Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 16-án
8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Fodor Róbert
Tóth Gabriella
Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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 Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv
meghatározásra
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
2./ Javaslat Akrosat Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelmére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat KÖZVILL szerződés módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat Országos Mentőszolgálat kérelmére
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
5./ Kálmánháza polgármester kérelmének beterjesztése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat a körzeti megbízott 2014. évi támogatási pénzmaradványának
felhasználására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat az Iskola és a Sprőder u. közötti gyalogoslépcső megvilágítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Balinka, Kállai É. és Sprőder utcák tervezői szerződésének jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
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9./ Javaslat Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat Balinka Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Tájékoztató Dr. Juhász Éva helyettesítő háziorvos felmondásáról, továbbá
javaslat a háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Javaslat közalkalmazotti cafetéria szabályzat meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
13./ Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati rendeletalkotási
kötelezettségre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
14./ Tájékoztatás az adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
15./ Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
16./ Javaslat SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
17./ Bizottsági elnöki tájékoztató a KOMA adatbázisban való szereplésről és
vagyonnyilatkozatok megtételéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
18./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval történő keretszerződés megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
19./ Javaslat Pannonhalma Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatának
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
20./ Mecséri nyugdíjas klub kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
21./ Javaslat Ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek,
kedvezmények, mentességek körének, megfizetése szabályainak meghatározása
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
75/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv
meghatározásra
2./ Javaslat Akrosat Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelmére
3./ Javaslat KÖZVILL szerződés módosítására
4./ Javaslat Országos Mentőszolgálat kérelmére
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5./ Kálmánháza polgármester kérelmének beterjesztése
6./ Javaslat a körzeti megbízott 2014. évi támogatási pénzmaradványának
felhasználására
7./ Javaslat az Iskola és a Sprőder u. közötti gyalogoslépcső megvilágítására
8./ Balinka, Kállai É. és Sprőder utcák tervezői szerződésének jóváhagyására
9./ Javaslat Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésére
10./ Javaslat Balinka Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésére
11./ Tájékoztató Dr. Juhász Éva helyettesítő háziorvos felmondásáról, továbbá
javaslat a háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
12./ Javaslat közalkalmazotti cafetéria szabályzat meghatározására
13./ Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati rendeletalkotási
kötelezettségre
14./ Tájékoztatás az adóztatási tevékenységről
15./ Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás
megkötésére
16./ Javaslat SZMSZ módosítására
17./ Bizottsági elnöki tájékoztató a KOMA adatbázisban való szereplésről és
vagyonnyilatkozatok megtételéről
18./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval történő keretszerződés
megkötésére
19./ Javaslat Pannonhalma Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési
ajánlatának megtárgyalására
20./ Mecséri nyugdíjas klub kérelme
21./ Javaslat Ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek,
kedvezmények, mentességek körének, megfizetése szabályainak
meghatározása
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv
meghatározásra
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A hatályos rendelkezés szerint a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében ágazatonként 15 éves időtávra
Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, melyet a Fejérvíz Zrt. megküldött és a
képviselők is megkaptak. Kérte a képviselők véleményét.
Kóber Imre képviselő: A középtávú fejlesztés mit jelent? A vízvezeték kiváltás azt
takarja, hogy a telkeken és kerteken átfutó vezetéket kiváltják?
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv meghatározását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
76/2015.(VII.16.) sz. Határozata
1./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért felelős
képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a melléklet szerinti Mór
Kistérségi Vízmű-V víziközmű rendszer 2016-2030 évi GFT Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint,
hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az
Önkormányzatot.
2./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért felelős
képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Vízmű-V víziközmű
rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel
és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban
van.
3./ Balinka község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért felelős
képviselő-testülete a melléklet szerinti Mór Kistérségi Vízmű-V víziközmű
rendszer 2016-2020. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az
Önkormányzat 344.248,- Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott
víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a
2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.
4./ Balinka község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért felelős
képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Mór Kistérségi
Vízmű-V víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervével.
5./ Balinka község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért felelős
képviselő-testülete a melléklet szerinti Mór Kistérségi Vízmű-V víziközmű
rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
77/2015.(VII.16.) sz. Határozata
1./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves szennyvízelvezetés és
tisztításért felelős képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a melléklet
szerinti Bodajk és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás/1-SZV víziközmű
rendszer 2016-2030. évi GFT Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló
eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot.
2./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves szennyvízelvezetés és
tisztításért felelős képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti
Bodajk és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás/1-SZV víziközmű rendszer
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2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
3./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bodajk és Térsége
Szennyvízelvezetés és tisztítás/1-SZV víziközmű rendszer 2016-2020. évi
GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az Önkormányzat 344.248,- Ft
összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre
fordítandó anyagi forrással rendelkezik,melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§a alapján elkülönített számlán kezel.
4./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Bodajk
és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás/1-SZV víziközmű rendszer 20162030. évi GFT felújítási és pótlási tervével.
5./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bodajk és térsége
Szennyvízelvezetés és tisztítás/1-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi
GFT beruházási tervét elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
78/2015.(VII.16.) sz. Határozata
1./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves szennyvízelvezetés és
tisztításért felelős képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a melléklet
szerinti Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztításSZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a
jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az
Önkormányzatot.
2./ Balinka Község Önkormányzat, mint a közműves szennyvízelvezetés és
tisztításért felelős képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a
területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő
részével összhangban van.
3./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bakonycsernye, BalinkaMecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 20162020. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az Önkormányzat
344.248,- Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű
fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi
CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.
4./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített
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Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervével.
5./ Balinka község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és tisztításért
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bakonycsernye, BalinkaMecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 20162030. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Javaslat Akrosat Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelmére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Akrosat Kft.
kérelméről, melyben közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást kértek távközlési
hálózat tervezése végett. Kérte a képviselők döntését a hozzájárulás megadásához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
Akrosat Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásának engedélyezését.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
79/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulást ad a 2015.
július 1.-én érkezett 365/2015/B. számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt – Bodnár Attila
(címe: Kőszárhegy, Völgy utca 10., kamarai azonosító: HI-T/07-0463) tervező által készített
– engedélyezési tervdokumentáció, átnézeti helyszínraj, és helyszínrajzok alapján, – mint
Balinka község helyi közútjainak kezelője – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
36. § (1) bekezdése alapján – a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a következő
feltételekkel:
I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok
A létesítmény megnevezése: léghálózat építés meglévő oszlopsoron
Balinka FTTH lefedő hálózat építés, Balinka léghálózat
A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: Balinka 510 hrsz – Dorschner utca,
Balinka 523 hrsz. – Béke utca, Balinka 543 hrsz. – Bányász utca, Balinka 564 hrsz – Bodó
Nándor utca, Balinka 594 hrsz. – Iskola utca, Balinka 628 hrsz. – Sprőder utca, Balinka 654
hrsz. – Kállai Éva utca, Balinka 671 hrsz – út, Balinka 678 hrsz. – Nyárfa utca, Balinka 503/5
hrsz. – szántó, Balinka 191 hrsz. – Dózsa György utca, Balinka 208 hrsz. – Gyöngyvirág
utca, Balinka 209 hrsz. – Ady Endre utca, Balinka 220 hrsz. – Gyöngyvirág utca, Balinka 232
hrsz. – ABC közterület, Balinka 304 hrsz. – út, Balinka 314 hrsz. – Erdősor utca, Balinka 331
hrsz. – Gajavölgy utca, Balinka 308/11 hrsz. – út.
A kérelmező - megbízó neve: Magyar Telekom NyRt.
a beruházó neve és címe:
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MAGYAR TELEKOM NyRt. Hálózat Fejlesztési Igazgatóság Soproni
Innovációs Osztály
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
II. A kivitelezésre vonatkozó előírások
A létesítmény megvalósítása a Bodnár Attila tervező által készített, 3/2/2015 számú
engedélyezési tervdokumentációban, átnézeti helyszínrajzban és helyszínrajzokban foglaltak
szerint történhet.
1. Műszaki előírások
A fejlesztés a meglévő Telekom és E.On oszlopokra felszerelt légkábelekkel valósulhat
meg. (A benyújtott tervdokumentáció csak a meglévő oszlopokon megépíthető
légkábelek nyomvonalait tartalmazza.)
Részletes ismertetés:
H-1, H-2 rajz alapján:
A Gajavölgy utcában a tervezett légkábelt meglévő E.On oszlopsorra szerelhetik fel. Az
Erdősor utcában a meglévő Telekom oszlopsorra szerelhetik fel a légkábelt, amely a
Gajavölgy utcai hálózatról indul és az Erdősor utca 22 házszámig tartó oszlopsoron halad. A
Petőfi utca a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő 8209 számú országos közút, a
közútkezelői hozzájárulás kiadása a Magyar Közút Zrt-től történik.
H-3 rajz alapján:
A Gyöngyvirág utcában a kábel a Petőfi utcától haladhat először E.On oszlopokon, majd a
Telekom oszlopsoron tovább az utca végéig. Az Ady Endre utcában is részben Telekom
illetve E.On oszlopokra szerelhetik fel az optikai légkábelt. A Dózsa György utcában az E.On
előírásának megfelelően E.On oszlopsoron haladhat a légkábel egy Telekom oszlopot
érintve.
H-4 rajz (Mecsér) alapján:
Mecsér-telep településrészen is részben E.On, részben meglévő Telekom oszlopokra
építhetik meg a léghálózatot. A Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő 8216-os közút Erdész –
telep részén Telekom oszlopokon haladhat a kábel, a közúttól a közútkezelői hozzájárulást
megkérték. A Kállai Éva utcában végig E.On oszlopsoron haladhat a kábel. A Dorschner
utcában részben E.On, részben Telekom oszlopokat vehet igénybe a légkábeles nyomvonal
építése. A Sprőder, Iskola és Bodó utca teljes hosszában és a Bányász utca első felében
Telekom oszlopokon haladhat a kábel. A Béke utcában az E.On előírásai miatt szintén E.On
oszlopokon haladhat a légkábel. A Nyárfa utcában is E.On oszlopokat vehet igénybe a
tervezett kábel.
1.2. A közúti területek helyreállítása:
A helyreállítást a tervlap és a műszaki leírások szerint kell elvégezni.
(Amennyiben a terv a helyreállítást nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza, úgy
egyszerűbb esetekben az alábbi általános előírások lehetnek irányadók)
1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés
Földmunkával járó építési részeket a benyújtott terv nem tartalmaz. A fejlesztés a meglévő
Telekom és E.On oszlopokra felszerelt légkábelekkel valósul meg.
1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás
Burkolat- illetve útpadka-helyreállítást a benyújtott terv nem tartalmaz. A fejlesztés a meglévő
Telekom és E.On oszlopokra felszerelt légkábelekkel valósul meg.
1.2.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása
A munkával érintett területeken amennyiben tereprendezést kell végezni, a sérült
növényzetet vissza kell pótolni.
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1.3 Forgalomtechnika:
A közúton éjszaka és rossz látási viszonyok között munkát végezni tilos.
1.4 Egyéb rendelkezések a benyújtott engedélyezési tervdokumentációt figyelembe véve:
A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell tartani. Az eljárásra
azokat a szerveket mindig meg kell hívni, amelyek a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is
kaptak meghívót. A kiviteli tervtől eltérni csak a felelős tervező és a műszaki ellenőr írásbeli
hozzájárulásával lehet. A terv részét képező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
utasításokat, forgalom elterelési szabályokat be kell tartani.
III. Általános előírások
1.
A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket
indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2.
A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3.
A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem
szabad.
4.
A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek
folyamatosan gondoskodnia kell.
5.
Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok
elvégzéséhez a közútkezelői hozzájárulást ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos
munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
6.
Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezetésétől
számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő –
amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területé
elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
7.
A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a
forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell
gondoskodni.
8.
A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából
származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az
igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
9.
A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának,
a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10.
Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb
engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy a feltételek A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a vonatkozó hatályos
jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának
védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében került előírásra. A megállapított
feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a Fejér Megyei
Közlekedési Felügyelethez (cím: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.), mint illetékes I.
fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzés során megállapításra
kerül, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés
kezdeményezésére kerül sor, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt
az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a
közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések
megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére
kötelezi.
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A hozzájárulás engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének
időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a
feltételek ismételt megállapítását kell kérni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Javaslat KÖZVIL szerződés módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A közvilágítást nyújtó KÖZVIL Zrt. benyújtotta
szerződés módosítását, mely a képviselők részére megküldésre került. A
módosításra azért volt szükség, mivel jogszabályi hivatkozások már nem éltek, a
karbantartási díj csökkent, a javítási határidő is csökkent 5 napra, valamint kötbér
szerepel benne. Javasolta a vállalkozói szerződés elfogadását.
Kóber Imre képviselő: Nem is volt más probléma, csak az, hogy későn jöttek ki
javítani és drága volt.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
a KÖZVIL szerződés módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
80/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.) által a közvilágításüzemeltetési és karbantartási díj csökkentésére benyújtott árajánlatot
2015.07.01-től elfogadja. Az ezzel kapcsolatos szerződés módosítás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat Országos Mentőszolgálat kérelmére
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány kérelméről, melyet a képviselők is megkaptak. Kérte a
véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Az Országos Mentőszolgálat soha nem támogatta a Móri
Mentőszolgálatot. Amennyiben lehetséges az önkormányzat inkább nekik nyújtson
támogatást. Nem javasolja az Országos Mentőszolgálat részére támogatás nyújtását.
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Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Országos Mentőszolgálat kérelmét.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
81/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Országos
Mentőszolgálat által benyújtott támogatási kérelmét forráshiány miatt
elutasítja, támogatás nyújtani részére nem tud.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Kálmánháza polgármester kérelmének beterjesztése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet Kálmánháza Önkormányzat
megkereséséről, melyet a képviselőknek is megküldött. Kérte a képviselőket, hogy
amennyiben lehetőségük van, mindenki egyénileg támogassa az önkormányzat
dolgozóját.

6./ Javaslat a körzeti megbízott 2014. évi támogatási pénzmaradványának
felhasználására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Megkeresés érkezett a Móri Rendőrkaptányság
részéről a körzet megbízott támogatásával kapcsolatban, mely a képviselők részére
megküldésre került. Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt nyújtson tájékoztatást a
támogatási lehetőségről.
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat a körzeti megbízott részére nem nyújthat
támogatást, hanem a Móri Rendőrkapitányság részére a településen szolgálatot
teljesítő körzeti megbízott többletjelenlétére tekintettel támogatási szerződés
megkötésével vagy annak módosításával.
Wéninger László polgármester: Javasolta a 2014. évi pénzmaradvány felhasználását
a körzeti megbízott többletfeladatának ellátásához. Ehhez a 2014-ben a Fejér
Megyei Rendőrkapitánysággal megkötött szerződést módosítani kell.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
körzeti megbízott 2014. évi támogatási pénzmaradványának felhasználását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
82/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. évben
Furtenbacher Márk r. törzsőrmester körzeti megbízott részére nyújtott
támogatás összegéből a fennmaradó 145.983 Ft-ot a Móri Rendőrkapitányság
részére a körzeti megbízott többletfeladatának ellátáshoz nyújtja.
Felhívja a polgármestert a támogatási szerződés módosítására és az
elszámolás határidejét 2016. március 31-ben határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ Javaslat az Iskola és a Sprőder u. közötti gyalogoslépcső megvilágítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Szükség lenne az Iskola és Sprőder u. közötti
gyalogoslépcső megvilágítására, melynek elvégzésére szakemberrel beszélt, aki
árajánlatot is adott. Az árajánlatot a képviselőknek is megküldte. Kérte a
véleményeket.
Fodor Róbert képviselő: Leginkább a Sprőder u. és Kállai Éva u. közötti lépcsőt
kellene megvilágítani.
Tóth Gabriella képviselő: A lépcsőnél a lenyúló faágakat is le kellene vágatni. A
Sprőder utcához reflektort vagy lámpát nem lehet-e tenni. Az megvilágítaná a lépcsőt
is.
Kóber Imre képviselő: Ekkora összeget nem kellene kifizetni erre a munkára.
Wéninger László polgármester: Tájékoztató jelleggel kérte az ajánlatot, de beszél a
szakemberrel, hogyan lehetne kivitelezni.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
83/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette, az
árajánlatban foglaltakat megismerte. Felhívja a polgármestert a szakemberrel
történő egyeztetésre, melynek eredményéről a képviselő-testületet
tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 30.
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8./ Balinka, Kállai É. és Sprőder utcák tervezői szerződésének jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Kállai É. és Sprőder
utca tervezői szerződése most került benyújtásra, melyet jóváhagyásra beterjeszt a
képviselő-testület elé. A munka elvégzésre került, a kifizetés természetesen nem
történt meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kállai
É. és Sprőder utcák tervezői szerződésének jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
84/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
Schmidt Norbert vállalkozó között létrejött önkormányzati utcák
burkolatfelújítás építési tervmunkák elkészítésére vonatkozó megbízási
szerződés tartalmát a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9./ Javaslat Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült az
ingatlan értékbecslése, melyet átadott a lakóknak, akik azóta nem jelentkeztek. A
helyrajzi szám, amin az ingatlan van osztatlan közös tulajdon, így társasházzá kell
nyilváníttatni, mivel a későbbiekben lehet, hogy értékesítésre kerül.
Tóth Gabriella képviselő: Amennyiben mégis lenne új háziorvos, hova fog költözni,
ha eladásra kerül a lakás.
Wéninger László polgármester: Majd akkor eldönti a képviselő-testület. Javasolta a
társasházzá nyilvánítás megkezdését, melyhez kérte a testület felhatalmazását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
85/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti orvosi rendelő és lakás funkciójú épület
társasházzá történő nyilvántartásba vételéhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert a társasházzá nyilvánítás elindításához.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

10./ Javaslat Balinka, Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Kuhinkó Dezsőné
önkormányzati ingatlan vásárlási szándékáról. Kérelmező a foglalót már be is fizette.
Kérte a véleményeket az értékesítéssel kapcsolatban.
Tóth Gabriella képviselő: Felértékelésre került az ingatlan, az akkori ár elfogadható-e
most is.
Wéninger László polgármester: Igen, véleménye szerint elfogadható, javasolta az
ingatlan értékesítését a hivatalos értékbecslésben meghatározott 3.970.000 Ft
helyett kerekítve a vevő által megajánlott 4.000.000 Ft eladási áron.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Balinka,
Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
86/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balinka, Iskola u. 2. szám alatti, belterület 582/A/1 helyrajzi számú társasház
megjelölésű és 582/B/1 helyrajzi számú garázs megjelölésű ingatlant Kuhinkó
Dezsőné / Virág Erzsébet Pálfa, Rákóczi u. 28. szám alatti lakos részére
4.000.000 Ft eladási áron értékesíti. Az önkormányzat kijelenti, hogy az
ingatlan per- és tehermentes és forgalomképes üzleti vagyon.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11./ Tájékoztató Dr. Juhász Éva helyettesítő háziorvos felmondásáról, továbbá
javaslat a háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet dr. Juhász Éva háziorvos
felmondásáról, aki július 1-től mindkét településrészen felmond. A felmondási idő a
beérkezéstől számított 3 hónap. Balinka településrészre sikerült helyettesítő orvost
találni, viszont mecsérire még sajnos nem. Több orvossal felvette a kapcsolatot, de
egyenlőre a mai napig nincs, aki vállalná a településen a háziorvosi teendőket.
Amennyiben az önkormányzat nem tudja megoldani a helyettesítést, úgy az ÁNTSZ
kijelöl egy helyettest, de sajnos ő nem jön a településre rendelni, hanem a
lakosoknak kell odamenni a rendelési helyére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
helyettesítő háziorvos felmondását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
87/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Juhász Éva helyettesítő
háziorvos 2015. július 1-vel kezdődő két hónap felmondási idővel történő
felmondását tudomásul veszi. 2015. szeptember 1-jével a Balinkai
településrész helyettesítő háziorvosává dr. Pillér Ágnes háziorvost nevezi ki.
Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó feladat ellátási
szerződés megkötésére.
Mint feladat ellátásra kötelezett, a mecséri település háziorvosi ellátása
érdekében hirdetés feladása mellett határozott. Az állás betöltésének ideje az
elbírálást követően azonnal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat közalkalmazotti cafetéria szabályzat meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a
képviselőket a cafetéria szabályzat módosításáról, mely azért szükséges, hogy ne
havonta, hanem félévente legyen a juttatás kifizetése a dolgozók részére. Abban az
esetben, ha valakinek a munkaviszonya megszűnik, úgy időarányosan vissza kell
fizetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
közalkalmazotti cafetéria szabályzat módosítását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
88/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
cafetéria szabályzatát a határozat mellékletété képező tartalommal fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13./ Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati rendeletalkotási
kötelezettségre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal
kapcsolatos kiegészítésre.
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatoknak a korábbiakban megalkotott
állattartási rendeletét hatályon kívül kellett helyezni, mivel a törvény leszabályozta az
állattartást lehetőségeit. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy az
önkormányzatnak kötelező gyepmesteri tevékenységről gondoskodni, mely a
településen ezidáig is volt. A szerződés módosítására azért volt szükség, mert nem
csak a kóbor kutyák, hanem a kóbor állatokra vonatkozna, valamint 24 órás ügyeletet
kell biztosítaniuk. A kiegészített szerződés kiküldésre került. Továbbá szerződést kell
kötni az ATEV Zrt-vel az elhullott állatok elszállítására vonatkozóan, mely szintén
megküldésre került a képviselők részére.
Tóth Gabriella képviselő: Ezzel lehetne esetleg ösztönözni arra az embereket, hogy
menhelyről vegyenek ki kutyákat.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
ALPHA-VET Kft-vel kötött szerződés módosítását valamint az ATEV Zrt-vel kötendő
szolgáltatási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
89/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri,
állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan az ALPHA-VET Kft-t (1194
Budapest, Hoffher utca 38-40.) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
90/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állati melléktermékek
elszállítására és kezelésére vonatkozóan az ATEV Fehérjefeldolgozó
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1097 Budapest, Illatos út 23.)
megkötött szerződést jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14./ Tájékoztatás az adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.
Fidrich Tamásné jegyző: A jogszabályi előírásnak eleget téve elkészült az adóztatási
tevékenységről szóló beszámoló mindhárom településre vonatkozóan, melyet a
képviselők is megkaptak. A beszámolóból látható, hogy a településen jó az adózási
morál.
Tóth Gabriella képviselő: Mennyi ebből az az összeg, amit az önkormányzat
felhasználhat?
Wéninger László polgármester: A gépjárműadónak csak a 40 %-a marad az
önkormányzatoknál. A szeptemberben befizetett adót követően október végére lesz
majd látható, hogy mennyi a hátralék.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
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
91/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény
138.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti – adóztatási tevékenységről szóló –
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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15./ Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a járási hivataltól a
településekre kijáró ügysegédek elhelyezését az önkormányzatoknak biztosítani
szükséges. Balinka településen heti egy órát tartózkodik az ügysegéd, ezért ehhez
nem javasolja hozzájárulás kérését. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a járási
ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás tervezetet.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
92/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal által előkészített „Megállapodás a járási ideiglenes
ügysegédek elhelyezésének feltételeiről” szóló megállapodást ingyenes
használatba adással elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

16./ Javaslat SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket,
az SZMSZ módosításának szükségességéről. Kérte a véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2015.(VII.20.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
19/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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17./ Bizottsági elnöki tájékoztató a KOMA adatbázisban való szereplésről és
vagyonnyilatkozatok megtételéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Kóber Imre elnököt a szóbeli kiegészítésre.
Kóber Imre elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság az elmúlt ülésén
megállapította külön-külön képviselőkként, hogy mindenki eleget tett a
vagyonnyilatkozat-tételi és a KOMA adatbázisba történő bejelentkezési
kötelezettségének.
A polgármester szavazásra bocsátotta a bizottsági elnök tájékoztatóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
93/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tájékoztatóját a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség valamint a KOMA adatbázisba történő
bejelentkezési kötelezettségét jóváhagyja.
Felelős: bizottság elnöke
Határidő: azonnal

18./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval történő keretszerződés
megkötésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A település több területén, közterületeken kell
javítási, karbantartási gépi földmunka feladatokat elvégezni, melyre Kovács Attila
egyéni vállalkozóval elkészült a vállalkozói keretszerződés, melyet a képviselők
megkaptak. Kérte a véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács
Attila egyéni vállalkozóval történő keretszerződés megkötését az előterjesztés
szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
94/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község közigazgatási
területén a közterületeken (utak, járdák, árkok, parkok stb.) jelentkező javítási,
karbantartási gépi földmunka feladatok elvégzésével megbízza Kovács Attila
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egyéni vállalkozót (8056 Bakonycsernye, Arany János u. 34.)a határozat
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

19./ Javaslat Pannonhalma Vidéke Takarékszövetkezet
ajánlatának megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

számlavezetési

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Takarékszövetkezettől ajánlatot kért be számlavezetéssel kapcsolatban, mely
megküldésre került a képviselők részére. Az ajánlat áttanulmányozását követően,
javasolja, hogy az önkormányzat számlavezetése maradjon a továbbiakban is az
OTP-nél.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Pannonhalma Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
95/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalma Vidéke
Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatával nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

20./ Mecséri nyugdíjas klub kérelme
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket hogy, az önkormányzat
korábbi döntése alapján kirándulást szervezett civil szervezete részére, mellyel
kapcsolatos költségek 10.800 Ft-tal túlhaladták a tervezetteket. Kéri, hogy a
különbözetet vállalja át a testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Jószerencsét Nyugdíjas Klub támogatását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
96/2015.(VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek részére
szabadidős programot szervez 38.500,- Ft összegben a 2015. évi
költségvetése terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

21./ Javaslat Ebrendészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek,
kedvezmények,
mentességek
körének,
megfizetése
szabályainak
meghatározása
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület rendeletet alkothat az ebrendészeti
hozzájárulásról, melyből a befolyt összeget kizárólag az ebekkel kapcsolatos
feladatokra lehet fordítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2015.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb bejelentések
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy minden rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek augusztus és november
hónapban 5.800 Ft természetbeni támogatásban részesül Erzsébet-utalvány
formájában. A képviselő-testületnek döntenie kell az idei évben augusztus és
november hónapban járó Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásáról.
Korábbi években az utalványt nem postai úton, hanem az érintettek kiértesítését
követően a hivatalban történő átvételi elismervény ellenében vehették át a
jogosultak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015.
évi gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának
módját.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2015. (VII.16.) sz. Határozata
Balinka
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást
Erzsébet-utalvány formájában a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal
Balinkai Kirendeltségén történő átvételi elismervény aláírásával kívánja
eljuttatni a jogosultak részére 2015. évben.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 20.
2015. október 20.

Wéninger László polgármester javasolta, hogy a hivatal épülete előtti lépcső utolsó
lépcsőfokát valamint a buszmegállóval összekötött szakaszt kellene lebetonozni újra,
mivel feltöredezett és így balesetveszélyes. E feladat elvégzését javasolta a
költségvetés plusz bevételei terhére elvégezni.
A képviselők egyhangúlag egyetértettek a polgármester javaslatával és meghozták a
következő határozatot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2015. (VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonát képező önkormányzati épület (8054 Balinka, Petőfi u. 34.) bejárati
ajtajánál lévő balesetveszélyessé vált lépcsőzetet és buszöblöt helyreállítja.
A forrást a 2015. évi költségvetésében a várható ingatlan eladás terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a balinkai temetőben I. és II.
világháborús sírok omlani kezdenek. Szakemberrel beszélt ezek felújításával
kapcsolatban, mely kb. 2-300 eFt lenne. Kérte a véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Nincs esetleg pályázati lehetőség erre?
Wéninger László polgármester: Keresett már pályázatot ez ügyben, de mivel helyi
kezdeményezés és nincs országos nyilvántartásban, ezért nem lehet rá pályázni, az
önkormányzatnak kell rendben tartani. Javasolta, hogy a következő ülésre árajánlatot
kér be a felújítás elvégzéséről, melyről a képviselő-testület fog majd dönteni.
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Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat
részére Boda Sándor ajándékozott 50 db Bányász korsót. Javasolta, hogy a korsókat
a hivatalban kellene kiállítani, melyhez üvegvitrin elkészíttetését javasolja, mellyel
kapcsolatban tárgyalt szakemberrel, a költsége kb. 220 eFt összeg lenne. Az összeg
fedezéséhez támogatást fog kérni a Bányász Hagyományőrző Egyesülettől, a
fennmaradó összeget pedig az önkormányzatnak kellene vállalni.
Tóth Gabriella képviselő: Javasolta, hogy a bútorokkal összhangban legyen
elkészítve a szekrény.
Wéninger László polgármester: Igen, már így beszélt a szakemberrel is.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta üveges
vitrin készíttetését.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2015. (VII.16.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat épületében üveges vitrint készíttet bányász emléktárgyak
tárolása céljából. A vitrin elkészíttetésére felhasznált keretösszeget maximum
220.000 Ft-ban határozza meg a 2015. évi költségvetése terhére, melyet a
várható ingatlan eladás soron biztosít.
Felhívja a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bányász
Hagyományőrző Egyesülettel esteleges támogatásukkal a fenti összeget
csökkentsék.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy elkészült a lakossági
tájékoztató, mely megküldésre került a képviselők részére véleményezésre. A
tájékoztatót javasolta nyomdában elkészíttetni.

Tóth Gabriella képviselő: Korábbi testületi ülésen volt szó arról, hogy a 2014. október
12. után született gyermekekre tekintettel egy fát ültetne az önkormányzat. Javasolta
továbbra is ennek megvalósítását.
Fodor Róbert képviselő: Onnantól kezdve az önkormányzat feladata lesz a rendben
tartása is.
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Wéninger László polgármester: Fel kellene mérni, hogy lenne-e rá igény, valamint a
fák helyét is meg kellene határozni. Javasolta, hogy a lakosság részére küldendő
tájékoztató anyagban szerepeljen, hogy az önkormányzat felméri, mennyi igény
lenne a faültetésre, majd a továbbiakról azt követően dönt.

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

k.m.f

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző
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