Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 9-én 8
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 szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési szerződés
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat védett épületek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

5./ Javaslat önkormányzati épületek politikai célú igénybevételére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat beszerzési szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László elnök
9./ A művelődési házak takarításának felülvizsgálata
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Egyéb ügyek
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
32/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módostására
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindítására
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési
szerződés elfogadására
4./ Javaslat védett épületek felülvizsgálatára
5./ Javaslat önkormányzati épületek politikai célú igénybevételére
6./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására
8./ Javaslat beszerzési szabályzat elfogadására
9./ A művelődési házak takarításának felülvizsgálata
10./ Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi
működéséről

11./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről
12./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A TOP-os beruházás miatt kellene módosítani a már
elfogadott közbeszerzési tervet. Elkészült az új terv, melynek kérte az elfogadását.
Fidrich Tamásné jegyző: A módosítás azért szükséges, mert a beruházás becsült
értéke határozza meg a közbeszerzési eljárás módját. A becsült költséget alá kell
támasztani, a tervezői költségbecslés elkészült, amely az alapját képezheti. Előző
ülésen már említésre került, hogy lehetséges, hogy plusz költséget kell majd
hozzátenni az önkormányzatnak a beruházáshoz, hiszen a pályázat 2016-ban került
benyújtásra. Az elbírálás 2017-ben történt, a megvalósítás pedig 2018-ban. Tehát 2
év alatt várhatóan emelkednek a költségek. Ezen eljárási móddal öt cég részére
kellene a testületnek megküldeni az ajánlattételi felhívást, melyek körét szintén a
testület határozza meg. A közbeszerzési terv módosítása után az eljárás
megindítása következne, ahol mint mondta, a becsült érték alapján határozza meg a
testület az eljárás módját, s mondja ki, hogy a költségvetési fedezet a rendelkezésre
áll. Nagyon fontos, hiszen az önkormányzat csak akkor köthet szerződést, ha a
fedezet rendelkezésre áll. Erre nyomatékosan felhívta a testület figyelmét. A
benyújtott ajánlatok nagyon részletesek, a határidők, a beruházásnál használt
anyagmennyiségek, minden szerepelnie kell benne. Továbbá a szerződés tervezet is
akkor kerül megtárgyalásra, így kérte a képviselőket, hogy nagyon részletesen
tanulmányozzák majd át az anyagot, mert elfogadás után már nem lehet benne
módosítani, hiszen az ajánlattevők a szerződés tervezet ismerete függvényében
adják be ajánlataikat.
Wéninger László polgármester: A szerződésben megvannak azok, amiknek
szerepelni kell?
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a közbeszerzési jogszabállyal, valamint a pályázat
támogatási szerződésében foglaltakkal egyetértésben kell tartalmaznia a
kötelezettségeket és a jogokat. Fontos, hogy alvállalkozót alkalmazhat az
ajánlattevő, viszont a részszámlát csak akkor fizetheti ki az önkormányzat, ha a
fővállalkozó az alvállalkozót kifizette és ezt igazolni is tudja. Ez a szigorítás azért lett,
hogy a jó néhány évvel ezelőtti „körbetartozások” esete ne fordulhasson elő. A
részszámlázási lehetőségeket pedig a támogatási szerződésben vállalt
mérföldkövekhez kell alakítani, hogy ne hogy ott csúszások legyenek, és a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségszegés álljon be.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás
megindításának alapja a becsült érték meghatározása, melyet felelősen alá kell
támasztani és dokumentálni. Ezért ő a GLOBAL-CONSTRUCT Tervező és
Szolgáltató Kft-t bízta meg ennek kidolgozásával. Kijelentette, hogy a fedezet a
költségvetésben rendelkezésre áll, mivel a becsült építési költség 71.500 eFt, a
projekt egyéb költsége 11.138 eFt, azaz összesen nettó 104.950 eFt, ebből a tavalyi
évben közel 5 millió Ft kifizetésre került a tervezésre, amelyből csak nettó 3.300 eFtot lehet érvényesíteni. Igaz, szerepel nettó 2.600 eFt a projekt egyéb költségei között
tartalék címén, de azt csak akkor lehet átcsoportosítani, ha arra a kincstár az
engedélyt megadja. A 2018. évi költségvetés bruttó 87 millió Ft támogatást és 8.700
eFt önrészt, azaz bruttó 95.700 eFt-ot tartalmaz.
Fidrich Tamásné jegyző nyomatékkal felhívta a figyelmet, hogy az önrésznek
rendelkezésre kell állni. A 2017-ben kifizetett 5 millió Ft-os tervezői költségből csak a
pályázatba beállított összeg számolható el, amely 3.200 e Ft. A különbözet az
önkormányzat önerejét növeli.
Kérte a képviselőket, hogy felelősen gondolják át a közbeszerzési kiírást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP3.1.1-15-FE1-2016-00007
pályázat
„Balinka
–
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását
a közbeszerzési tervben szereplő becsült érték meghatározása alapján.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-201600007 „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt

közbeszerzési eljárását nettó 71.500.000 Ft becsült érték alapján nemzeti
eljárásrend Kbt. 115.§ szerinti eljárásban feltételesen indítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás teljes anyagát
annak elkészültét követően haladéktalanul terjessze a testület elé
jóváhagyásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektre vonatkozó közbeszerzési
szerződés elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A közlekedésfejlesztés projekthez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátására korábban már kijelölte az önkormányzat a B&W
Tender Plus Kft-t. Elkészült a megbízási szerződés, melynek elfogadására van
szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP3.1.1-15-FE1-2016-00007
pályázat
„Balinka
–
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési szerződés
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-201600007 „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú
projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
megbízási szerződést köt a B&W Tender Plust Kft-vel (1061 Budapest
Andrássy út 10. 3.em. 308. képviseli: Weisz Tamás) a határozat mellékletét
képező megbízási szerződés szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat védett épületek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Kisgyónban indul a turisztikai fejlesztés. Az egyik
kulcsosház védetté lett nyilvánítva 2009-ben, ami azt jelenti, hogy az épületen nem

lehet változtatni. Így a projekt addig nem tud megindulni, amíg az épület védetté van
nyilvánítva. Szerencsére az a HÉSZ függelékében van, amelyet határozattal
módosíthat a képviselő-testület.
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint engedélyezze az önkormányzat a
felújítást, fejlődhessen Kisgyón, vegye ki a védett elemek közül a balinka …..hrsz-ú
ingatlant.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
védett épületek felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
36/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védett épületek listájából
törli a balinkai 710 hrsz-ú ingatlant.
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen döntést vezesse át a Helyi Építési Szabályzat
függelékében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Javaslat önkormányzati épületek politikai célú igénybevételére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Közeleg az országgyűlési
képviselőválasztás
időpontja, így felhívta a képviselők figyelmét, hogy választási kampánygyűlés céljára
kiadja-e az önkormányzat lakossági fórum megtartása céljára a művelődési házat
bérletbe. Véleménye, hogy amennyiben nyitva tartási időben tartana ne kelljen
fizetni.
Tóth Gabriella képviselő: Egyáltalán nem kellene politikai célra kiadni a művelődési
házat.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzati épületek politikai célú igénybevételének lehetőségét ingyenesen
biztosítja az épület nyitvatartási idejében.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
37/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat, azaz a Balinkai és Mecséri Művelődési Házat

választási kampány céljainak igénybevételére nyitvatartási időben engedélyezi
minden nyilvántartásba vett jelölt és jelölő szervezet részére térítés mentesen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület az önkormányzati
lakások lakbérének 30 %-os emeléséről. Elkészült a rendelet tervezet előterjesztése.
Azt kellene meghatározni, hogy mikortól lépjen hatályba. Véleménye, hogy május 1től kerüljön elfogadásra. Kérte a véleményeket.
Fodor Róbert képviselő: Magasnak tartja egyszerre a 30 % emelést.
Tóth Gabriella képviselő: Nem magas az összeg, de itt még mindig biztonságban
vannak. Fillérekért sem lehet kiadni a lakásokat.
Fodor Róbert képviselő: Javasolta, hogy most csak 15 %-os emelés legyen, majd
jövő évtől újabb 15 %.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet tervezet 15 % módosítására
érkezett képviselői javaslatot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 2 igen, 3 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2018. (III.10.) önkormányzati rendelete
a helyi lakások lakbéréről szóló
15/2006. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületnek lehetősége van a polgármester
részére 200.000 Ft erejéig biztosítani keretösszeget, így sürgős esetben köthet
szerződést a képviselő-testület döntése nélkül, melyről a következő ülésen beszámol
a testületnek. Természetesen ez csak azon beszerzésekre vonatkozhat, ha azok
fedezete a költségvetésben szerepel. Amennyiben nem áll rendelkezésre a fedezet,

akkor 200.000 Ft alatt sem köthet szerződést, nem vállalhat kötelezettséget, arról a
testületnek kell döntenie és meghatározni, hogy mely költséghely terhére történhet a
kötelezettségvállalás.
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosítását a tekintetben, hogy a polgármester 200.000 Ft erejéig dönthet a
költségvetés végrehajtása tárgyában.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8./ Javaslat beszerzési szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László elnök
Wéninger László polgármester: Az önkormányzatnak rendelkeznie kell beszerzések
lebonyolításának szabályzatával, mely vonatkozik a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő árubeszerzésre, beruházásra. Ezt a képviselő- testületnek el kell fogadni. Kérte
az előterjesztés szerinti elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
beszerzések lebonyolításának szabályzata elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
38/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat beszerzések lebonyolításának szabályzatát a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ A művelődési házak takarításának felülvizsgálata
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: A művelődési ház takarításával kapcsolatban
felmerült, hogy a jelenleg 6 +2 órában dolgozó kultúros a két órás takarítást ne Ő
végezze a továbbiakban, hanem az orvosi rendelők takarítására foglalkoztatott
Kalányos Tamásné takarító 4 órás foglalkoztatása legyen kiegészítve 8 órára.

Kissné Bolla Mária alpolgármester: Valóban ő is beszélt a kultúrossal, nincs kifogása
ellene. Viszont a költségre a fedezetet is biztosítani kell.
Tóth Gabriella képviselő: Nem ért egyet a 8 órás takarítással. Ez plusz költség az
önkormányzatnak.
Fodor Róbert képviselő: Véleménye, hogy 8 órában legyen foglalkoztatva, ugyanis
az utazás Balinka és Mecsér között is időbe telik.
Fidrich Tamásné jegyző: Ennek fedezetét most kell kimondania a képviselőtestületnek. A költségvetésben pályázati tartalékon került tervezésre 1 millió Ft
tartalék, melyből lehetne a fedezetet biztosítani, bár az nagyon fontos lenne a
pályázat megvalósítása során, mert még nem tudható, hogy milyen költségek
merülnek fel, illetve nem lesznek-e magasabbak az ajánlatok, melyhez szükséges
fedezetet keresni.
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy a 2 óra takarítás a kultúrostól
kerüljön át Kalányos Tamásné jelenlegi 4 órás takarítóhoz, továbbá biztosítson még
az önkormányzat 2 órát, így összesen 8 órába történné a takarítás, a tartalékkeret
terhére.
Fodor Róbert képviselő: Lehetne 7 órásba felvenni, plusz a cafetéria.
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy Kalányos Tamásné 8 óra megbízási
szerződéssel, a kultúros pedig maradjon egyelőre 6 órásban. Javasolta, hogy a
cafetéria szabályzatot módosítsa a testület úgy, hogy csak 8 órás munka
törvénykönyves foglalkoztatásra járjon a cafetéria.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a az
önkormányzat létszámkeretének módosítás a tekintetben, hogy a jelenleg 8 órában
foglalkoztatott kultúros 2018. április 1-től 6 órában kerülne további foglalkoztatásra,
illetve a jelenleg 4 órában foglalkoztatott takarító pedig 8 órában, szintén április 1-től.
Szavazásra bocsátotta továbbá az önkormányzat cafetéria szabályzatának
módosítását a tekintetben, hogy caffetéria juttatás kizárólag a 8 órás munkaidővel
rendelkező dolgozónak jár.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 1-től
a kutúrosi státuszt napi 6 órásban, a takarítói státuszt napi 8 órában határozza
meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkavállalókkal a megbízási
szerződést módosítsa e tekintetben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
40/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évre vonatkozó caffetéria szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
caffetéria juttatás kizárólag a napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkező
közalkalmazott és munkatörvény hatálya alá tartozó munkavállalót illeti meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti
működéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

szolgálat

2017.

évi

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Köszöntötte Horváth Tünde
Megkapták a beszámoló anyagát. Felkérte a szóbeli kiegészítésre.

családsegítőt.

Horváth Tünde családsegítő: A településen felmerülő problémákat igyekezett
beépíteni az anyagba. Úgy gondolja, hogy jól működik a jelzőrendszer, tartják a
kapcsolatot az iskolákkal, óvodákkal. Egyre több a problémás, gondozásra szoruló
család, mely látszik a beszámolóból is.
Tóth Gabriella képviselő: Gondolt-e arra, hogy Mecséren az iskola épületében
lehetne adományokat tárolni és kiosztani?
Horváth Tünde családsegítő: Valóban, ez csak helyiség kérdése, megoldható.
Tóth Gabriella képviselő: Jelzőrendszer miből áll? Polgárőrséggel milyen kapcsolat
van?
Horváth Tünde családsegítő: Azokból a személyekből áll, akik leginkább
kapcsolatban állnak a gyerekekkel, iskola, óvoda, védőnő, rendőrség.
A Polgárőrségnek ugyanolyan kreatív szervezete van, mint a vöröskeresztnek,
nagyon jó a kapcsolat, segítenek különböző dolgok megszerzésében.
Tóth Gabriella képviselő: Feleslegesnek tartja a rengeteg papírmunkát.
Wéninger László polgármester: Megköszönte az egész évi munkáját, úgy gondolja,
hogy meg lehetnek elégedve. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Fidrich Tamásné jegyző: Szép igényes és tartalmas beszámolót kapott a képviselőtestület.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
41/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti
szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elkészült a Társulás 2017. évi beszámolója is, mely a
házi segítségnyújtásra és étkeztetés biztosítására vonatkozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
42/2018.(III.9.) Határozata
Balinka
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Gajamenti
Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Nemzeti Közművek megkereste az önkormányzatot,
hogy azokra a fogyasztási helyekre, ahol több mint 1200 m3-t fogyasztanak, azokon
a helyeken is 3 Ft/m3 áron számolnák a gáz díját. Két évre kellene szerződést kötni.
Javasolta a szerződés megkötését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
földgáz kereskedelmi szerződés elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
43/2018.(III.9.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt-vel (1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.) földgáz kereskedelmi szerződést köt a határozat mellékletét
képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
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

