Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 31-én
08.00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Fodor Róbert
Domavári László
Kóber Imre
Marosán Lászlóné

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 2022. évi munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati
tevékenységéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

társulásokban

végzett

4./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő
kapcsolattartási kötelezettségük teljesítéséről, valamint képviselői tevékenységükről
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Jegyzői tájékoztató a Bakonycsernyei
tevékenységéről
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

Közös

Önkormányzati

Hivatal

7./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
8./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
11./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
12./ Javaslat a köztisztviselői illetményalap meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
13./Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi működéséről, a
2022-es munkaterv ismertetéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
14./ Javaslat Depónia Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
15./ Beszámoló a kisgyóni Bányász kulcsosház 2021.évi fenntartásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
16./ Javaslat a polgármester részére 2022.
meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

évre

vonatkozó

célfeladatok

17./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
18./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
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
11/2022.(I.31.) határozata
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
1./ Javaslat 2022. évi munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő
kapcsolattartási
kötelezettségük
teljesítéséről,
valamint
képviselői
tevékenységükről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Jegyzői tájékoztató a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
7./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
8./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
11./
Javaslat
köztisztviselői
teljesítményértékelés
célkitűzéseinek
meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
12./ Javaslat a köztisztviselői illetményalap meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
13./Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi működéséről,
a 2022-es munkaterv ismertetéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
14./ Javaslat Depónia Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
15./ Beszámoló a kisgyóni Bányász kulcsosház 2021.évi fenntartásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
16./ Javaslat a polgármester részére 2022. évre vonatkozó célfeladatok
meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

17./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
18./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat 2022. évi munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Ismertette a 2022.évi munkatervet az előterjesztés
szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022.
évi munkaterv elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022.(I.31.) határozata
a 2022. évi munkatervről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évre
vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja el:
Balinka község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. évi munka és ülésterve

I.
A munkaprogramból adódó feladatok:
1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos
döntések meghozatala
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése.
3.) Beszámolók, értékelések:
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések,
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra.
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a Rendőrkapitányság évente tájékoztatja
a képviselő-testületet.

II.
A képviselő-testületi ülések állandó témái:
1.) Napirend tárgyalása előtt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
c) Tájékoztató a képviselő-testület hatáskörét érinti új jogszabályokról
Előadó: jegyző
2.)
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:
Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban
előterjesztés alapján
Különböző tájékoztatók és egyéb témák

benyújtott

3.)
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket
kivéve – a hónap utolsó hétfője. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt
ülések keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv szerinti
ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli
ülés összehívására kerül sor.
III.
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak
együttes ülései
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok
együttes ülésen fogadhatják el. Amennyiben együttes ülésre kerül sor, úgy
annak időpontját polgármesterek együttesen tűzik ki.
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind a három testület részére
azonos tartalmú előterjesztést készíteni.
IV.
A munkaterv nyilvánossága
A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen,
a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk
honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.
V.
A Képviselő-testület ülésterve
A fenti munkaterv alapján Balinka község Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi ülésterve a következő:
A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért
felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.
JANUÁR

Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ A 2022. évre vonatkozó munkaterv meghatározására
Előterjesztő: polgármester
2./Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések
meghatározása
Előterjesztő: jegyző
3./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
4./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
Előterjesztő: polgármester
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
7./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről
8./ Jegyzői tájékoztató a hivatal 2021. évi működéséről
Előterjesztő: jegyző
9./ Jegyzői tájékoztató az adózási tevékenységről
Előterjesztő: jegyző
10./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
11./ Aktuális ügyek
FEBRUÁR
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
3./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: bizottság elnöke
6./ Balinka község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegéről
Előterjesztő: polgármester
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás
meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
10./ A polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
11./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: jegyző
14./ Aktuális ügyek
MÁRCIUS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: polgármester
2./ Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
ÁPRILIS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./ Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv.
110. § (2) bekezdése alapján
Előterjesztő: polgármester
3./Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: polgármester
4./ Aktuális ügyek
MÁJUS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
2./ Aktuális ügyek
JÚNIUS
1./ Aktuális ügyek
Képviselő-testületi ülés időpontja:
szerint aktuális ügyek

2022.

július-augusztus:

szükség

SZEPTEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./ Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló
tájékoztató ismertetése
Előterjesztő: polgármester
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő
csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
4./ Aktuális ügyek
OKTÓBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
2./ 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester

4./ Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató
ismertetése
Előterjesztő: polgármester
5./ Aktuális ügyek
NOVEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: jegyző
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
4./ Temetői díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
Előterjesztő: polgármester
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
7./Aktuális ügyek
DECEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ A 2023. évre vonatkozó munkaterv meghatározására
Előterjesztő: polgármester
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját szeptember
hónapban határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Elkészült a 2021.évi adóztatási tevékenységről szóló
beszámoló, továbbá elmondta, hogy ez egy statisztikai kimutatás és a 2021.
decemberi állapotot mutatja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a jegyző
2021.évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2022.(I.31.) határozata
a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adóztatási
tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati
tevékenységéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

társulásokban

végzett

Wéninger László polgármester: Ez a napirendi pont szintén minden évben felmerül.
Kérte a benne foglaltak jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
társulásokban végzett tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022.(I.31.) határozata
a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban végzett
tevékenységről, azok működéséről szóló polgármesteri beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő
kapcsolattartási
kötelezettségük
teljesítéséről,
valamint
képviselői
tevékenységükről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy törvényi
előírás, hogy az önkormányzati képviselőknek tájékoztatást kell nyújtani a lakossággal
való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységéről. Ezt minden képviselő megtette.
Marosán Lászlóné képviselő: Sok, önkormányzat által szervezett programon veszek
részt.
Kóber Imre képviselő: Rendszeresen jár testületi-ülésre.

Domavári László képviselő: Gyakran találkozik és beszélget a választópolgárokkal.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor
Róbert alpolgármester képviselői beszámolóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022.(I.31.) határozata
Fodor Róbert alpolgármester képviselői beszámolójáról
Balinka
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fodor
Róbert
alpolgármesternek
a
választópolgárokkal
való
kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
A polgármester szavazásra bocsátotta Marosán Lászlóné képviselő képviselői
beszámolóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022.(I.31.) határozata
Marosán Lászlóné képviselői beszámolójáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marosán Lászlóné
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről,
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
A polgármester szavazásra bocsátotta Kóber Imre képviselő képviselői beszámolóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2022.(I.31.) határozata
Kóber Imre képviselői beszámolójáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kóber Imre képviselőnek a
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
A polgármester szavazásra bocsátotta Domavári László képviselő képviselői
beszámolóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2022.(I.31.) határozata
Domavári László képviselői beszámolójáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Domavári László
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről,
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
5./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi
kötelezettség miatt, évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat
illetékességi területén a környezet állapotáról. A tájékoztatóba olyan dolgok
kerülhetnek bele, mely környezetépítő változás, esetleg beruházás. Ilyenről nem tud
beszámolni, ugyan az maradt, mint a tavalyi évben.
Fodor Róbert alpolgármester: Felesleges a lakosokat a környezet állapotáról
tájékoztatni, ugyanis itt laknak, látják ők is, és fel tudják mérni.
A többi képviselő Fodor Róbert alpolgármester véleményével egyetértett.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a környezet
állapotáról szóló lakossági tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2022.(I.31.) határozata
a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontjában kapott
feladatkörében eljárva Nagyveleg környezeti állapotáról szóló tájékoztatót a
határozat melléklete szerinti előterjesztés alapján elfogadja. Felhívja a jegyzőt,
hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat hivatalos honlapján, a
hivatal hirdetőtábláján, valamint jelentesse meg a helyi újságban

Felelős: jegyző
Határidő: haladéktalanul
6./ Jegyzői tájékoztató a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről
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: Tájékoztatta a képviselő-testületet a hivatal működéséről,
valamint, hogy hogyan zajlik mindez. Részletesen ismertette az előterjesztésben
foglaltakat.
A képviselők egybehangzó véleménye az volt, hogy a tájékoztató nagyon részletes.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló jegyző
tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2022.(I.31.) határozata
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására
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: Felülvizsgálatra került a Bakonycsernyei közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás,
melynek eredményeként felmerült annak módosítása a tekintetben, hogy az
ügyfélszolgálatot biztosító épületek dologi kiadásainak hivatali költségvetésben
történő megjelenítése hogyan történjen.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodás módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2022.(I.31.) határozata
a BKÖH létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás
módosításáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó
megállapodás III. számú módosítását 2021. december 1. hatállyal az alábbiak
szerint fogadja el:
I.
A Megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói
jogokat a Jegyző gyakorolja.
14.1 A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők kinevezéséhez,
bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához a balinkai kirendeltségen
foglalkozatott esetében a balinkai, a nagyvelegi kirendeltségen foglalkoztatott
esetében a nagyvelegi, míg a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott esetben a bakonycsernyei polgármester írásbeli
aláírása szükséges.
A Megállapodás 17. 2. pontjának utolsó mondatrésze az alábbiak szerint
módosul:
az ügyfélszolgálati megbízottak elhelyezését biztosító hivatali helyiségek
tekintetében az éves normatíva
- 8%-a 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34. szám alatti telephely tekintetében,
- 6,5%-a a Nagyveleg, Móri utca 2/a. szám alatti telephely tekintetében.
II.

Felhatalmazza a polgármestert, az egyeséges szerkezetű megállapodás
aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
8./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
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: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy változatlanul fennáll
az adó és díjemelési tilalom a veszélyhelyzet miatt. Hiába szűnik meg évközben a

pandémia, nem lehet emelést végrehajtani. A díjaknál a lakbéreket emelni a
veszélyhelyzet idején nem lehet, de annak megszűnése után már igen. Felhívta a
képviselők figyelmét, hogy ez esetben is, 30 nappal előbb ki kell kiértesíteni a bérlőket
egy esetleges díjemelésről.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
adó és egyéb díjemelési tilalomról szóló tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022.(I.31.) határozata
az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adó és egyéb díjemelési
tilalomról szóló tájékoztatót a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal
megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

kötött

együttműködési

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy minden
évben felülvizsgálja a testület a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodást.
Mivel a megállapodást érintően jogszabályi változás nem történt, illetve a feladat
ellátás során sem állt be változás, így javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a német
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2022.(I.31.) határozata
a Balinka Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete/ Balinkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvényben meghatározott, a nemzetiségi önkormányzat működésével
kapcsolatban felmerült feladatok ellátására vonatkozó, a települési és a
nemzetiségi önkormányzat között köttetett megállapodást felülvizsgálta. A
felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja.

Felelős: polgármester/elnök
Határidő: azonnal
10./ Javaslat polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: A képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A
polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen
tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem
látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt
nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. A jegyző által vezetett
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett
szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz
hozzá kell számítani. Ezen kötelezettségnek eleget téve az előterjesztésben
foglaltakat terjeszti a testület elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
szabadságolási tervének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2022.(I.31.) határozata
a polgármester 2022. évi szabadságolási tervéről
Balinka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott felhatalmazás
alapján Wéninger László polgármester részére járó 43 munkanap szabadság
2022. évben történő felhasználásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja:
január
3 nap
február
3 nap
március
3 nap
április
3 nap
május – június
8 nap
július - augusztus
8 nap
szeptember
3 nap
október
3 nap
november
3 nap
december
6 nap
Felelős: végrehajtásért a jegyző
Határidő: 2022. február 28.

11./
Javaslat
köztisztviselői
teljesítményértékelés
meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

célkitűzéseinek

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: A 2011.évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
rendelkezik a teljesítményértékelésről, melynek kötelező és ajánlott elemei is vannak.
A teljesítményértékelés évenkénti együttes eredménye adja a közszolgálati tisztviselők
minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően
kell. A fentiekhez szükséges, hogy a Képviselő-testület egyértelműen és pontosan
meghatározza azokat a kiemelt célokat, melyek teljesítését a köztisztviselőktől, a
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivataltól elvár. A munkáltató ezen átfogó
célok alapján egyénekre bontva állapítja meg a követelményeket. A helyi célok
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat számára meghatározott
feladatokra, a központi jogszabályokra, és a helyi rendeletekre, valamint az aktuális
feladatokra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2022.(I.31.) határozata
a 2022. évi köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzésekről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező
célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg:
1./ A veszélyhelyzet miatt felfokozódott elektronikus ügyintézés kiemelt kezelése.
Az ügyfelek gyors, pontos tájékoztatása, a társhatóságok által kért
adatgyűjtések, adatszolgáltatások teljesítése
2./ Az írott és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali
arculat színvonalát.
3./ A veszélyhelyzet miatti különleges jogrend folyamatos figyelemmel kísérése
és a változott jogszabályi környezetnek való megfelelés biztosítása.
4./ Felkészülés az országgyűlési választások és országos népszavazás pontos
és szakszerű lebonyolítására.
5./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal
működését biztosító jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az új

jogszabályi rendelkezések munkafolyamatokba történő beépítése különös
tekintettel az Ákr. változásokra.
6./ Köztisztviselőhöz méltó hivatali viselkedés erősítése.
Felkéri Bakonycsernye Nagyközség polgármesterét, hogy 2022. január 31-ig
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények
meghatározásáról. Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által
meghatározott kiemelt célok, valamint a módszertani ajánlás figyelembevételével
2022. január 31. napjáig a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye Nagyközség polgármestere
köztisztviselők tekintetében a jegyző
Határidő: 2022. január 31.
12./ Javaslat a köztisztviselői illetményalap meghatározására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Fidrich Tamásné jegyző: Nem béremelést jelent. Ez arra van, hogy a köztisztviselőt
be lehessen sorolni a 6 hónapos munkaviszony alatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
köztisztviselői illetményalap elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2022.(I.31.) határozata
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap
meghatározásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
magasabb illetményalap megállapításáról szóló rendelettervezetében szereplő
a 2022. évre vonatkozó illetményalap összegével - 46.380,-Ft - egyetértett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra
elfogadását.

bocsátotta a

köztisztviselői illetménykiegészítés

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2022. (I.28.) határozata
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi
illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezetében szereplő az alapilletmény
20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítéssel egyetértett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi működéséről, a
2022-es munkaterv ismertetéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Zuró-Hanzli Brigittát, a közművelődési
szakembert. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Brigittának a munkakör betöltéséhez
szükséges vizsga letétele sikerült.
A képviselők gratuláltak a sikeres vizsgához, munkájához sok sikert kívántak.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Megköszönte a jó kívánságot. A
családi kirándulások, a tábor költségeit nem írta bele a beszámolóba.
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint jó anyag lett Brigitta beszámolója,
javasolja elfogadásra.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2021.évi működéséről, a 2022-es
munkaterv ismertetéséről szóló tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2022.(I.31.) határozata
a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi működéséről, valamint 2022.
évi munkatervéről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár és
Művelődési Ház 2021. évi működéséről, valamint a 2022. évi munkatervét a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14./ Javaslat Depónia Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy csak a zsák
és a zöldhulladék matrica ára van az árban. Továbbá véleménye szerint az
önkormányzat ne vállalja át a 75 év feletti, egyedülálló lakosok szemételviteli
költségeit.
A testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
javaslat Depónia Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2022.(I.31.) határozata
a Depónia Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Depónia Kft-vel kötött
együttműködési megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal
módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15./ Beszámoló a kisgyóni Bányász kulcsosház 2021.évi fenntartásáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László polgármester: Ismertette a kisgyóni Bányász kulcsosház 2021.
fenntartásáról szóló beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
kisgyóni Bányász kulcsosház 2021.évi fenntartásáról szóló beszámoló elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2022.(I.31.) határozata
a kisgyóni Bányász kulcsosház 2021. évi beszámolójáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisgyóni Bányász
kulcsosház 2021. évi beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./ Javaslat a polgármester részére 2022. évre vonatkozó célfeladatok
meghatározására
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: Az év elején a képviselő-testület meghatározhatja azokat a
célfeladatokat, melyek alapján a polgármester tevékenységét értékeli az év folyamán.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
polgármester 2022. évre vonatkozó célfeladatok meghatározásának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2022.(I.31.) határozata
a polgármester 2022. évre vonatkozó célfeladatok meghatározásáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2022. évi
célfeladat értékelésének alapjául az alábbiakat határozza meg:
1./ Az önkormányzati képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e
tisztségükből adódó a feladataik ellátásának hatékony segítése.
2./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a
jóváhagyott költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása.
3./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás
megvalósítása
4./ A település fejlődését szolgáló pályázati források felkutatása, az elnyert
pályázatok jogszerű és eredményes megvalósításának irányítása.
5./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az
évre előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a
gazdasági program és költségvetés tervezetének megalapozott és
körültekintő előterjesztése.
Felelős: alpolgármester
Határidő: 2022. november 30.

17./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelentek
a Magyar Falu Program 2022-es kiírásai. Javasolja, hogy adják be pályázatot a
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása” alprogram keretében a közösségszervező 1 éves bértámogatására,
amely 3 525 600 Ft, így Zuró-Hanzi Brigitta bére felére fedezetet nyújtana.
Domavári László képviselő: Meg kell próbálni.
A képviselők egyetértettek a pályázat beadásának szükségességével.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a MFPKEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2022.(I.31.) határozata
a MFP pályázat „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
pályázat
„Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
és
közösségszervező bértámogatása” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be
a közösségszervező bértámogatása tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert
a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két
pályázatot adott be az önkormányzat. A kultúrház részleges felújítására, és a
falugondnoki busz beszerzésére. A polgárőrséggel együtt be szeretné adni a kisgyóni
kulcsosházra a pályázatot, amellyel 7.000.000 Ft-ot lehetne nyerni. Ez a pénz elég
lenne a víz és szennyvíz hálózat, a vizesblokkok felújítására. A balinkai temetőnél a
hosszú járda mellől kivágott fákból padokat fognak készíteni a balinkai temető
bejáratához. Tavasszal kezdik el a munkások a betonozást a mecséri rendelő
udvarában a 2 padnak. 1 db pad a Hivatal előtti buszmegállóba is kerülni fog, továbbá
1 db biciklitároló fog kerülni még a balinkai temetőhöz.

Elmondta, hogy sót kell rendelni a buszmegállók sózásához. Körülbelül 2-3 raklapra
lenne szükség, ami összesen 260.000 Ft-ba kerülne szállítással együtt.
Domavári László képviselő: Addig kell venni, amíg nem megy fel az ára.
Marosán Lászlóné képviselő: A balinkai kultúrhoz is jó lenne sót venni, mert csúszós
a lépcső.
Wéninger László polgármester: Oda is kerülni fog. A mecséri kultúrházban elkészült a
vizesblokk, fel lett takarítva, nyitva van. Februárban a tetőhéjazatot és a kerítést
szeretnénk elkészíteni, amire árajánlatot kér be.
Marosán Lászlóné képviselő: A balinkai rendelőben nem jó a fogas, a betegeknek a
kezükben kell fognia a kabátjaikat.
Wéninger László polgármester: Még nem hallott erről a problémáról, de meg lesz
nézetve.
Domavári László képviselő: Vannak portyázó idegenek a faluban. A polgárőrök nem
járnak elégszer a faluban végig.
Wéninger László polgármester: 112-t kell hívni, a polgárőröknek is szólni kell, hogy
gyakrabban járjanak.
Fodor Róbert alpolgármester: Át szoktak jönni Balinkára is a polgárőrök. Fel kell írni
az autó rendszámát és hívni a rendőrséget, ha az szükséges.
Marosán Lászlóné képviselő: Annyira gyorsan elsuhan valamelyik autó, hogy nem
lehet felírni a rendszámot.
Domavári László képviselő: Az a jó, ha elsuhan és nem jön vissza.

k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

