
Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 02-
án 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: 
Wéninger László polgármester
Fodor Róbert alpolgármester
Domavári László képviselő
Kóber Imre képviselő
Marosán Lászlóné 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  ötezer  lakos  alatti  települések  településtervei  elkészítésének
támogatása” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

2./ Javaslat a 2022. évi belsőellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

3./ Javaslat polgármesteri céljuttatás meghatározására
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester

4./ Javaslat téli síkosságmentesítés elvégzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

5./ Tájékoztató aktuális pályázatokról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Javaslat lakbér rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző



7./ Javaslat egészségügyi alapfeladatellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

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
110/2021.(XI.02.) határozata

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat „Az ötezer lakos alatti települések településtervei elkészítésének
támogatása” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a 2022. évi belsőellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat polgármesteri céljuttatás meghatározására
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester
4./ Javaslat téli síkosságmentesítés elvégzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Tájékoztató aktuális pályázatokról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat lakbér rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
7./  Javaslat  egészségügyi  alapfeladatellátására  vonatkozó  feladat-ellátási
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./  Javaslat „Az ötezer lakos alatti települések településtervei elkészítésének
támogatása” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  kiírásra
került a Lechner Tudásközpont által „Az ötezer lakos alatti települések településtervei
elkészítésének  támogatása”  című  pályázat,  amelyben  maximum  3.000.000,-  Ft
összegig  lehet  támogatást  nyerni.  A  módosított  jogszabály  szerint  változott  a
településrendezési  eszközök  elnevezése,  tartalma,  így  újabb  árajánlatok  kerültek
bekérésre,  mivel  a  2020-ban  elfogadott  a  régi  tartalomra  vonatkozott.  Ennek
megfelelően 3 árajánlat érkezett be.



Fodor Róbert alpolgármester: Csak nehogy azért emelkedjen a tervezések összege
még jobban, mert lehet támogatást nyerni.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta „Az
ötezer  lakos  alatti  települések  településtervei  elkészítésének  támogatása”  című
pályázat benyújtásának elfogadását és legkedvezőbb árajánlat elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2021.(XI.02.) határozata

„Az ötezer lakos alatti települések településtervei elkészítésének támogatása”
című pályázat benyújtásáról  

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2021.  július  1-től  hatályos  állapota  szerint,  figyelemmel  a  településtervek
tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendeletben  meghatározottakra,  elkészíti  az  új  típusú  településterveit,  és
annak finanszírozására pályázatot nyújt be a Lechner Tudásközpont Nonprofit
Kft. által kiírt, „Az ötezer lakos alatti települések településtervei elkészítésének
támogatása” című pályázati kiírásra. Az újtípusú településterv elkészítésére a
Fehér Vártervező Kft-t (Székesfehérvár, Rába utca 22. adószám: 23705445-2-
07) és Bodó Beáta (Székesfehérvár, Rába utca 22. adószám: 72100945-1-27)
településtervezőt  bízza  meg.  A  tervezési  díj  összegét  az  alábbiak  szerin
határozza meg:

Szolgáltatás Nettó díj (Ft)  ÁFA (Ft)      Bruttó díj (Ft)  
   
Megalapozó vizsgálat 1.400.000.-       AAM 1.400.000.-
Településfejlesztési terv 600.000.-            AAM 600.000.-
Településrendezési terv 1.500.000.- 405.000.- 1.905.000.-
Alátámasztó javaslat 1.300.000.- 351.000.- 1.651.000.-
Egyeztetés lefolytatása 400.000.- AAM 400.000.-
Jóváhagyandó településterv összeállítása 

600.000.- AAM 600.000.-
Összesen:  5.800.000.- 756.000.- 6.556.000

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Javaslat a   2022. évi belsőellenőrzési terv elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester: Felkérte  Fidrich  Tamásné  jegyző  asszonyt  a
napirendi pont tájékoztatására.



Fidrich  Tamásné  jegyző:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az
önkormányzatnak éves belső ellenőrzési tervét a testületnek a tárgyévet megelőző
év  december  31-ig  kell  jóváhagynia.  Mindhárom  településen  célszerű  lenne  a
költségvetési  beszámoló  ellenőrzésű  témát  választani.  Ebben  a  témában  az
ellenőrzés  célja  annak  vizsgálata,  hogy  a  2021.  évi  költségvetési  beszámoló
megfelelő képet mutat-e az önkormányzat/intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről,  a  beszámoló  számviteli  alátámasztása,  a  főkönyvi  és  analitikus
nyilvántartások  egyezősége  biztosított-e.  Az  ÁFÁ-t  most  ellenőrizte  a  Magyar
Államkincstár, úgy azt feleslegesnek tartja.
Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2021.(XI.02.) határozata

a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2022.  évre  vonatkozó
belső  ellenőrzési  tervét  „A  költségvetési  beszámoló  ellenőrzése”  című
témában határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vincent Auditor Kft.-vel (Dabas, Tavasz utca.
3.) kötendő szerződés aláírásra.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022.év

3./ Javaslat polgármesteri céljuttatás meghatározására
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester

Wéninger  László  polgármester:  Bejelentette  érintettségét,  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban, így kérte a szavazásból való kizárását.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  személyének  szavazásból  történő
kizárásának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2021.(XI.2.) határozata

a polgármester szavazásból történő kizárásáról

Balinka  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Wéninger  László
polgármestert érintettségére való tekintettel a polgármester célértékelésének
döntéséből kizárja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



Fodor  Róbert  alpolgármester:  Úgy  gondolja,  hogy  a  polgármester  megfelelően
működtette a települést, így javasolja elfogadásra ennek kifizetését. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta
céljuttatásának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem

Wéninger László polgármester nem szavazott

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2021.(XI.02.) határozata

a polgármester céljuttatásáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2021. évi
célfeladat értékelésének alapján Wéninger László polgármester részére 3 havi
bérének megfelelő összegű juttatást határoz meg kifizetni. A juttatás fedezetét
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 011130 sora biztosítja.

Felelős: alpolgármester 
Határidő: 2021. november 30.
 

4./ Javaslat téli síkosságmentesítés elvégzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Köszöntötte  Klein  Gábort  a  Klein  Park  Kft.
ügyvezetőjét.  A  benyújtott  árajánlattal  kapcsolatban  kérdése  volt  hozzá,  hogy  az
ügyeleti díj mit foglal magába?

Klein  Gábor:  Az  ügyelet  nem csak arról,  hogy az  emberek bármikor  behívhatók,
hanem  arról  is  szól,  hogy  figyelik  az  időjárást,  az  utak  állapotát,  hogy  mikor  a
legoptimálisabb a beavatkozás, jégmentesítés, hótolás. Ez akár éjfélkor, hajnalban is
megtörténhet. Ezt folyamatosan kontrollálják, és választják ki azokat az eszközöket,
hogy mivel avatkozzanak be.

Wéninger László polgármester: Akkor miért 3 óráig tart egy esetleges kiérkezés?

Klein Gábor: A legrosszabb esetben 1 órán belül ott szoktak lenni, de kell nekik is
több időt hagyni.

Wéninger László polgármester: Csak ha később probléma lesz és mégsem jönnek ki
időben, akkor ezt a 3 órát veszik alapul.

Klein Gábor: Elméletileg ez egy eszközre szól, de valójában két gépet adnak ezért az
egy ügyeleti díjért Balinkán és Mecséren is.

Wéninger László polgármester: Mit lehet ebből alkudni?



Klein Gábor: Biztosan semmit sem. Ez két embernek jelent ügyeletet ilyenkor a vállalt
időszakban. Sőt volt, amikor időszakon kívül. Annyira változékony az időjárás, hogy
ki kellett terjeszteni az időszakot, hiszen már márciusban is volt olyan helyzet, amikor
kellett használni a gépet.
 
Fodor Róbert alpolgármester: Arra az időszakra kapnak bért,  vagy csak akkor, ha
elkezdődik a munka?

Klein  Gábor:  Persze,  hogy  kell  nekik  bért  adni,  mert  akármikor  szólhat  nekik,
mindenféle beosztás nélkül, szilveszterkor is lehet hívni őket.

Fodor Róbert alpolgármester: Korábban nem volt ügyeleti díj.

Klein Gábor: Ennek az volt az oka, hogy próbált az önkormányzattal  lojális lenni,
magasabb volt az óradíj és a bekerülési költség is, és így segített, hogy ne kerüljön
annyiba. Volt, amikor mentek 15-20 órákat, fenn kell tartani az ügyeletet, raktáron
kezelni a sót is pénzbe kerül neki. Muszáj olyan ügyeleti fix költségnek lennie, ami
lefedi. Ezzel kivárt 2 évet, és akkor jutottak erre az elhatározásra.

Fodor  Róbert  alpolgármester:  Ha  lenne  egy  komolyabb  tél  az  önkormányzati
költségvetés tizedét elvinné.

Klein Gábor: Valami fixben meg kell állapodni.

Wéninger László polgármester: Nem lehet azt, hogy hónapra lebontva megcsinálni
és az alapján fizetni?

Klein Gábor: Sajnos erre nincs kapacitása. Hiába adja ki  másnak az ügyeletet, ő
maga sem nyugodt, amikor mennek a gépei. Rengeteg energiát vesz el ez tőle.

Wéninger László polgármester:  4 hónapból  a márciust  egy opcionálisan beállítani
nem lehetne?

Klein Gábor: Akkor tudják csökkenteni, ha erősebb a tél, és folyamatosan dolgoznak,
úgy tudja az ügyeletet csökkenteni. Szeretne segíteni, de csak akkor ha meglesz az
a bevétel.

Wéninger László polgármester: Köszöni szépen, hogy eljött.

Kóber  Imre:  Amikor  esik  a  hó  nem  lehetne  azt  megcsinálni,  hogy  ne  lehessen
leparkolni az út szélén? Van, hogy egészen a boltig áll az út szélén a sor.

Wéninger  László  polgármester:  Ettől  tart  egy  kicsit  ő  is,  mert  ha  meg  lesz  a
Dorschner utca felújítása, akkor az problémát fog okozni. Ezeknél a részeknél meg
kell  csinálni  a  rendelő  mögötti  részt  és  megtiltani,  hogy  ezen  a  szakaszon
megálljanak.

Fodor Róbert alpolgármester: Ez az hótolási ajánlat irreális, de sajnos nincs más, aki
megcsinálja.



Domavári László képviselő: Jövőre akkor még emelni fog. Ez most 4 hónapra szól,
bármikor fel lehet mondani?

Fidrich Tamásné jegyző: Szerződés lesz kötve vele, amennyiben a testület elfogadja
az árajánlatát.

Domavári László képviselő: Akkor ez csak 1 településre vonatkozik?

Wéninger László polgármester: Igen, településenként, gépenként.

Fodor Róbert alpolgármester: Borzasztó soknak tartja.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Klein Park Kft árajánlatának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2021.(XI.02.) határozata

a téli síkosság mentesítési feladatokra vállalkozó kijelöléséről

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balinka belterületi
közigazgatási  területén lévő közterületek hótolási  és síkosság mentesítési
feladatok  ellátására  kötelezett,  ezen  tevékenység  elvégzésére  érvényes
szerződéssel rendelkezik a Klein Park Kft.-vel (8056 Bakonycsernye, Rózsa
utca 142/e., adószám: 13412951-2-07). A Klein Park Kft. idei téli szezonra
érkezett  árajánlatát  elfogadja,  az  abban  foglaltak  szerint  módosítja
szerződését.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés
módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Tájékoztató aktuális pályázatokról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

Wéninger  László  polgármester:  Tájékoztatást  nyújtott,  hogy  a Bakonyért
Vidékfejlesztési Akciócsoportnál is vannak pályázatok és alapító tagjai között van az
önkormányzat,  ennek  keretében  sikerült  20  darab  sörpadot  venni,  melyből  10
Mecsérre 10 pedig Balinkára kerül, valamint a számítástechnikai eszközök kerültek
kicserélésre.  Továbbá  most  került  benyújtásra  egy  pályázat  mobilszínpadok
beszerzésére. Közművelődési eszközökre is nyújtottak be pályázatot, ami támogatás
esetén a Művelődési  Házra lesz majd fordítva.  Elmondta továbbá,  hogy van egy
nagyobb TOP-os projekt, ami kidolgozás alatt áll, amely a  Dorschner utcában az
árkok lefedése, ami járdaként is funkcionálna, továbbá az utcának az útfelújításra
irányul.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az
aktuális pályázatokról szóló tájékoztatóban foglaltak elfogadását.



A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2021.(XI.02.) határozata

az aktuális pályázatokról

Balinka  Község  Önkormányzata  a  polgármester  által  nyújtott  aktuális
pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat lakbér rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Felkérte  Fidrich  Tamásné  jegyző  asszonyt  a
napirendi pont tájékoztatására.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Tájékoztatást  nyújtott,  hogy  észrevétel  érkezett  a
Kormányhivatal részéről az elmúlt ülésen megalkotott 11/2021.(X.11) önkormányzati
rendelettel kapcsolatban, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonló tárgykörű az
önkormányzat  15/2006.(XI.25.)  önkormányzati  rendelete.  A  két  rendelet  valóban
hasonló című, de témájában különböző, mert egyikben a lakások elidegenítésének
szabályait,  a másikban pedig a lakbérek mértékét  és bérbeadás feltételeit  szabta
meg az önkormányzat, de valóban a rendeletek címében átfedés van, így célszerű
azok  hatályon  kívül  helyezése  és  új  rendelet  megalkotása.  A  11/2021.  (X.11.)
önkormányzati  rendeletben  ellentétben  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról
szóló  törvényben  meghatározottakkal  ellentétes  szabályozás  került  bele,  mivel  új
díjtétel, a használati díj és a kaukció került meghatározásra. Ezért is szükséges a
hatályon kívül helyezés. Az új rendelet megalkotásával megszűnik a cím azonosság,
megszűnnek az új díjtételek, kizárólag a jelenleg is érvényben lévő lakbérek kerülnek
bele.  Kikerülnek  továbbá  a  nem  lakás  célú  helyiségek  bérleti  díjai,  melyek
határozatban  kerülnek  meghatározásra,  de  természetesen  azok  is  kizárólag  a
veszélyhelyzet kihirdetése előtti mértékkel.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
15/2006.  (XI.25.)  számú  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésének
elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021.(XI.3.) önkormányzati rendelete a helyi lakások lakbéréről szóló 

15/2006. (XI.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.



A polgármester szavazásra bocsátotta a lakások elidegenítéséről és bérbeadásáról
szóló önkormányzat rendelet elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021.(XI.9.) önkormányzati rendelete 

a lakások elidegenítéséről és bérbeadásáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Művelődési  Ház  bérleti  díjak
meghatározásának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2021.(XI.02.) határozata

a Művelődési Ház bérleti díjáról

Balinka  Község  Önkormányzata  a  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő
Művelődési Házak bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

- mozgóárusok a művelődési házakat napi 2.000,-Ft összegért használhatják.
- családi  és  egyéb  zártkörű  rendezvény  céljára  a  művelődési  házak

alkalmanként  (24  óra)  10.000,-Ft-ért (vehetők  igénybe,  mely  összeg
egyidejű megfizetése mellett  30.000,-Ft  kauciót  kell  fizetni.  A bérleti  díj
megfizetése  mellett  az  alkalmi  bérletre  vonatkozóan  az  igénybe  vevő  az
önkormányzattal  megállapodást  köt.  A  megállapodásban  rögzíteni  kell  a
bérlemény használati idejére felelősséget vállaló személy adatait, lakcímét, –
amennyiben van - munkahelyének nevét címét kötelezettségeit,  és a kaució
visszafizetésének módját.

- nem  zártkörű  rendezvény  céljára  (diszkó  stb.)  a  művelődési  házak
alkalmanként  (24  óra)  20.000,-Ft-ér,  vehetők  igénybe,  mely  összeg
egyidejű megfizetése mellett  50.000,-Ft  kauciót  kell  fizetni.  A bérleti  díj
megfizetése  mellett  az  alkalmi  bérletre  vonatkozóan  az  igénybe  vevő  az
önkormányzattal  megállapodást  köt.  A  megállapodásban  rögzíteni  kell  a
bérlemény használati idejére felelősséget vállaló személyadatait, lakcímét, –
amennyiben van - munkahelyének nevét címét kötelezettségeit, és a kaució
visszafizetésének módját. A bérleti  díjat  az önkormányzat  számlájára kell
megfizetni.  A  bérleti  díj  megfizetése  nem  mentesíti  a  bérbevevőt  egyéb
kötelezettségeinek teljesítése alól.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



7./  Javaslat  egészségügyi  alapfeladatellátására  vonatkozó  feladat-ellátási
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: A háziorvosi szolgálat mecséri településrészen lévő
telephelyére vonatkozó szerződés felbontásra került a helyettesítő háziorvossal, így
szűkségessé válik új  háziorvos kijelölésére, feladatellátási  szerződés megkötésére
és  működési  engedély  módosítására.  Az  elmúlt  képviselő-testületi  ülésen  döntés
született a „Gyógy-Lak” Egészségügyi és Szolgáltató Kft, Dr. Pillér Ágnes háziorvos
személyében  történjen  a  helyettesítés  ellátásra.  A  feladatellátási  szerződés
előkészítése során, a háziorvossal történt egyeztetés eredményeként javaslom, hogy
a 101/2021. (IX.30.) számú határozat kerüljön visszavonásra és a „Gyógy-Lak” Kft.
helyett Dr. Pillér Ágnes vállalkozóval történjen a feladatellátási szerződés megkötve.
A feladatot ellátó orvos személyében nem történik változás, azaz mind két esetben
Dr. Pillér Ágnes a közreműködő háziorvos. Mivel így mind a mecséri, mind a balinkai
telephelyen  ugyanazon  személy  biztosítja  a  rendelést,  így  okafogyottá  vált  két
feladatellátási szerződés fenntartása. Javasolta, hogy a Dr. Markó Bodor Adriennel
kötött  feladatellátási  szerződéssel  egyidejűleg  kerüljön  megszüntetésre  a „Gyógy-
Lak” Kft-vel 2015. augusztus 19-én megkötött szerződés is, és az egész településre
vonatkozóan egy, Dr. Pillér Ágnes belgyógyász-háziorvostan szakorvos vállalkozóval
kerüljön megkötésre. 

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az
egészségügyi  alapfeladat  ellátására  vonatkozó  feladat-ellátási  szerződés
megkötésének elfogadását.

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2021.(XI.02.) határozata

egészségügyi alapfeladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötéséről

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  az  egészségügyi
alapellátásra kötelezett,  az Önkormányzat és a „Gyógy-Lak” Egészségügyi és
Szolgáltató Kft,(8053 Bodajk, Május 1. út 13.) között 2015. augusztus 19-én
megkötött  feladat-ellátási  szerződést  2022.  január  15.  hatállyal,  közös
megegyezéssel  megszünteti,  egyben 2022.  január  16-tól  határozatlan időre
megbízza Dr. Pillér Ágnes (8053 Bodajk, Zrínyi M. 7/1) pecsétszám: 52558
belgyógyász-háziorvostan  szakorvos  vállalkozót,  hogy  a  háziorvosi,  házi
gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.25.)  EüM
rendeletben  maghatározott  személyes  és  folyamatos  háziorvosi  ellátást
területi  ellátási  kötelezettséggel  Balinka  község  közigazgatási  területén  a
0010204444 FIN kódszámú háziorvosi vegyes (felnőtt és gyermek) körzetet
ellássa. Szerződő  felek a megbízási díj összegét bruttó 50.000 Ft/rendelési
alkalomban határozzák meg. A feladatellátási  szerződés 13.  pontja  szerinti
helyettesítési feladatokat  Dr. Szunyog Erzsébet háziorvos (8066 Pusztavám,
Nickelsdorf tér 5., pecsétszám: 48422) látja el. A Képviselő-testület a „Feladat-



ellátási  szerződés”  tartalmát  megismerte,  azt  elfogadásra  javasolja.
Felhatalmazza  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  feladat-
ellátási  szerződést  aláírja,  továbbá  a  működési  engedély  módosítással
kapcsolatos eljárást megindítsa.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta. 

k.m.f.

Wéninger László Fidrich Tamásné
  Polgármester         Jegyző


	JEGYZŐKÖNYV
	Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
	A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
	Wéninger László polgármester nem szavazott
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
	A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
	A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

