Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember
14-én 8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Fodor Róbert
Kóber Imre
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 Kisgyóni Pihenőház felújítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat játszótéri eszközök felülvizsgálatára
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
3./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás módosítására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
4./ Javaslat közkifolyón szolgáltatott ivóvíz mérésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat az Anima Egyesült kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat kisértékű tárgyi eszközök selejtezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

8./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjának megválasztására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
9./ Javaslat intézményen kívüli gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében
törzskönyvi kivonat módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Egyéb ügyek
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
62/2016.(IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a Kisgyóni Pihenőház felújítására
2./ Javaslat játszótéri eszközök felülvizsgálatára
3./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás módosítására
4./ Javaslat közkifolyón szolgáltatott ivóvíz mérésére
5./ Javaslat az Anima Egyesült kérelmének elbírálására
6./ Javaslat kisértékű tárgyi eszközök selejtezésére
7./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
8./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjának megválasztására
9./ Javaslat intézményen kívüli gyermekétkeztetési feladatok ellátása
érdekében törzskönyvi kivonat módosítására
10./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a Kisgyóni Pihenőház felújítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kisgyóni
Pihenőház felújítási költségeihez a Megyei Önkormányzat 250.000 Ft összegű
támogatást biztosít. A támogatási megállapodásban szereplő feltételeket teljesíteni.
Az ablakok cseréjére az alábbi három árajánlat érkezett:
- Egyedi Ablak Bt. 8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 4.
- Németh János egyéni vállalkozó 8060 Mór, Deák F. u. 119.
- Thermo-Sió Kft. 8600 Siófok, Jégverem u. 1.
Az Egyedi Ablak Bt. ajánlata a legolcsóbb. Kérte a képviselők véleményét.
Tóth Gabriella képviselő: Neki nem tetszik ez az ajánlat, aki ilyen igénytelen az
árajánlat elkészítésében, valószínű a munkájában is.

Wéninger László polgármester: Nem biztos, hogy a külsőség a fontos, nem a
kisgyóni pihenőház a legfontosabb most az önkormányzat számára.
Fodor Róbert képviselő: A Németh János árajánlatában minden szerepel?
Wéninger László polgármester: Nem, csak a szerkezetre szól, pluszba jön hozzá a
bontás és a beépítés.
Kóber Imre képviselő: Igen, ebben nem szerepel a kőműves munka, a másikban
pedig igen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Egyedi Ablak Bt. árajánlatának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
63/2016.(IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balinka 703 hrsz-ú Kisgyóni Pihenőház nyílászáróinak cseréjével megbízza az
Egyedi Ablak Bt-t (8200 Veszprém, Lahner György út 4.) a határozat
mellékletét képező árajánlat alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozó szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat játszótéri eszközök felülvizsgálatára
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Mára esedékessé vált a településen található
játszóterek felülvizsgálata, melyre árajánlatot kért be az Agmi Zrt-től. Javasolta annak
elfogadását.
Kóber Imre képviselő: Miért szerepel az ajánlatban 2 x 196 km kiszámlázása?
Fidrich Tamásné jegyző: Bakonycsernyén is az idei évben zajlott a játszóterek
felülvizsgálata, egy alkalommal kijöttek felmérni felveszik a jegyzőkönyvet, a másik
alkalommal pedig elvégzik a felújítási munkákat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
település játszótereinek karbantartását, felújítását a benyújtott árajánlat alapján.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az AGMI Anyagvizsgáló és
Minőségellenőrző Zrt. (1751 Budapest, Pf. 114.) által benyújtott árajánlat
alapján kívánja elvégezni a település játszótereinek felújítását.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerült hibák kijavításával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, a halaszthatatlan
hibákat végeztesse el, melynek keretösszegét 300 000 Ft összegben
határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás módosítására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A tavalyi évben a járási ideiglenes ügysegédek
feladatainak ellátáshoz megállapodás születetett, ennek módosítása szükséges,
mely kiegészülne a vagyontárgyak védelmével és a használatba adott ingatlanrész
vagyonvédelmével, mivel nyomtató is elhelyezésre kerül. Kérte a megállapodás
módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a járási
ügysegédi megállapodás módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatallal megkötött „Megállapodás a járási ideiglenes ügysegédek
elhelyezésének feltételeiről” szóló megállapodást az előterjesztés szerinti
módosítással elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat közkifolyón szolgáltatott ivóvíz mérésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Fejérvíz Zrt. megkereste az önkormányzatot a
közkifolyón szolgáltatott ivóvíz mérésével kapcsolatosan. A Kormány rendelet
alapján a közkifolyón szolgáltatott ivóvizet, azok a lakosok vehetik igénybe, akik a
közműves ivóvízellátásba nincsenek bekötve. Közkifolyót leszereltetni csak abban az

esetben lehet, ha a 150 m-es körzetben nincs olyan lakás, aki nincs rákötve a
közműre. Az összes méretlen közkifolyót az önkormányzatnak mérősíteni kellene,
amelynek költsége az anyagban kiküldésre került. Mecséren 2-ből 1 db, Balinkán
pedig 9-ből 3 db mérősített közkifolyó van jelenleg. Javasolta, hogy Balinkán az
alábbi közkifolyók leszerelhetők lennének:
- Petőfi u. 14.
- Petőfi u. 27.
- Petőfi u. 48.
- Petőfi u. 70.
- Petőfi u. 96.
- Dózsa u. 10.
- Régi Mecsér 1. (Erdész Telep)
Kérte a képviselők véleményét.
Fodor Róbert képviselő: A főút mellett hány kút maradna meg? Véleménye szerint
Mecséren nem kellene leszerelni.
Wéninger László polgármester: Három kút maradna meg a főút mellett, melyek
mérősítve is vannak. Mecséren mindenki rá van kötve a közműves ivóvízellátásra,
ezért gondolt a leszerelésre.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
közkifolyók leszerelését az elhangzott javaslat alapján.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
közkifolyón szolgáltatott ivóvíz vételi lehetőséget az alábbi felhasználási
helyek előtt kívánja megszüntetni:
Balinka településrészen:
 Petőfi u. 14.
 Petőfi u. 27.
 Petőfi u. 48.
 Petőfi u. 70.
 Petőfi u. 96.
 Dózsa u. 10.
Mecsér településrészen:
 Régi Mecsér 1. (Erdész Telep)
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

5./ Javaslat az Anima Egyesület kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Anima Egyesület
kérelméről, mely szerint a volt Fiókgyógyszertár épületét kívánják tartós bérbe venni,
minimum 3-5 évre. A cég pályázatírással és vidékfejlesztéssel foglalkozik. Az
épületet megtekintették, szeretnék felújítani, melynek költségét vállalják. Javasolta az
épület bérbe adását.
Tóth Gabriella képviselő: Azt tudatni kellene velük, hogy a felújítást milyen
határidővel végezzék el.
Wéninger László polgármester: Javasolt, havi 5.000 Ft bérleti díj megállapítását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Anima Egyesült kérelmének elbírálását az elhangzott javaslattal.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balinka, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti volt Fiókgyógyszertár épületét 5 éves
időtartamra bérbe adja az Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs
Egyesület részére. A bérleti díj összegét 5000 Ft/hó + rezsi összegben
állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
6./ Javaslat kisértékű tárgyi eszközök selejtezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: A nyilvántartást átvizsgálva kiderült, hogy vannak
olyan tárgyak, melyek kétszer szerepelnek benne, továbbá olyanok, melyek már
nincsenek is meg. A selejtezés végrehajtására 3 főből álló bizottságot kell létrehozni,
melyre javasolta elnöknek Wéninger László polgármestert, továbbá tagoknak Kissné
Bolla Mária alpolgármester valamint Tóth Gabriella képviselőt megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a
kisértékű tárgyi eszközök selejtezésére létrehozott bizottság megválasztását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező kisértékű vagyontárgyak selejtezésére
bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal:
Wéninger László polgármester
Kissné Bolla Mária alpolgármester
Tóth Gabriella képviselő.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváth Tünde
családsegítő megkereséssel fordult a testülethez, hogy új ellátási forma kerüljön
bevezetésre az óvodás gyermekek részére óvodába járáshoz. A családsegítő levelét
megkapták a képviselők, kérte a véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Nem ismeri Horváth Tündét. Nem biztos, hogy azért nem
jár a gyerek óvodába, mert nincs pénzük elvinni, hanem lehet akár betegség miatt is.
Rengeteg családtámogatási pénzt kapnak a szülők, családi pótlék, kedvezményes
étkezés. Nem támogatja a bevezetését e formának. Véleménye szerint kapnak annyi
támogatást a családok, hogy amikor a településen élő szülők vállalják a gyermeket,
számolniuk kell azzal is, hogy vidékre kell hordani óvodába, iskolába. Ha van az
önkormányzatnak anyagi lehetősége támogatásra, akkor az kapjon, aki igazán
rászorult. Például a főiskolások már nem kapják a családi pótlékot, családi
kedvezményt, őket kellene támogatni.
Fidrich Tamásné jegyző: Beszélt a családsegítővel, elmondása szerint van olyan
család, aki igazán rászorult lenne.
Kóber Imre képviselő: Mindenkit támogatni nem tud az önkormányzat, kivételt tenni
meg nem lehet. Miből kerülne finanszírozásra?
Wéninger László polgármester: A szociális keretből, külön keret erre nincs.
Javasolta, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet kerüljön kiegészítésre olyan
résszel, hogy óvodáztatásra is lehetőség legyen benyújtani segély kérelmet, így aki
igazán rászorult és ezt jövedelemigazolással igazolja, így kaphat támogatást.
Javasolta továbbá, hogy a tavalyi évben meghatározott középiskolások támogatása
kerüljön ki a rendeletből.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Horváth Tünde családsegítő javaslatát a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítására.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 0 igen, 5 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Horváth Tünde családsegítő megkeresését a helyi szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítására vonatkozóan elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi szociális rendelet módosítását az
elhangzott javaslat alapján.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt,
hogy a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó
elhangzott javaslat előterjesztését terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés
8./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjának megválasztására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal
kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: 2016. október 2-án lesz az országos népszavazás, melynek
lebonyolításában a Helyi Választási Bizottság Szavazatszámláló Bizottságként
funkcionál. Tagjainak száma minimum 5 fő. Sajnos egy bizottsági tag egyéb ok miatt
nem vállalta a feladatot, így helyette póttagok megválasztása szükséges. Javaslata,
hogy Tóth Mária, Balinkai lakost válassza meg a képviselő-testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi
Választási Bizottság póttagjának megválasztását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2016. (IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság 1 tagjának lemondása miatt Tóth Mária Balinka, Nyárfa u 10. szám
alatti lakost válassza meg további póttagnak.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
9./ Javaslat intézményen kívüli gyermekétkeztetési
érdekében törzskönyvi kivonat módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

feladatok

ellátása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szünidei
gyermekétkeztetés feladata miatt szükséges a törzskönyvi kivonat módosítása. A
településen a szünidei gyermekétkeztetés a hátrányos helyzetű gyermekek részére
biztosított. Javasolta a törzskönyvi kivonat módosítását az előterjesztés szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
intézményen kívüli gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében törzskönyvi
kivonat módosítását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2016.(IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölését az alábbiak
szerint egészíti ki:
104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékén
vezesse át.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
10./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet:
-

Az 1956-os emlékművek felújítására benyújtott „Büszkeségpontok” című
pályázat, mely benyújtásra került, sajnos nem nyert. Több hiánypótlás is
érkezett, mindegyik teljesítve lett. az értékelési szabályok alapján nem érte el
az önkormányzat a 30 pontot.

-

Az „adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására”
kiírt pályázat benyújtásra került. Továbbá az orvosi rendelő felújítására kapott
támogatás is elszámolásra került. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az
elkészült orvosi rendelő ünnepélyes átadását október hónapban meg kellene
tartani.

Wéninger László polgármester: Kérte a képviselő-testületet, hogy részére
engedélyezze hivatali mobiltelefon vásárlását, mivel több esetben előfordul, hogy a
késő esti órákban valamint hétvégén is hívják a magán telefonszámon.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint határozott:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2016.(IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Wéninger László polgármester részére hivatali mobiltelefon és előfizetés
vásárlását engedélyezi 200 000 Ft összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a hivatali kézbesítő
napi szinten használt kerékpárja tönkrement. Egy új kerékpár vásárlásának
engedélyezését kérte kb. 70.000 Ft értékben.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint határozott:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2016.(IX.14.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hivatal kézbesítője részére kerékpár vásárlását engedélyezi 70.000 Ft
értékben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Gabriella képviselő: Lakosok jelezték, hogy a Petőfi utcában az útra belógó
faágakat le kellene vágatni. A Petőfi utcában több helyen, magánterületen a
vezetékek be vannak nőve. Fel kellene hívni a lakosok figyelmét a tisztításra,
továbbá néhány lakost az árok tisztítására is figyelmeztetni kellene, ugyanis jönnek
az őszi esőzések, nehogy probléma legyen a víz elfolyása.

Wéninger László polgármester: A jelzett területen nem az önkormányzat, hanem a
KPM feladata lenne levágni. A víz elfolyásával korábban nem volt probléma azon a
területen.
Fidrich Tamásné jegyző: Felszólítást lehet küldeni az érintett lakosoknak, hogy
tisztítsák ki az árkot.
Tóth Gabriella képviselő: A rendelőben a számítógép programja lecserélésre kerüle?
Wéninger László polgármester: Az új program kb. 400.000 Ft lenne, plusz a
karbantartás díja.
Tóth Gabriella képviselő: több lakos panaszkodott
közmunkásra, hogy nem megfelelően végzi a munkáját.

Schweighardt

Csaba

Wéninger László polgármester: Valóban, kapott már panaszokat a dolgozóra, beszélt
vele ez ügyben.

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.

k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

