Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 28-án
8 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel felülvizsgálata
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ 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
79/2016.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására
3./ Javaslat a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet
módosítására
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
5./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel felülvizsgálata
6./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A pénzügyi ügyintéző segítségével elkészült a
költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben az év közben
jelentkező egyéb kiadások és bevételek is szerepelnek. Az anyagot a képviselők
megkapták. Javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.25.) rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az elkészített beszámolóban a félévi teljesítés
szerepel. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2016.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I.
féléves költségvetési teljesítését 72.715 eFt bevétellel, 41.883 eFt kiadással a
határozat mellékletét képező számszaki bontásban fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elkészült az előterjesztés, mely alapján javasolja a
mentességgel kiegészíteni a rendeletet, a többi rész változatlanul maradna.
Fidrich Tamásné jegyző: Aki nincs rákötve a műszakilag rendelkezésre álló
csatornahálózatra, annak talajterhelési díjat kell fizetni. A törvény viszont a
mentességek tekintetében nem tér ki arra, hogy mi van abban az esetben, ha a
csatorna hálózat műszakilag rendelkezésre áll, csak a terepviszonyok miatt
magasabb a rákötési költség, mint a normál esetben. Általában szociális helyzetre,
jövedelemre tekintettel lehet mentességet adni.
A csatornahálózatra való rákötés kötelezés hatásköre a járási hivatalnál van.
Tóth Gabriella képviselő: Ez megint azt mutatja, hogy távolodik az ügyintézés a
lakosságtól.
Kóber Imre képviselő: Igen, van olyan eset, hogy nem kötelezhető a lakos a
bekötésre.
Wéninger László polgármester: A törvényi előírást be kell tartani, a későbbiekben
lehet, hogy majd kötelezni fogják a lakót átemelő építésére. Ettől függetlenül
javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet módosítását az
előterjesztés szerint.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló
21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elmúlt ülésen megbízást kapott a hivatal a rendelt
módosítására vonatkozóan. Az előterjesztés elkészült a korábbi döntések alapján,
mely szerint a települési támogatás kiegészülne, valamint a tanulmányi támogatás
viszont kikerülne a rendeltből. Javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet 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
11/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel felülvizsgálata
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy tavalyi év
novemberében döntött a testület arról, hogy Bakonyvári Zsanett tanulót támogatja az
Arany János Program keretén belül a 2015/2016-os tanévre. Javasolta, hogy a
tanulót a programban való tanulmányai befejezéséig továbbra is támogassa a
testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Bakonyvári Zsanett támogatását az Arany János Tehetséggondozó Program keretén
belül.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2016.(X.28.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Bakonyvári Zsanett Balinka, Dorschner u. 13. szám alatti tanuló Arany János
Tehetséggondozó programban való részvételét 5.000 Ft/hó összeggel
támogatja a tanulmányai befejezéséig.
Felhatalmazza a pénzügyi ügyintézőt az összeg 2106. szeptember 1-től
történő kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Országos
Mentőszolgálat támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérte a
képviselők véleményét.
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye, hogy ne nyújtson támogatást az önkormányzat,
hanem inkább a Móri Mentőknek, ha ők nyújtanak be kérelmet.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 0 igen, 5 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2016. (X.28.) sz. Határozat
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Árajánlat érkezett az orvosi rendelőben használt
program cseréjére vonatkozóan. Véleménye, hogy addig, amíg állandó orvosa nem
lesz a falunak, ne költsön az önkormányzat fél millió forintot új programra.
Tóth Gabriella képviselő: A jelenlegi program katasztrofális.
Wéninger László polgármester: Az lehet, de az ápoló nem jött még panasszal ez
ügyben.

Kissné Bolla Mária alpolgármester: Erre tekintettel nem tartja szükségesnek az új
program megvásárlását.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az orvosi
rendelőben használt program cseréjét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 0 igen, 5 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2016. (X.28.) sz. Határozat
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
orvosi rendelőben használt program helyett nem kíván új programot vásárolni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Klein Park Kft.
árajánlatot nyújtott be az település úthálózatának téli hó eltakarítása és síkosság
mentesítésére vonatkozóan. A vállalkozó hosszú évek óta először emeli az óradíjat.
Javasolta az árajánlat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Klein
Park Kft. által benyújtott árajánlat elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 0 igen, 5 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2016. (X.28.) sz. Határozat
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a település úthálózatának
téli hó eltakarítása és síkosság mentesítésére vonatkozóan a Klein Park Kft.
által benyújtott árajánlatot, mely a határozat mellékletét képezi, elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a testület a volt
Fiókgyógyszertár bérbe adásáról. A bérleti szerződés aláírásra került.
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Balinka,
Dorschner u. 10. szám alatti Orvosi Rendelő különálló helyiségét masszírozási
tevékenység végzésére kívánja bérbe venni november 1-től Sándorfi Péter egyéni
vállalkozó. Elkészült a bérleti szerződés tervezete. Javasolta a bérleti díjat 5.000,Ft/hó összegben meghatározni.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával és meghozta a következő
határozatot.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 0 igen, 5 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2016. (X.28.) sz. Határozat
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti Orvosi Rendelő különálló helyiségét
2016. november 1. napjától határozatlan időre bérbe adja Sándorfi Péter e.v.
(székhelye: 2853 Kömlőd, Jókai u. 28.) részére. A bérleti díj összegét 5.000,Ft/hó összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
Wéninger László polgármester: Krausz Károly az idei évtől nem vállalta a Mikulás
szerepét, így keresni kell valakit e feladatra.
Tóth Gabriella képviselő: Tudomása szerint Móron van olyan személy, aki vállal ilyen
feladatot.
Wéninger László polgármester: Elkészült a Kisgyóni Pihenőházban a nyílászárók
cseréje.
Wéninger László polgármester: November hónap folyamán szükséges lenne
megtartani az orvosi rendelő átadását. Az időponttal kapcsolatban országgyűlési
képviselő Úrral egyeztet, ezt követően tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot.

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

k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

