Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12-én 8
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 a Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Művelődési Ház 2016. évi programtervének elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Balinka község Önkormányzat 2016.
beterjesztése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Egyéb ügyek

évre vonatkozó

költségvetésének

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
13/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának elfogadására
2./ Javaslat a Művelődési Ház 2016. évi programtervének elfogadására
3./ Javaslat TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
4./ Balinka község Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésének
beterjesztése
5./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Köszöntötte Bodri Melinda kultúrost, aki külön a
könyvtár és a művelődési ház 2015. évi tevékenységéről elkészítette az írásbeli
beszámolót. Felkérte beszámoló szóbeli kiegészítésére.
Bodri Melinda: Írásbeli beszámolójában a tavalyi évről mindent leírt mind a könyvtár
és mind a művelődési tevékenységéről, így nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Véleménye szerint nagyon jó programokat
szervez Melinda a gyerekeknek, sajnálja, hogy sok szülő nem engedi el gyermekét.
Wéninger László polgármester: Egyetért, de sajnos korábban is, amikor más
személyek a voltak a kultúrosok, a szülők akkor is háborogtak. Melindát kitartásra
bíztatja.
Bodri Melinda: Sajnos hétköznapra nem lehet a gyerekeknek programot szervezni,
mivel az iskolai elfoglaltság is szinte délutáni órákba nyúlik, mely után már nincs
kedve a gyereknek még menni egy következő programra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház
2015. évi beszámolóját elfogadja az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a Művelődési Ház 2016. évi programtervének elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elkészült a Művelődési Ház 2016. évi munkaterve
külön a Balinkai és külön a Mecséri programokra vonatkozóan. A programtervhez
Bodri Melinda kérelmezte, hogy a művelődési házakba szükség lenne új, egységes
függönytartókra, függönyökre. Tudomása szerint Móron van olyan függönybolt, mely
megvarrását és felrakását is vállalja, valamint karnis is felszerel.
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint több helyről is kellene árajánlatot
bekérni, sőt az interneten is lehet olcsón kész függönyt vásárolni.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Művelődési Ház 2016. évi programtervének elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
15/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2016.
évi munkatervét megvizsgálta, annak tartalmát változatlan formában, az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Részletes írásos előterjesztést készített a képviselőtestület részére a 2016. évi pályázati lehetőségekről, melyet megkaptak a képviselők.
Javasolja, hogy az önkormányzat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
elnevezésű kiírás keretén belül, a B pontban meghatározott „Forgalomcsillapítás,
közlekedésbiztonság, akadálymentesítés” pályázaton történő részvételt, melyhez a

felmérés megtörtént hat helyszín bevonásával. Ezekről műszaki leírás, fotók,
költségbecslés is elkészült, melyet szintén megkaptak a képviselők.
Kóber Imre képviselő: Mekkora összeg van erre a pályázatra?
Wéninger László polgármester: Megyei szinten 1,7 milliárd Ft. A képviselőtestületnek döntést kell hozni az alábbiakról:
- a pályázati anyag elkészítéséért 200.000 Ft tervezői díj + sikeres pályázat
esetén 100.000 Ft kifizetéséről Szalai Sándor okleveles építészmérnök
részére
- a pályázaton történő részvételről
- a Megyei Önkormányzat által alapított ALBENSIS Kft-vel való
„Együttműködési megállapodás” megkötéséről, a pályázat teljes körű
lebonyolításáról, továbbá arról, hogy
- sikeres pályázat esetén a pályázati összköltség 1 %-ának befizetése az
ALBENSIS Kft-nek megtörténik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
pályázati anyag elkészítéséért tervezői díj kifizetését.
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázaton való részvételt.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
16/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című, azon belül
a „Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés” elnevezésű
pályázaton részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégeztetésére, kidolgoztatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-15 –
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű pályázaton való
részvételhez Szalai Sándor okleveles építészmérnök által benyújtott pályázati
anyag (műszaki leírás, fotók, költségbecslés) elkészítéséért 200.000 Ft

tervezői díjat kifizet. Továbbá vállalja, hogy pályázati anyaggal kapcsolatos
hiánypótlás, átdolgozás, kiegészítés esetén 100.000 Ft összeget fizet ki
részére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft-vel való „Együttműködési
megállapodás” megkötését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
együttműködési megállapodást köt a Fejér Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társasággal, azaz az
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.) a határozat mellékletét képező
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta a pályázati összköltség 1 %-ának befizetését
az ALBENSIS Kft. részére.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
19/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.) kötött szerződés értelmében a
pályázati összköltség 1%-ra költségvetésében fedezetet biztosít a Kft. részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Balinka község Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésének
beterjesztése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvmellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a költségvetés
beterjesztésének szóbeli kiegészítésére.
Fidrich Tamásné jegyző: A részletesen kidolgozott és megküldött anyagnak
megfelelően tájékoztatást nyújtott a 2016. évre tervezett költségvetésről. A tervezés
során természetesen előtérbe kerültek a kötelező feladatok, de ezen felül vannak az
önkormányzat által önként vállalt feladatok is, mint például tavalyi év során
bevezetett gyermekvállalási támogatás, a kisgyóni pihenőház üzemeltetése, melyek
szintén beépülésre kerültek a költségvetésbe. Előre láthatóan az önkormányzatnak
nem kell hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez, ugyanis az arra kapott
finanszírozás fedezi a kiadásokat.
Az óvoda esetében ez nem mondható el, ugyanis a bevétel 44 millió Ft, a kiadás
pedig 56 millió Ft, így a különbséget a két önkormányzatnak kell létszámarányosan
befizetni. Pontos adatokkal azonban nem tudtak tervezni, mivel az óvoda
működtetése csak szeptember 1-től került át a Társuláshoz, előtte a Kistérségnél
volt, így nincs teljes egész év rálátása. Természetesen az óvodavezetővel a
működtetés tekintetében is megtörtént az egyeztetés.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A civil szervezetek számára nem lehetne-e több
támogatást nyújtani?
Wéninger László polgármester: A költségvetés tervezése során figyelembe lett véve
a tavalyi adatok is. A bevételek egyértelműek, a kiadásoknál pedig elsősorban a
kötelező dolgok szerepelnek.
Kóber Imre képviselő: Fontos lenne a különböző adók beszedése, szigorúbban
kellene venni.
Wéninger László polgármester behívta az ülésterembe Hartvichné Schmidt Hajnalka
adóügyi ügyintézőt és felkérte, nyújtson tájékoztatást az adóhátralékok
beszedéséről.
Hartvichné Schmidt Hajnalka: Jelenleg 95 behajtásos ügy van folyamatban,
melyeknél munkabér letiltást próbál alkalmazni, továbbá több bankot megkeresett az
adózók folyószámla vezetésével kapcsolatban. Sajnos vannak olyan kintlévőségek,
melyek el fognak évülni, mert a településen bejelentett cég jogutód nélkül megszűnt,
így nincs, aki az iparűzési adót befizesse. Továbbá a késedelmi pótléknál is
leginkább a megszűnt cégek halmozták fel a hátralékot. A december 31-i
értékvesztést figyelembe véve behajtható összegek a kommunális adó hátralék 200
eFt, iparűzési adó hátralék 260 eFt, gépjármű adó 300 eFt, késedelmi pótlék 10 eFt.
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint az önbevallás nem működik, hol van ez
előírva.
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy az adózó önbevallással tesz eleget
adózási kötelezettségének, mint adózónak bejelentési kötelezettsége van.

Wéninger László polgármester: Megköszönte az ügyintéző részéről nyújtott
tájékoztatást. Elmondta, hogy az idei évben esedékes lesz a játszóterek
felülvizsgálata, melyet szintén a költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2016.(II.12.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által az
Államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidőn belül beterjesztett
2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta. Felhívja
a jegyzőt, az abban foglaltaknak a jegyzőkönyvben szereplő módosító,
kiegészítő javaslatok figyelembe vételével történő átdolgozására.
Felhívja a polgármestert, hogy az átdolgozott költségvetési rendeletet
terjessze be a képviselő-testület elé végső elfogadásra.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: 2016. február 29.
5./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mecséri falunap
június 11-én kerülne megrendezésre. A fellépők kiválasztására lenne szükség a
tárgyalások érdekében.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy Nyikos László értékbecslő már volt felmérni a
Kisgyóni házat, jövő hétre elkészül az értékbecslés.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testületi ülést
bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

