Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-én 17
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 szereplőek szerint tett
javaslatot:
1./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan Szálló
térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
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

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
67/2017.(IV.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtására
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra
3./ Javaslat egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és
kialakításáról szóló rendelet elfogadására
4./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

szolgáló

fejlesztések

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is lehetőség
van a pályázat benyújtására, melyben négy alcél közül egyre lehet pályázni.
Javasolta, hogy a Dorschner u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő fejlesztésére,
felújítására vonatkozóan kerüljön benyújtásra a pályázat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű
pályázat benyújtását az elhangzott javaslat alapján.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2017.(IV.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása" című felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázat a kiírás ac. pontja szerinti egészségügyi alapellátást szolgáló
épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása tárgyában az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Balinka, Dorschner utca 10. (hrsz. 659)
háziorvosi rendelő tekintetében kerül benyújtásra.
A tervezett beruházás teljes összege: bruttó 19 677 119 Ft
Támogatási igény: bruttó 18 693 263 Ft
Vállalt önrész tekintettel az önkormányzat adóerő-képességének mértéke
szerint 5%, azaz bruttó 983 856 Ft.

Az önkormányzat az önrészét a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 2.
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A fenntartónak az intézményi térítési díjat évente
felül kell vizsgálni, majd a rendelet elfogadása előtt a társult önkormányzatokkal
véleményeztetni. A Móri Önkormányzat az erre vonatkozó anyagot megküldte
véleményezésre. Javasolta az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Hajléktalan Szálló térítési díjának véleményezését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017. (IV.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás tagi önkormányzata, az MTKT által fenntartott
Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata
tárgyában készült előterjesztést véleményezte és nem javasolja a térítési díj
emelését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat egészségügyi alapellátás körzeteinek
kialakításáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

megállapításáról

és

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli
tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
véleményezésre
megküldésre
került
a
jogszabályokban
meghatározott
véleményezési, hozzájárulási jogkörrel rendelkező szerveknek, szakmai
szervezeteknek.
A szervek visszajelzése megtörtént, írásos véleménye
megérkezett, javaslattal nem éltek.
Wéninger László polgármester: Javasolta a rendelet elfogadását az előterjesztés
szerint.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
Wéninger László polgármester: Felkérte Kóber Imre elnököt a napirendi ponttal
kapcsolatos tájékoztatásra.
Kóber Imre elnök: A bizottság ülésezett és megállapították, hogy a
köztartozásmentes adatbázisban minden képviselő valamint a polgármester
szerepel, így eljárás megindítása nem szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a bizottsági elnök
tájékoztatását tudomásul vette.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (IV.24.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tájékoztatóját a KOMA
adatbázisban történő szereplésükről elfogadja.
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárását
indítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

