Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 8-án
8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Fodor Róbert

polgármester
alpolgármester
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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú – digitális jólétprogram
pontok fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díj emelésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Egyéb ügyek
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és
meghozták a következő határozatot:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
104/2017.(XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú – digitális
jólétprogram pontok fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozásról
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítására
3./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
véleményezésére
4./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díj
emelésére
5./ Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
6./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú –
jólétprogram pontok fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

digitális

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatoknak 2018. január 1-től biztosítani kell az
elektronikus ügyintézés lehetőségét. Újabb pályázati lehetőség nyílt, mely közösségi
internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint a
pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez nyújt támogatást. A pályázati csomag
kiterjed laptop, tablet, projektor, router és nyomtató vagy fax vagy fénymásoló,
továbbá beltéri és kültéri Wifi pontok térítésmentes használatára.
Wéninger László polgármester: Javasolta a pályázat benyújtását, melynek határideje
november 15.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú – digitális jólétprogram pontok
fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozást.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
„A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt
pályázathoz.
Kijelenti, hogy a Balinka, Petőfi u. 60. szám alatti Művelődési Házat jelöli meg
közösségi internet-szolgáltató helyként.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi - és egyéb nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 15.
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger
László
polgármester:
A
társulás
tájékoztatása
szerint
a
hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két évben történt változások miatt szükség
lenne a társulási megállapodás módosítására, melynek tervezetét megkapták a
képviselők. Kérte annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata,
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,

2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők
szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő
rendelkezései, kiemelve a IV/3. – IV/3.1.-IV.3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A DunaTisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község
Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata,
Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen
Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós
Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község
Önkormányzata,
Taksony
Nagyközség
Önkormányzata,
Tass
Község
Önkormányzata.
3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következő szerint módosul:
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló
adatokat, információkat megadja,
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.
II.
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv
véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

és

településképi

rendelet

Wéninger László polgármester: A rendeletet még nem kell elfogadni, a
jogszabályban meghatározott egyeztetések még zajlanak. A lakosság részéről
javaslat, észrevétel nem érkezett. Jegyző Asszony felvetése volt, hogy a bírságok
összegét csökkenteni lehetne.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi
rendelettervezet szövegezését áttekintette, s az abban foglalt tartalmat
javasolja megküldeni a véleményezési eljárásra.
Felhívja a jegyzőt, hogy a véleményezési eljárás lefolytatása után a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. december 31.
4./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díj
emelésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Fejér Megyei Szent György Kórház javaslattal élt a
Kistérségi Társulás felé a háziorvosi ügyeleti díj emelésére vonatkozóan, melyet az
önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják. A Társulási ülésen
megegyezés született, hogy 252 Ft/lakos összeggel kerüljön megemelésre. Javasolta
ezen összeg elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díj emelésére tett javaslatot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa felé intézett, Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díjemelési javaslatát megtárgyalta és az
ügyeleti feladatok ellátására a Balinka település hozzájárulási kötelezettséget
2017. évre vonatkozóan nem módosítja. 2018. január 1. napjától a
hozzájárulásának mértékét 252 Ft/lakos/év összeggel, azaz 982 Ft/lakos/év
összeggel / re megemeli.
Felhívja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési tervezet összeállítása során
ezen összeg kerüljön betervezésre.
Felelős: polgármester/pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2017. november 30.

5./ Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Javasolta, hogy a könyvtár működését ellenőriztesse le az
önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.
Felelős: jegyző
Határidő: november 30.
6./ Egyéb ügyek
6/1. Árajánlat megtárgyalása téli hó eltakarítás és síkosság mentesítésre
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat útjainak téli hó eltakarítására és
síkosság mentesítésére árajánlatot kérte be a Klein Park Kft-től. Az árajánlatot
megkapták a képviselők. Mivel korábbi években is ők végezték ezt a feladatot,
melyre nagyon nehéz vállalkozót találni, így javasolja az árajánlat elfogadását.
Kóber Imre képviselő: Eddig is meg volt elégedve a vállalkozó munkájával, mióta ők
végzik, nincs probléma.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Klein
Park Kft. árajánlatának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település önkormányzati
kezelésű belterületi úthálózat téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési
munkálatainak ellátására a Klein Park Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca
142/e.) bízza meg 2017. november 15-től 2018. március 15-ig terjedő
időszakra a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplőek szerint.

Felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 15.
6/2. Tájékoztatás hivatalsegédi feladatok ellátásáról
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatalsegédi és
takarítói feladatokat jelenleg egy fő 8 órában foglalkoztatott személy végzi, aki 2018.
január 1-től nem tudja a továbbiakban vállalni a feladatot. A takarítás nem csak a
hivatal épületére, hanem a két orvosi rendelőre is vonatkozott. Véleménye szerint két
fő 4 órás személy foglalkoztatása célszerűbb lenne, az egyik a hivatalsegédi
feladatokat, a másik pedig a takarítási feladatokat látja el. Így könnyebb személyt
találni. Javasolta továbbá, hogy a jelenlegi munkát végző Sasvári Gáborné részére a
munkája elismeréseként egyhavi jutalmat állapítson meg a testület.
A képviselők egyetértettek a polgármester véleményével és az alábbi határozatot
hozták.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018.
november 20. napjától a hivatalsegédi feladatokat 1 fő 4 órás személy,
továbbá 2018. november 27-től a takarítási feladatokat szintén 1 fő 4 órás
személy foglalkoztatásával kívánja megoldani.
A hivatalsegédi feladatok ellátásra Nagy Jolán Angéla (8055 Balinka, Petőfi S.
u. 77. ), a takarítói feladatokra Kalányos Tamásné (8055 Balinka, Gajavölgy
utca 29. ) szám alatti lakosokat jelöli ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. január 1.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2017. (XI.8.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Sasvári Gáborné / Venczák Katalin (szül: Székesfehérvár, 1957.08.12. 8055
Balinka, Gajavölgy u. 30. szám alatti lakos, munkavállaló részére a munkája
elismeréseként bruttó 127.500 Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer ötszáz forint
összegű jutalmat állapít meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Wéninger László. Tájékoztatta a testületet, hogy a könyvtár helyiség ünnepélyes
átadás 2017. november 16-án 18 órakor kerülne megrendezésre, melyre ezúton
meghívja a képviselőket.

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

