Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án
8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Fodor Róbert
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
2./ Javaslat gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Egyéb ügyek
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
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
126/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
2./ Javaslat gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló
rendelet megalkotására
3./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A korábbi testületi ülésen felhatalmazást kapott a
jegyző a helyi szociális rendelet néhány pontban történő módosításának
előkészítésére. Az előterjesztés elkészült, mely a képviselők részére megküldésre
került. Kérte a véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint az újonnan bevezetendő tanulmányi
támogatásnál 100 fő alatti létszámmal lehet számolni. Mi tekinthető
jövedelemigazolásnak?
Fidrich Tamásné jegyző: Bérjegyzék, vagy munkaáltatói igazolás.
Wéninger László polgármester: A 18 éves korig kb. 60 fővel, a 18-25 éves korig
pedig kb. 20 fővel lehet számolni, tehát kb. 80 fő lenne a támogatottak létszáma.
Természetesen függ attól, hogy hányan nyújtják be a kérelmet.
Javasolta továbbá, hogy a tanulmányi támogatás megállapításának feltételeihez
kerüljön bele, hogy a kérelmezőnek Balinka településen állandó lakóhellyel kell
rendelkeznie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális rendelet módosítását az előterjesztés szerint és az elhangzott javaslatokkal.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
5/2015. (III.25.) rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ Javaslat gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen felhatalmazta a testület a jegyzőt,
gyermekvállalási támogatási rendelet megalkotásához előterjesztés elkészítésére. A
tervezet elkészült, a képviselők megkapták. Kérte a véleményeket.
Fodor Róbert képviselő: Javasolta 30.000 Ft összegű támogatás megállapítását.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló rendelet
megalkotását az előterjesztés és az elhangzott javaslat szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre, mely a jelenleg 8.
osztályos hátrányos helyzetű tehetséges tanulók továbbtanulásához nyújt
támogatást a 2016-2017-es tanévtől kezdődően. A bakonycsernyei általános iskola
két mecséri diák részvételét javasolja a programba. Az önkormányzat vagy elviekben
támogatja a tanulót, anyagi támogatás nyújtása nélkül, vagy a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) meghatározott
összegű ösztöndíjat nyújt a tanulók részére. Javasolta, havi 5000 Ft támogatást
megállapítását mindkét diáknak. Kérte a képviselők véleményét.
Fodor Róbert képviselő: Egyetértett a polgármester javaslatával a havi 5000 Ft
ösztöndíj megállapítása tekintetében mindkét tanuló részére.
Kóber Imre képviselő: Ez a támogatás a rászoruló tehetséges gyermekeket
támogatja? A támogatás addig szól, amíg az iskolába jár? Nem javasol anyagi
támogatást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel elvi támogatását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 2 igen, 3 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
127/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele során a
kizárólagos elvi támogatásra való javaslatot elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 10.
A polgármester szavazásra bocsátotta az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételt 5000 Ft anyagi támogatással Csepregi Éva tanuló
tekintetében.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
128/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vállalja, Csepregi Éva (szül. Székesfehérvár, 2001.11.15. an:
Jáki Márta) tanuló számára a programban való részvétele idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000,- Ft ösztöndíjat nyújt.
A képviselőtestület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra bocsátotta az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételt 5000 Ft anyagi támogatással Komjáthi Adrián tanuló
tekintetében.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
129/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vállalja, Komjáthi Adrián (szül: Mór, 2001.04.11. an: Bratkó
Andrea) tanuló számára a programban való részvétele idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000,- Ft ösztöndíjat nyújt.
A képviselőtestület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: polgármester
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3./ Egyéb ügyek
3/1. Tájékoztató egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Bodri Melinda kérelméről,
aki jelenleg az önkormányzat munkavállalója. Kérése lenne, hogy engedélyezze a
munkáltató, hogy jelenlegi munkája mellett főállást létesítsen, úgy, hogy jelenlegi
munkáját délutánonként és hétvégén látná el.
Fodor Róbert képviselő: A vásározást ki fogja elvégezni délelőttönként?
Tóth Gabriella képviselő: Meg kellene beszélni az árusokkal, hogy délután jöjjenek
árulni, amúgy is a nyitvatartási időben kellene végezni az árusítást.
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester, mint az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlójának tájékoztatóját.
3/2. Iskolai körzethatárok jóváhagyása
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges az iskolai
felvételi körzethatárok véleményezése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
felvételi iskolai körzetek jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
130/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolai
körzethatárok felülvizsgálata során módosító javaslattal nem él, azt a korábbi
éveknek megfelelően kialakultakat változatlanul hagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 27.
3/3. Kállai Éva u. 1. szám alatti ingatlan rezsiköltsége
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kállai Éva u. 1.
szám alatti épület bérleti jogviszonya megszűnt, így a továbbiakban a rezsiköltséget
az önkormányzat fizeti.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
civil iroda fenntartását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
131/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balinka-mecsér településrészen lévő Kállai Éva u. 1. szám alatti épület
rezsiköltségét az önkormányzat fizeti a bérleti jogviszony megszűnése miatt.
A felszabadult épületet a civil szervezetek és önszerveződő közösségek
számára nyitva álló helységként kívánja biztosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Véleménye szerint a Mikulás csomagok
elkészíttetését meg kellene versenyeztetni. Mivel több bolt van a két településen, így
ezt jogosnak tartaná. Lehetne, mindhárom bolttól 600 Ft értékű csomagot bekérni és
a képviselők döntenék el, melyik legyen.
Wéninger László polgármester: Évekkel ezelőtt volt már versenyeztetve, de nem
működött. Nem sok idő van a versenyeztetésre. Évek óta ugyanaz a bolt jó minőségű
csomagokat készített. Nem akkora tételről van szó, hogy versenyeztetni kelljen,
továbbá a tavalyi évben is a boltos szinte önköltségi áron biztosított a csomagokat.
Tóth Gabriella képviselő: Úgy gondolja, hogy idén már későn van eldönteni a
versenyeztetést. Nem javasolja.
Wéninger László polgármester: Megbeszéli a vállalkozóval, aki a korábbi években is
készítette a csomagokat, hogy az idei évben is vállalja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Mikulás napi ünnepség csomagjainak megrendelését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
132/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2015. decemberében megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség csomagjainak
megrendelésével megbízza a polgármestert. A csomagok bekerülési költségét
maximum 600 Ft/csomag összegben határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Orsós Imre balinkai
lakos lakóháza önkormányzati tulajdonú földterületen helyezkedik el. Mivel kérni
fogja a földterület megvásárlását, ezért javasolta, hogy határozza meg a testület az
eladási árat.
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Tóth Gabriella képviselő: Az adóbehajtással kapcsolatban kiküldött felszólításokra
érkezett-e bevétel?
Wéninger László polgármester felkérte Hartvikné Schmidt Hajnalka ügyintézőt, hogy
adjon tájékoztatást a képviselők részére az adóbehajtással kapcsolatban.
Hartvikné Schmidt Hajnalka: Elmondta, hogy 250 értesítés került kiküldésre, továbbá
tájékoztatást nyújtott a szeptember 30-i állapotnak megfelelően a kintlévőségek
összegéről.
Tóth Gabriella képviselő: Idősek Napja lesz e tartva az idei évben, mivel akkor
készülni kellene rá.
Wéninger László polgármester: Valóban, mivel műsort kell szervezni. Javasolja,
november végén az idősek napja megszervezését, Balinkán november 25. 16 óra,
Mecséren pedig november 26. 16 órai kezdettel. Javasolta továbbá 50 eFt összeg
meghatározását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Idősek Napja rendezvényre 50 eFt összeg meghatározását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
133/2015.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Idősek Napját 2015. évben is megrendezi. a rendezvény lebonyolításához
50.000 Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetése terhére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
Tóth Gabriella képviselő: Mecséren van egy hely, ahova néhány lakos kihordja a
hulladékot, ezt nem lehetne-e lekeríteni.
Wéninger László polgármester: Évek óta probléma ez, azt kellene elérni, hogy ne
hordjanak oda szemetet.
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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