Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 23-án
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 költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos ügyvédi munkákra
beérkezett árajánlatok elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat óvodai ellátásra vonatkozó
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat SZSZB tag megválasztására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

feladat

ellátási

megállapodás

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
44/2018.(III.23.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos ügyvédi
munkákra beérkezett árajánlatok elfogadására
3./ Javaslat óvodai ellátásra vonatkozó feladat ellátási megállapodás
megtárgyalására
4./ Javaslat SZSZB tag megválasztására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen is tárgyalta már a testület a
költségvetés módosítását. Javasolta 200.000 Ft értékben a körzeti megbízott
munkáját segítő technikai eszköz vásárlását.
Fidrich Tamásné jegyző: tájékoztatta a képviselőket, hogy az ASP bevezetése
kapcsán szükséges lesz a szerverszoba kialakítása, amely kb. 400.000 Ft-ba fog
kerülni.
Fodor Róbert képviselő: Milyen összeget kell erre kifizetni?
Fidrich Tamásné jegyző: Lakosságszám arányosan kell fizetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
körzeti megbízott támogatását és szerverszoba kialakítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
45/2018.(III.23.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
200.000 Ft értékben a körzeti megbízott munkáját segítő technikai eszközt
vásárol a feladatai ellátásának támogatására, továbbá tudomásul veszi, hogy
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal ASP rendszerének
biztonságos működtetéséhez kialakítandó szerverszoba és annak
berendezéseinek költségét lakosságszám arányosan viseli.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a féléves költségvetési beszámoló idejéig a
módosítást az önkormányzat költségvetési rendeletén vezesse át, azt
terjessze képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos ügyvédi
munkákra beérkezett árajánlatok elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Korábbi ülésen már döntött a testület arról, hogy a
beruházás megvalósításához terület megvásárlására van szükség. Az
ingatlanvásárláshoz kapcsolódó adás-vételi szerződések elkészítésére árajánlatokat
kérte ebe az alábbiaktól:
- Förhéczné Dr. Pacher Ildikó 8060Mór, Zrínyi u. 7. bruttó 160.000 Ft
- Dr. Tóth Szilvia Ügyvédi Iroda 8060 Mór, Kodály Z. u. 4. bruttó 101.600 Ft
- Dr. Tiffinger Gábor 8060 Mór, Deák F. u. 28. bruttó 240.000 Ft
A beérkezett árajánlatok bírálatát követően, javasolta a legelőnyösebb, Dr. Tóth
Szilvia Ügyvédi Iroda által benyújtott árajánlat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP3.1.1-15-FE1-2016-00007
pályázat
„Balinka
–
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos ügyvédi munkákra beérkezett
árajánlatok elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018.(III.23.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-201600007 „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt
keretében a „Balinka 0116/25 hrsz-ú, Bodajk 039/5 hrsz-ú, Bodajk 039/7 hrszú és Bodajk 037/1 hrsz-ú területek ingatlanvásárlásához kapcsolódó adásvételi szerződés elkészítése” tárgyára vonatkozó árajánlatok közül Dr. Tóth

Szilvia Ügyvédi Iroda (8060 Mór, Kodály Zoltán u. 4. fsz. 1.) fogadja el az
árajánlatban szereplő bruttó 101.600 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert az Ügyvédi Irodával történő szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat óvodai ellátásra vonatkozó
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

feladat

ellátási

megállapodás

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Az óvodai nevelés kötelező feladatát az önkormányzat
jelenleg a Gajamenti Önkormányzati Társulás keretén belül, a bakonycsernyei Bóbita
Óvoda-Bölcsőde intézményben biztosítja. 2018. szeptember 1-től
Tóth Gabriella képviselő: Mi van abban az esetben, ha több gyermek kerül a
településre, akit nevelésbe vesznek, hiszen az ő állandó lakcímük nem Balinka lesz.
Fel kell venni őket az intézménybe?
Fidrich Tamásné jegyző: Fel kell venni őket az óvodába, ha a településen élnek
életvitelszerűen.
Fodor Róbert képviselő: Mekkora összeget fizet jelenleg az önkormányzat a
Társulásba?
Wéninger László polgármester: 1.200 e Ft-ot, mely a feladat-ellátási megállapodás
megkötése után valószínűleg kevesebb lesz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
óvodai ellátásra vonatkozó feladat ellátási megállapodás elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2018.(III.23.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelésre
vonatkozó kötelező feladatát 2018. szeptember 1-től a balinkai gyermekek
számára a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata által fenntartott
intézményben biztosítja feladat ellátási megállapodás alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. szeptember 1.

4./ Javaslat SZSZB tag megválasztására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy februári ülésen döntött a
testület az SZSZB tagok személyéről. Marosán Lászlóné tagként lett megválasztva,
viszont családi okokra hivatkozva lemondott tagságáról, ezért szükséges új tag
megválasztása. Így javasolta Marosán Lászlóné tag helyett Fél Ferencné jelenlegi
póttagot taggá, Pokker Erikát taggá és Sasváriné Dobai Évát póttaggá
megválasztani.
Wéninger László polgármester: Javasolta az elhangzottak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/2018.(III.23.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján Balinka
község területén lévő 2 db szavazókör szavazatszámláló bizottságainak
tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választotta:
Tagok:
Póttagok:
Fél Ferencné
Dornainé Szabó Márta
Schweighardt Balázsné
Domina Erika
Sasvári Gézáné
Sasváriné Dobai Éva
Pokker Erika
Bozáné Virovecz Krisztina
Kupeczik Andrásné
Kaviczki Emília
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Fidrich Tamásné jegyző: Napirendi ponton kívül bejelentette, hogy a TOP pályázat
kapcsán létrehozott közbeszerzési bizottsági tagságáról lemond, kérte a képviselőtestületet új személy kijelölésére, hogy a bizottság működőképes lehessen.

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

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

