Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én,
10 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Fodor Róbert
Kóber Imre
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné jegyző
Meghívottak:
Képesi Krisztina
Turi Balázs

pénzügyi ügyintéző
Bakonycsernye polgármestere

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 az alábbiak szerint tett javaslatot:
1./ Előterjesztés Balinka község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
megtárgyalására
2./ Előterjesztés a 21/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére, továbbá a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
3./ Bakonycsernyei Általános Iskola kérelme
Egyéb módosító javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a
napirendi pontokra tett javaslatot, melyről az alábbi határozat születetett:
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre tett
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Előterjesztés Balinka község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Előterjesztés a 21/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére, továbbá a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Bakonycsernyei Általános iskola kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Balinka község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A
költségvetés tervezése során felmerült kiadások bedolgozásra kerültek a jelenlegi
előterjesztésbe. Javasolta a költségvetés elfogadását.
Tóth Gabriella képviselő: A templom megvalósításához kellene 1 millió Ft-ot tervezni
a költségvetésbe.
Wéninger László polgármester: A költségvetés módosításakor kellene visszatérni rá.
Fidrich Tamásné jegyző: A tervezett saját bevétel 50 %-ának összegénél nem lehet
több a hitelfelvétel összege. Amennyiben kiegészítő támogatást kap az
önkormányzat, úgy nem lesz szükség hitelfelvételre.
Turi Balázs polgármester megérkezett az ülésterembe.
Wéninger László ülésvezető polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
Bakonycsernye polgármestere azért jelent meg az ülésen, hogy tájékoztatni tudja a
balinkai képviselőket a bakonycsernyei testület által óvoda fenntartói jog átvételével
kapcsolatos döntésről, mivel mecséri gyermekek is járnak az érintett intézménybe.
Turi Balázs polgármester: Fidrich Tamásné jegyző által elkészített részletes írásos
bakonycsernyei előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselőket a Napközi Otthonos
Óvoda további működtetésével kapcsolatban. Nagyon jó iránynak tartaná azt, hogy
az óvoda a Szociális Társulás fenntartásában működne a továbbiakban, így nem
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kellene új társulást létrehozni. Bakonycsernye képviselő-testülete már tárgyalta az
óvoda további működésének kérdését és úgy határozott, hogy a Szociális Társulás
útján kívánja a továbbiakban működtetni.
Kérte a képviselő-testületet az előterjesztés szerinti lehetőségek megtárgyalására,
majd nyilatkozattételre.
Wéninger László
elmondottakat.

polgármester:

Támogatta

Turi

Balázs

polgármester

által

Kóber Imre képviselő: Amennyiben elfogadja a testület a javaslatot, úgy
Bakonycsernye Önkormányzatával közös testületi üléseken kell dönteni az óvoda
működésének kérdéseiben?
Turi Balázs polgármester: Amennyiben a Szociális Társulás működése kibővítésre
kerülne az óvodával, úgy a Társulási Tanács, mely a három település
polgármestereiből áll, döntene, melyet természetesen tárgyalások előznek meg.
Mindhárom testület külön megtárgyalja a tervezetet, véleményezik az intézmény
költségvetését.
Wéninger László polgármester: Az egyik lehetőség, hogy az óvoda további
működése marad kistérségi fenntartás alatt, a másik pedig, hogy a Szociális Társulás
keretén belül lenne a további működés.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A balinkán élő gyerekekkel ezután mi lesz?
Wéninger László polgármester: Aki bodajkra jár óvodába továbbra is járhat oda.
Javasolta az előterjesztésben szereplő „A” variáció elfogadását.
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy az előkészítés során felmerült, hogy a
társulási fenntartás esetén nem a képviselő-testület, hanem a társulási tanács lenne
a döntéshozó szerv, de természetesen figyelve arra, hogy ne valósuljon meg a
hatáskör elvonás a társulási megállapodásban szerepeltetni lehetne, hogy az
intézmény költségvetésének, beszámolójának elfogadása, vezetőjének kinevezése
és egyéb nagy horderejű döntések meghozatala előtt az önkormányzatnak
véleményezési jogosítványa legyen. Ezen véleményt képviseli a polgármester a
tanácsban.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos óvoda fenntartói jogának visszavételét
társulási formában Bakonycsernye Önkormányzatával.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
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Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testület kifejezi azon szándékát,
hogy a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX
törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai nevelési
feladatait az önkormányzat részvételével működő Bakonycsernye-BalinkaNagyveleg Mikrokörzeti Szociális Társulás útján történő fenntartással kívánja
ellátni.
1. Ennek végrehajtása érdekében a Móri Többcélú Kistérségi Társulással
létrehozott, óvodai feladatok ellátásának fenntartói jogára vonatkozó
megállapodásának megszüntetését kezdeményezi a jelenlegi fenntartónál
a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnál.
2. Kezdeményezi
továbbá
a
jelenleg
Zengő
Óvoda
Bóbita
Tagintézményeként működő Bóbita Óvoda (8056 Bakonycsernye, Rákóczi
u. 140.) néven történő létrehozását.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület ezen szándékának a
Bakonycsernye-Balinka-Nagyveleg
Mikrokörzeti
Szociális
Társulás
Társulási Tanácsa felé történő beterjesztésre, s kezdeményezi annak
társulási megállapodását az óvodai nevelési feladatok ellátására
vonatkozó résszel történő kiegészítésére.
4. Megbízza a Dr. Szekerczés ügyvédi irodát, (8000 Székesfehérvár, Petőfi
S. u. 5.), hogy a társulási megállapodás módosításával, valamint az
intézmény átszervezésével kapcsolatos előterjesztések elkészítésében
vegyen részt.
5. Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatásának
eredményét, valamint az elkészített szükséges dokumentumokat fenntartói
jog visszavételére vonatkozó végleges döntés meghozatala céljából
terjessze be a képviselő-testület részére, mely során az Önkormányzat
köznevelési megállapodást köt a Mikrokörzeti Társulással.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.

Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. évi költségvetés
elfogadásához szükséges stabilitási törvényben meghatározott adatokat tartalmazó
tervezetet.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (II.19.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29/A § (a)
pontjában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
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Saját bevételek összege:
2015.
10.160 eFt
2016.
10.160 eFt
2017.
10.160 eFt
2018.
10.160 eFt
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2015.
0 Ft
2016.
0 Ft
2017.
0 Ft
2018.
0 Ft
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási
törvény 10.§ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint:
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50
%-át.”
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. költségvetési év

Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges a
polgármester 2015. évi cafeteria juttatásának megállapítása külön határozattal. Az
összeget tartalmazza a 2015. évi költségvetési rendelet.
Wéninger László polgármester: Bejelentette összeférhetetlenségét a napirend
tárgyalásával kapcsolatban és az ülés vezetését átadta Kissné Bolla Mária
alpolgármesternek.
Kissné Bolla Mária alpolgármester szavazásra bocsátotta Wéninger László
polgármester döntéshozatalból történő kizárását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármestert a 2015. évi cafeteria meghatározásának döntéshozatalából
kizárja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kissné Bolla Mária alpolgármester szavazásra
bocsátotta a polgármester cafeteria keretének megállapítását a költségvetési
rendelet tervezete szerint.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
cafeteria juttatásának keretösszegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
A cafeteria juttatás részletes feltételeit a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Wéninger László polgármester visszavette az ülés további vezetését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra
bocsátotta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés
szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Wéninger László polgármester: A kiadott anyagnak megfelelően tájékoztatta a
képviselőket a 2015. március 1. napjától átalakuló szociális ellátásokról. Az új helyi
szociális rendelet tervezetet a képviselők megkapták. A korábban a törvény szerint
nyújtott támogatások átdolgozásra kerültek a jelenlegi rendelet tervezetbe. Az
ellátások megállapítása a polgármester hatáskörébe került a tervezet szerint.
Javasolta, hogy a tervezetben a lakásfenntartási célú települési támogatás 8.§ (3)
bekezdésében szereplő „család” fogalma helyett „háztartás” szerepeljen a
rendeletben, továbbá vagyonvizsgálat ne legyen e támogatási formánál.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében külön határozattal kell
dönteni a képviselő-testületnek, mivel társulás formájában történik az ellátás.
Tóth Gabriella képviselő: Javasolta, hogy a gyógyszertámogatás célú települési
támogatásnál, hogy a gyógyászati segédeszközre nyújtott támogatás ne szerepeljen
a rendeletben.

6

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó rendelkezést.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló
rendelet tervezetének személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó
szabályait tartalmazó 27.§-tól 31.§-ig terjedő szakaszait áttekintette, tekintettel arra, hogy azok hatálya kiterjed Balinka közigazgatási területére - az
abban foglaltakkal egyetértve javasolja Bakonycsernye Község Önkormányzat
Képviselő-testületének annak elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
helyi szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés és az
elhangzott kiegészítések szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Bakonycsernyei Általános Iskola kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Wéninger László polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a
képviselőket az Általános iskola kérelmével kapcsolatban.
Kóber Imre képviselő: Jó lenne tudni, kik azok a gyerekek, akik mennének táborozni.
Javasolta gyerekenként 1800,- Ft támogatás megítélését.
Fodor Róbert képviselő: Azt kellene inkább tudni, hogy kik azok a gyerekek, akik nem
jelentkeztek, őket kellene inkább támogatni a táborozásban. Javasolta 20.000 Ft
egyösszegű támogatás megítélését.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
az utolsó módosító javaslatot, az 20.000 Ft egyösszegű támogatás megítélését a
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balinkai gyermekek
finanszírozására.

táboroztatása

során

felmerülő

szabadidős

programok

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2015. (II.25.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bakonycsernyei Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8056 Bakonycsernye,
Rákóczi u. 37.) balinkai lakóhellyel rendelkező tanulói részére a
balatonszepezdi táborban történő nyári táboroztatásának költségeihez 2015.
évben 20.000,-. Ft összegű támogatást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 31.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület
ülését bezárta.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző
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