
előtti kapubejáróban lévő beszakadt csapadékvíznyelő javításával a
mellékletben szereplő árajánlat szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4./ Előterjesztés Polgárőr Egyesület támogatási kérelmére
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet az előterjesztés szerint a
polgárőr egyesület támogatási kérelméről. Nagyon örül, hogy pályázati úton sikerült
autóhoz jutni a polgárőrségnek.
Fodor Róbert képviselő: Véleménye szerint az előterjesztésben szerepel, hogy az
önkormányzat nyújthat támogatást. Az önkormányzat támogatást nyújtott a mecséri
Nyugdíjas Klub részére is pedig az alpolgármester a klub vezetője.
Wéninger László polgármester: Nem nyújt a nyugdíjas klub részére támogatást,
mivel nem bejegyzett szervezet. Az önkormányzat szervez programokat az idősebb
korosztály részére is.
Fidrich Tamásné jegyző: A jegyzőnek kötelessége felhívni a képviselő-testület
figyelmét a jogszabályi előírásokra, melyet meg is tett az előterjesztésben, írásban.
Wéninger László polgármester: Maximálisan támogatja a polgárőrség munkáját, de
jelenleg nem javasolja a támogatás megszavazását, mivel egyéb más kiadásokról is
döntött a testület. Egy autóvásárlásnál számolni kell egyéb költségekkel is.
Javasolja, hogy az év végi pénzügyi helyzet figyelembe vételével tárgyalja újra a
testület a polgárőrség kérelmét.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
a Polgárőrség támogatási kérelmének elutasítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
106/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka-Mecséri
Polgárőrség által benyújtott támogatási kérelmét forráshiány miatt támogatni
nem tudja. A kérelem esetleges újratárgyalására az év végi pénzügyi helyzet
ismeretében visszatér.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet a szociális ellátásokról szóló
rendelet módosításának szükségességéről. Az előterjesztést a képviselők
megkapták.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(VIII.24.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Javaslat Önkormányzati Hírlevél kiadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Előző testületi szó volt egy kiadvány elkészítéséről,
mely a lakosság részére fontos információkat tartalmazna. A kiadvány
elkészíttetésére árajánlatot kért be, melyet megkaptak a képviselők. Kérte a
véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
Önkormányzati Hírlevél kiadását az árajánlat szerint.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
107/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Extra Média Nyomda
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. 8.) Önkormányzati Hírlevél
elkészítésével az alábbi paraméterek szerint:
Mérete: A4
Terjedelme: 8 oldal
Példányszáma: 400 db
Nyomásszíne: egyszínű, fekete
Papír: ofszet 80 g
Kötészet: hajtás, irkatűzés
Ár: 69,- Ft + Áfa /db
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7./ Javaslat pályázat benyújtására az adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztésének támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a pályázat benyújtásának
lehetőségéről, melynek keretén belül lehetne pályázni a település belterületén út, híd
vagy járda felújítására. A támogatás mértéke 100 %, beadási határidő szeptember 1.
Árajánlatot kért be a felújítandó útszakasz elvégzésére, melyet a képviselők kézhez
kaptak.
Kóber Imre képviselő: Ezt a pénzt megkapja az önkormányzat?
Wéninger László polgármester: Tudomása szerint igen.
Tóth Gabriella képviselő: Nem lehetne a rendelő melletti üres területet megvásárolni
és azt összevonni és egy 21. századnak megfelelő orvosi rendelőt építeni, akár
könnyűszerkezetű építési móddal, külön orvosi szobával, felszereléssel. Így talán
háziorvos is könnyebben jönne a településre.
Wéninger László polgármester: Nem gondolja, hogy erre szükség lenne, mivel akkor
Mecséren is lehetne rendelőt építeni. Tájékoztatta továbbá a testület tagjait, hogy a
pályázat előkészítéséhez felméréseket végeztetett, melyet Édes Gergő okleveles
építész végzett el.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Édes Gergő okleveles építész részére történő számla kifizetését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
108/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete Édes Gergő okleveles
építész által benyújtandó bruttó 250 000 Ft, azaz Kettőszázötvenezer összegű
számla kifizetését engedélyezi, tekintettel arra, hogy ezen felmérés az
adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat előkészítését szolgálta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta az adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
109/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben –
által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívás keretében meghatározott
belterületi út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása pályázati alcél
megvalósítására pályázatot nyújt be a Balinka, 304, 314, 308/11 hrsz-ú
belterületi Erdősor utca felújítására. A felújítás tervezett összköltsége bruttó
10.591.432 Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.

8./ Internet és telefonszolgáltató váltására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ez év
szeptemberében megszűnik az Externet nevezetű céggel kötött internet előfizetői
szerződés. Megvizsgálva a lehetőségeket a Telekom által biztosított feltételek a
legkedvezőbbek, így kéri a 2015. szeptemberétől a 9000,- Ft/hó összegű telefon és
internet szolgáltatásra vonatkozó szolgáltató váltás jóváhagyását. A telefon
szolgáltatás váltás 2016. január 01-től lesz elérhető, mert jelenleg hűségidős
szerződés van a jelenlegi szolgáltatóval.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
internet és telefonszolgáltató váltásra vonatkozó javaslatot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
110/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka
Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 22/411506, 22/581053, 22/411606, 22/411517 és 22/415608
hívószámokhoz tartozó internet és a két kultúrház csupasz internet
előfizetésére 2015. szeptemberi szolgáltató váltását (Magyar Telekom Nyrt.) a
mellékletet képező szerződési feltételek szerint (Connect Ráció D10 csomag).
Egyben hozzájárul a 2016. január 01-től történő hangszolgáltatás szolgáltató
váltásához is (Magyar Telekom Nyrt.) szintén a szerződési feltételek szerint.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9./ Javaslat projektorok kedvezményes beszerzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy kedvezményes akció
keretében 2 db projektor megvásárlására lenne lehetőség 25.273 Ft/db áron, így
mindkét művelődési házba kerülhetne. Kérte a hozzájárulást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
projektorok kedvezményes megvásárlását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
111/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 db projektor
megvásárlását engedélyezi 25.273 Ft/db áron a két művelődési ház részére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

10./ Javaslat a Súri-Bakonyaljai erdőtervezési eljárásban való részvételről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Erdészeti Igazgatóság
tájékoztatásáról, melyet a képviselők is megkaptak. Az önkormányzat javaslatot tehet
az erdőgazdálkodással kapcsolatban. Kérte a képviselők véleményét.
Fidrich Tamásné jegyző: Tudomása szerint a tájékoztató levelet minden
erdőtulajdonos megkapta. Amennyiben nem jelentkezik be a tulajdonos szabad
felhasználású erdővé és 1 ha-nál nagyobb terült, akkor üzemtervű erdővé
nyilvánítható. Nagyon komoly büntetés jár azoknak, akik nem e szerint rendezik.
Ezen eljárás keretében csak a meglévő erdővel foglalkoznak, itt nem a jövőbeni
erdősítésről van szó. Az önkormányzatnak jelenleg véleményezési feladata van.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a SúriBakonyaljai erdőtervezési eljárásban való részvételt.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
112/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által a Súri-Bakonyalja erdőtervezési
körzetre vonatkozóan végzendő körzeti erdőtervezés folyamatában részt
kíván venni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10

11./ Javaslat vagyongazdálkodási terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szereplőek szerint tájékoztatta a
képviselőket, mely szerint kötelező feladata az önkormányzatnak a
vagyongazdálkodási terv elkészítése és elfogadása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
vagyongazdálkodási terv elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
113/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§. (1) bekezdése
alapján
az
önkormányzat
vagyongazdálkodásának
az
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából elfogadja Bakonycsernye
község
Önkormányzatának
közép-és
hosszú
távú
vagyongazdálkodási tervét.
A közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

12./ Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a védőnő kérelmet
nyújtott be a testülethez, melyben kérte csecsemőmérleg megvásárlást, melynek
összege 10.000-20.000 Ft között van. A tönkrement mérleg sajnos nem javítható.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
védőnői szolgálat eszközbeszerzési kérelmét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
114/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat
részére csecsemőmérleg megvásárlását engedélyezi maximum 20.000 Ft
összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb bejelentések:
Wéninger László polgármester: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Kisgyóni
Pihenőház bérleti díját emelje meg a testület 13.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra, javasolta
továbbá 5.000 Ft előleg befizetés megállapítását bérlők részére. Elmondta, hogy a
házban a hűtőszekrény elromlott, így annak megvásárlása is esedékes lenne,
melyhez kérte a testület jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
bérleti díj emelését, előleg befizetésének elrendelését, valamint hűtőszekrény
megvásárlását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
115/2015.(VIII.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyóni Pihenőház
bérleti díját 15.000 Ft-ban állapítja meg 2015. szeptember 1. napjától.
Továbbá 5.000 Ft előleg megfizetését rendeli el.
A képviselő-testület engedélyezi hűtőszekrény megvásárlását a költségvetés
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Kuhinkó Dezső
jelzéséről, melyben kérte, hogy az ingatlanán 3 fát vágjon ki az önkormányzat. Mivel
az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, így javasolta a fák kivágását, mely
munkához szakembert kell keresni.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző
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