
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 2016. május 19-én 16 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet véleményezésére 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester  
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

56/2016.(V.19.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  



1./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
2./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
3./ Javaslat a bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet véleményezésére 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A gyermekjóléti beszámolót minden év május 31-ig el 
kell fogadni a testületnek. Az anyag elkészült, terjedelmes, mindre kiterjedő. 
Javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2016. (V.19.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

2./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint az előterjesztésben is szerepelt, a rendelet 
módosításának szükségessége a jogszabálynak való megfelelés érdekében történt, 
az adónemek mértékét nem érinti.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
adóról 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 

6/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló  

20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ Javaslat a bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet véleményezésére 
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: Véleményezni szükséges Bakonycsernye község 
Önkormányzatának a bakszámla-hozzájárulásról szóló rendeletét, mivel 
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg községek közös hivatalt működtetnek. 
Összegszerűségében változás nem történt, csupán a határozott idejű munkavállalók 
is megkapnák időarányosan, ha elfogadásra került a rendelet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet véleményezésének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2016. (V.19.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a bankszámla-hozzájárulásról szóló 
rendelet tervezetét áttekintve a megismert tartalommal javasolja a 
megalkotásra jogosult Bakonycsernye község Képviselő-testületének 
elfogadásra. 
 
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 


