JEGYZŐKÖNYV
Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-én megtartott
közmeghallgatásán.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné
jegyző
A lakosság részéről 14 fő, a melléklet jelenléti ív szerint.
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő
megjelent.
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott a tavalyi évről valamint a 2016. évi
tervekről. Elmondta, hogy a tavalyi évet kiegyensúlyozott évnek lehet tekinteni. Mecséren
megvalósult a Sprőder utca és Kállai Éva utca felújítása
Tavalyi évben lépett életbe az új helyi szociális rendelet, melyben új szabályozás került
bevezetésre, a helyi középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok részére
támogatás havi nyújtása. Bevezetésre került a gyermekek vállalását segítő önkormányzati
támogatás, mely minden településen élő gyermeket vállaló szülő részére egyszeri 30.000 Ft
támogatást biztosít. Még egy újdonság a tavalyi évről, hogy kiadásra került a településen
olyan tájékoztató kiadvány, amelyből a lakosság hasznos és fontos információkról,
döntésekről, rendeleti szabályozásokról tájékozódhat.
A képviselő-testület próbál arra törekedni, hogy mindkét településrész fejlődjön. Az idei
évben már benyújtásra került egy TOP-os pályázat 100 millió Ft összegben
forgalomcsillapításra, amelyből megvalósítható lenne gyalogátkelőhelyek létesítése Balinka
és Mecsér településen is a buszmegállóknál, továbbá buszöblök felújítása és kivilágítása.
Pályázat került benyújtásra mindkét településrész könyvtárának a belső bútorzat lecserélésére.
Tavalyi évben ez a pályázat sajnos elutasításra került forráshiány miatt. Tervek között
szerepel az 1956-os emlékmű felújítására kiírt pályázaton való részvétel. Továbbá az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására újra lehet pályázni
lakosságszám arányosan 10 millió Ft összegre.
Folyamatban van a balinkai orvosi rendelő felújítása, mely szintén pályázati pénzből valósul
meg.
2015. júliusában a családgondozói feladatokat Horváth Tünde családgondozó látja el.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a falunap június 11-én, melyre
szeretettel várja a balinkai és mecséri lakosokat egyaránt.
Kérte a lakosság véleményét, kérdéseit.
Kanzler Zoltánné: Kérte, hogy a házuk mögött lévő utat, ami a víztoronyhoz vezet, ne nekik
kelljen kitisztítani, hanem közmunkásokkal legyen megoldva. Több mint 100 m-es szakaszról
van szó, amit nem egy családnak kellene elvégezni.
1

Wéninger László polgármester. Mindenkinek a saját háza környékén kell gyomtalanítani a
területet.
Györgyné Jungwirth Krisztina: Úgy gondolja, hogy a közmunkások ezeket a területeket
rendbe tehetnék, több idős ember is van a településen, akik nem tudják elvégezni.
Wéninger László polgármester: Az önkormányzatnak nem feladata az idős emberek helyett
elvégezni, vannak hozzátartozók, akiknek feladata lenne.
Györgyné Jungwirth Krisztina: Nagyon örül, hogy elkészült az út aszfaltozása, viszont a
csövek, melyek az út alatt húzódnak és az útra folynak ki, kimélyítették az árkot. Fontos lenne
az utca végén lévő utolsó oszlopra is lámpatest felszerelése. Van néhány elöregedett fa a
településen, amit szerinte ki kellene vágni. Sajnos, vannak olyan lakók, akik az utca végén
található területre hordják a szemetet, ő már volt, akit észrevett és figyelmeztetett. Azóta nem
hordja oda. A Depóniánál nem várható hulladékszállítás fejlesztése?
Wéninger László polgármester: A Depónia Kft. még nem tájékoztatott változásról.
Fidrich Tamásné jegyző: Pár évvel ezelőtt a Depónia Kft. révén létrejöttek a hulladékszigetek,
majd ezek megszüntetése után pedig a hulladék udvarok kerültek kialakításra. Ezt mára
felváltotta a házhoz menő hulladékelszállítás, de az elektronikai hulladékot nem viszik el, azt
külön kell gyűjteni és elszállítatni.
Wéninger László polgármester: Egy évben egy alkalommal lehet kérni a lomtalanítást, össze
kell gyűjteni a szemetet és a Depónia elszállítja.
Erdélyiné Bácsi Rózsa: A Sprőder utca aszfaltozásakor az árkok ki lettek mélyítve. Új
szomszédja lett, aki az árkot betemette, így nem folyik el a csapadékvíz, ami az ő háza előtt
áll meg.
Jungwirth Józsefné: Pozitívumnak tartja, hogy a hivatali segédmunkás nagyon szépen rendben
tartja az egész települést.
Király Kálmánné: A településen kellene falugondnokot alkalmazni, aki az idős embereket
segítené, valamint nagy probléma a településen a gyógyszertár hiánya.
Wéninger László polgármester: A falugondnok alkalmazására nincs anyagi lehetősége az
önkormányzatnak, munkadíjat, üzemanyagot kellene kifizetni. A korábbi gyógyszerész azért
ment el, mert nem használták ki a településen a gyógyszertárat.
Fidrich Tamásné jegyző: Házi segítségnyújtás keretében lehet segítséget igénybe venni az
idős embereknek. Ehhez kérelmet kell benyújtaniuk, egy szakértő megvizsgálja a
rászorultsági fokot, majd helyi rendeletben történt szabályozás alapján kerül megállapításra
szolgáltatás térítési díjának meghatározása. Ingyenes ellátás nincs, erre a feladatra
végzettséggel rendelkező személyt lehet foglalkoztatni.
Kanzler Zoltánné: Úgy gondolja, hogy Mecséren nincs olyan öreg, egyedülálló, akinek
nincsen hozzátartozója, szerinte meg tudják ezt a problémát oldani.
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Kóber Imre képviselő: Sajnos annyira elkényelmesedtek az emberek, hogy mindent az
önkormányzattól várnak el.
Gengelicki György: Kérte, hogy a Budapesti Volánnal fel kellene venni a kapcsolatot az
ügyben, hogy vasárnapi 13.25-ös járat nem áll meg Mecséren.
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a közmeghallgatás ülését bezárta.
K.m.f.
Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző
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