Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 29-én 8
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
3./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a tűzoltóság beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ MTKT megállapodás módosítása
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat Hajléktalan szálló térítési díjának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben végzett 2015. évi tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Tájékoztatás a KOMA adatbázisban szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
11./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatára a nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás kapcsán
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Egyéb ügyek
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
38/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadására
3./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
4./ Javaslat a tűzoltóság beszámolójának elfogadására
5./ MTKT megállapodás módosítása
6./ Javaslat Hajléktalan szálló térítési díjának elfogadására
7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról
8./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett 2015. évi tevékenységről
9./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározására
10./ Tájékoztatás a KOMA adatbázisban szereplésről
11./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatára a nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás kapcsán
12./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A módosítások beépítésre kerültek, megfelelően
elkészített anyag. Javasolta az elfogadását.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A tavalyi évben a szociális keret összegét, amit
vissza kellett fizetni, azt visszakapta-e az önkormányzat?
Wéninger László polgármester: Igen, visszakaptuk.
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő. Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A elkészült írásos előterjesztést megkapták a
képviselők, javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2015. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Wéninger László polgármester: A beszámoló elfogadásával egyidejűleg szükséges
beterjeszteni a belső ellenőrzési jelentést. Az abban feltárt hiányosságok javításra
kerültek. Az így elkészült írásos előterjesztést megkapták a képviselők, javasolta
annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a belső
ellenőrzési jelentés elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett 2015. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Köszöntötte Gyuris János rendészeti osztályvezetőt
a Móri Rendőrkapitányság részéről, valamint Furtenbacher Márk r. törzsőrmester
körzeti megbízottat. A közbiztonság helyzetéről készült beszámoló anyagával
kapcsolatban elmondta, hogy nagyon terjedelmes részletes anyag, melyet
megkaptak a képviselők. Felkérte Gyuris Jánost a beszámoló szóbeli kiegészítésre.
Gyuris János rendészeti osztályvezető: Köszöntötte a képviselő-testületet. Érdemi
kiegészítést nem kíván tenni a beszámoló anyagához. Megköszönte a körzeti
megbízott tavalyi évben végzett munkáját. Kifejezetten jó évet zárt Balinka település,
csökkenést mutat minden mértékben. Személyi sérüléssel kapcsolatban elmondható,
hogy baleset tavalyi évben nem történt. Körzeti megbízott helyzete stabil. A tavalyi
évben a rendőrségnek is nagy szerepet kellett vállalni a migrációval kapcsolatos
feladatokban, ami érintette természetesen a körzeti megbízottat is, ezért sem volt
könnyű a tavalyi év. Megköszönte az önkormányzat együttműködését, bízik benne,
hogy továbbra is ilyen hatékony marad.
Wéninger László polgármester: A képviselő-testület közlekedésbiztonság érdekében
pályázatot nyújtott be, ami többek között gyalogátkelőhelyek kialakítását is jelenti
mind Balinkán, mind pedig Mecséren is. Bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz,
így az önkormányzat is hozzá tud járulni a biztonságos közlekedéshez. Örül a jó
együttműködésnek a körzeti megbízottal.
Furtenbacher Márk körzeti megbízott: Köszöni az önkormányzat együttműködő
segítségét, meg van elégedve a település közbiztonsági helyzetével.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A helyi polgárőrséggel is nagyon jó a viszony.
Wéninger László polgármester: A június 11-én megrendezésre kerülő falunapi
programokon neves énekesek fellépése idejére szeretné kérni a rendőrség
segítségét, amennyiben lehetőség lesz rá.

Gyuris János rendészeti osztályvezető: A falunapi rendezvényeken természetesen
megad minden segítséget a rendőrség a zavartalan lebonyolítás érdekében.
Kóber Imre képviselő: A közbiztonsági helyzet szorosan összefügg azzal, hogy a
körzeti megbízott gyakran jár a településre, viszont Mecséren többet kellene
ellenőrizni a gyorshajtókat leginkább a munkásjáratok idején.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitányság
beszámolóját Balinka község közrendjének és közbiztonságának 2015. évi
helyzetéről az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben az önkormányzat
támogatást nyújtott a Móri Rendőrkapitányság részére a településen szolgálatot
teljesítő körzeti megbízott többletjelenlétére tekintettel támogatási szerződés
megkötésével. Javasolta, hogy az idei évben is állapítsa meg a testület a támogatást
200.000 Ft összegben a körzeti megbízott többletfeladatának ellátásához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
körzeti megbízott többletfeladatának ellátásához támogatás megállapítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
41/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitányság
részére
Furtenbacher
Márk
r.
törzsőrmester
körzeti
megbízott
többletfeladatának ellátáshoz 200.000 Ft összegű támogatás nyújt.
Felhívja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és az
elszámolás határidejét 2017. május 30-ban határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat a tűzoltóság beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Általános éves beszámoló, részletes terjedelmű
anyag, javasolta az elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
tűzoltóság beszámolójának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
42/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben végzett tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ MTKT megállapodás módosítása
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Kistérségi Társulás által megküldött írásos
előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselőket, hogy Bodajk és Pusztavám
községek 2016. augusztus 31-i hatállyal az óvodai nevelési feladatokat önállóan
kívánják ellátni, így szükséges a társulási megállapodás módosítása. Mivel Bodajk
település volt a székhely, így a kiválással új székhely kijelölése is szükségessé vált,
mely a Társulási Tanács döntése alapján a Társulásba újonnan beolvadó Meseház
Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde lenne. Kérte a módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016. (IV.29.) sz. Határozata

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi Társulás
2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2016. augusztus 31-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja, mely a XII. számú módosítás:

1. A Társulási Megállapodás I./5. pontjában a 2014. január 1-jei lakosságszám adat helyébe
a következő adat lép:
„35.154 fő”

2. A Társulási Megállapodás VI./5.3.1.1. pontjában a „Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde” szövegrész helyébe a „Társulás által fenntartott óvoda” szöveg lép.
3. A X./2.1. és 2.10. pontja hatályát veszti.

4. A X./2. pont a következő X./2.13. ponttal egészül ki:
„2.13. Mór Városi Önkormányzat”
5. A X./3.2.1. pont hatályát veszti.

6. A X./.3.2. pont a következő X./3.2.9.-3.2.10. pontokkal egészül ki:
„3.2.9. Bodajk Város Önkormányzata
3.2.10. Pusztavám Község Önkormányzat.”
7. A X./6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Társulás a X/2. pontban megjelölt óvodai-nevelési köznevelési feladatot a Meseház
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde (a névváltozást megelőzően: Zengő Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde) fenntartásával biztosítja.”
8. A X./7. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mór Városi Önkormányzattal a fenntartói jog átadás–átvételére kötött megállapodás
alapján a Móri Meseház Óvoda a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsődébe (melynek
neve egyidejűleg Meseház Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde névre változik) olvad be és
annak székelyintézményeként működik tovább. Mór Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Móri Meseház Óvoda megszüntető okiratát erre tekintettel adja ki, továbbá a
Társulási Tanács az általa fenntartott óvoda alapító okiratát ekként módosítja.”
9. A X./8. és X./11. pont hatályát veszti.

10. A X./10., X./12.10., X./14.9., X./14.10., X./14.12/A. pontban és az 1. sz. mellékelt 2.
pontjában a „Zengő” szövegrész helyébe a „Meseház” szöveg lép.
11. A X./10.8. pont hatályát veszti.

12. A X./12.9. pontban az intézmény neve és székhelye címe az alábbira változik:
„Meseház Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde”
„8060 Mór, Szabadság tér 12.”
13. A X./12.9. pontban a tagintézmények felsorolásában a Pusztavámi Tagóvodára
vonatkozó bekezdés hatályát veszti, továbbá a tagintézmények felsorolását követő
szövegben a „Pusztavámi Tagóvoda” szövegrész helyébe a „móri székhelyintézmény”
szöveg lép.
14. A X./14.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.3. A Meseház Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde székhelyintézmény elhelyezését
biztosító móri 85 hrsz-ú, természetben 8060 Mór, Szabadság tér 12. szám alatt található
óvoda megnevezésű ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt
Mór Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi.”
15. A X./14.6. és X./14.8. pontban a „Zengő Óvoda” szövegrész helyébe a „Meseház Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde” szöveg lép.
16. A X./14.7. pont hatályát veszti.

17. A X./14.14. pontban a „Társulási Megállapodás X/8. és X/11. pontjaiban foglalt”
szövegrész hatályát veszti.
18. A X./15.3.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 15.3.1. Mór Városi Önkormányzatot terhelik a székhelyintézmény többletköltségei.”
19. A X./15.3.6. pont hatályát veszti.

20. A X./15.3.12. pontban a „Zengő Óvoda” szövegrész helyébe a „Társulás által fenntartott”
szöveg lép.
21. A X./16.6. pontban „– az éves költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan –„
szövegrész hatályát veszti.
22. A X/.19.3. pont hatályát veszti.

23. A XV. pont az alábbi 18. ponttal egészül ki:
„18. A Társulási Megállapodás XII. számú módosítása 2016. augusztus 31. napján lép
hatályba.”
24. Az 1. sz. melléklet címében a „tervezett” szövegrész hatályát veszti.

25. Az. 1. sz. melléklet 2. pontjában a működési területre vonatkozó felsorolásban „Bodajk
Város Önkormányzata” és „Pusztavám Község Önkormányzata” szövegrészek
hatályukat vesztik, egyidejűleg a felsorolás az alábbi ponttal egészül ki:
„Mór Városi Önkormányzat”
II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja.
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására.
Határidő: döntést követő 8 nap
Felelős: polgármester, jegyző (Önkormányzati Iroda)

IV. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, mint a Társulási Tanács elnökét hogy a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül küldje meg.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 8 nap
Polgármester

6./ Javaslat Hajléktalan szálló térítési díjának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A fenntartónak az intézményi térítési díjat évente
felül kell vizsgálni, majd a rendelet elfogadása előtt a társult önkormányzatokkal
véleményeztetni. A Móri Önkormányzat az erre vonatkozó anyagot megküldte
véleményezésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Hajléktalan Szálló térítési díjának véleményezését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Móri Többcélú Kistérségi
Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi térítési díját
felülvizsgálta, és annak módosítását nem javasolja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat
vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek. Javasolta
annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat vagyonkimutatását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Balinka község Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK

Megnevezés

I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, járművek
- Tenyészállatok
- Beruházások, felújítások
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE
ADOTT ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
I. KÉSZLETEK

Előző év

eFt-ban
Tárgyév

290
189 614
187 116
2 498
0
0
4 419
11 963

127
197 590
194 429
1 936
0
1225
4 419
11 237

206 286
0

213 373
0

II. ÉRTÉKPAPÍROK
B.FORGÓESZKÖZÖK
I. Pénztárak, betétkönyvek
II.Forintszámlák, devizaszámlák
C. PÉNZESZKÖZÖK
I.Költségvetési évben esedékes követelések
II.Költségvetési évet követően esedékes
követelések
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások
D. KÖVETELÉSEK
E.
EGYÉB
SAJÁTOS
ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK

Megnevezés
1. Induló tőke (tartós tőke)
2. Felhalmozott eredmény
G. SAJÁT TŐKE
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H. KÖTELEZETTSÉGEK
I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 198
19 198
1
1 878
1 879
6 106
0

16 568
16 568
34
2 922
2 956
5 218
0

0
6 106
959

0
5 218
1 917

0
234 428

0
240 022

Előző év
30 038
200 777
230 815
1
645

Tárgyév
30 038
209334
239 372
95
784

550
1 195
0

-229
650
0

0

0

2 418
234 428

0
240 022

Forgalomképesség szerinti megoszlás
Megnevezés

Forgalomképtelen vagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon
Forgalomképes vagyon

Törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon
ÖSSZESEN

0-ig leírt eszközök

Bruttó érték

172.116.794

32.240.769

17.939.688

74.495.872

296.793.123

17.939.688

Ft-ban
Nettó érték

111.566.996
29.872.323
0

55.053.049

196.492.368
0

8./ Szakmai beszámoló a Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett 2015. évi tevékenységről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Könyvtár megküldte a részletes beszámoló
anyagot, véleménye szerint előnyt jelent a településnek a csatlakozás a Vörösmarty
Könyvtárral. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2015.
évi tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár által
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2015. évi tevékenységről
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Az idei évben a közmeghallgatási időpontjának
javasolta május 19-én 17 órakor Balinkán, 18 órakor pedig Mecséren történő
megtartását. Kérte a véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
közmeghallgatás időpontjának meghatározását a módosító javaslat szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
közmeghallgatás időpontját és helyszínét az alábbiak szerint határozza meg:
2016. május 19. (csütörtök) 17 óra Balinka, Művelődési Ház (Petőfi u. 60.)
2016. május 19. (csütörtök) 18 óra Mecsér, Művelődési Ház (Iskola u. 9.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ Tájékoztatás a KOMA adatbázisban szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
Kóber Imre bizottság elnöke: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a tegnapi
nap folyamán ülésezett és megállapította külön-külön képviselőkként, hogy továbbra
is szerepelnek a KOMA adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem
kell indítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
bizottsági elnök beszámolóját.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2016. (IV.29) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről,
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatárra a nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás kapcsán
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan mindent
tartalmaz az SZMSZ, így nem szükséges annak módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
SZMSZ felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2016. (IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, módosítani nem kívánja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Egyéb ügyek
12/1. Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Móri
Önkormányzati Tűzoltóság megkereséséről, melyben kérik az önkormányzat
támogatását. Javasolta, hogy az önkormányzat az idei évben 50.000 Ft összeggel
támogassa a Móri Önkormányzati Tűzoltóságot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
50/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Móri
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2016. évben 50.000 Ft támogatást biztosít
a 2016. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Az
elszámolás határidejét 2017. május 31-ben határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12/2. A polgármester tájékoztatta testületet a „Büszkeségpontok” című pályázaton
való részvétel lehetőségéről, melyben az 1956-os emlékművek felújítására lehet
támogatást elnyerni. Véleménye szerint be kellene nyújtani a pályázatot, önrész
vállalható, benyújtási határidő folyamatos.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Egyetértett a pályázat benyújtásával.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
51/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázatra a településen található 1956-os emlékmű
felújítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

12/3. Wéninger László polgármester: Újabb lehetőség nyílt a Közgyűjtemények
Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre, melynek nevezési díja idén is
10.000 Ft. A kötelező saját forrás az összköltség minimum 10 %-a. Javasolta a
pályázatban való részvételt a tavalyi évhez hasonlóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételi szándékot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
52/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közgyűjtemények
kollégiuma nyílt pályázati felhívására pályázatot nyújt be a „kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” tárgyában. A
pályázat benyújtásához szükséges 10.000 Ft-os nevezési díj megfizetését,
továbbá 10%-os önrész maximum 350.000 Ft összeg erejéig történő
biztosítását a 2016. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási jogcím a
Balinka Művelődési Házban (8055 Balinka, Petőfi u. 60.) és a Balinka-Mecsér
Művelődési Házban (8055 Balinka, Iskola u. 9.) működő Községi Könyvtári
bútorzatának kiegészítő berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 27.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
53/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közgyűjtemények
kollégiuma nyílt pályázati felhívására benyújtandó „kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázathoz az
alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat, mint a pályázattal érintett feladat ellátási helyek
tulajdonosa nyilatkozik, hogy a Könyvtárakban 2014. évben a 102/2012. (X.1.)
VM rendelet alapján elnyert pályázatát pályázati támogatásból és hozzá
biztosított önrészből bruttó 31 millió Ft összegű felújítást hajtott végre a 2014.
évben a két épület vonatkozásában összesen. A felújítási munkák kiterjedtek
a Művelődési Házak és Könyvtár helységek hőszigetelésére, nyílászárók
cseréjére, vizesblokkjának felújítására, fűtés korszerűsítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 27.

12/4. Wéninger László polgármester: Balinkai rendelőből jelezték, hogy fénymásolóra
lenne szükség. A mecséri rendelőbe már korábban vásárolva lett, javasolja a
megvásárlását.
Tóth Gabriella képviselő: Korábban is javasolta már, hogy megfelelő program legyen
vásárolva, melyhez az orvos és a nővér hozzáfér, így nem kellene fénymásolgatni a
betegek leleteit.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Balinkai
rendelő részére fénymásoló megvásárlását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
54/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai orvosi rendelő
részére fénymásoló megvásárlását engedélyezi 30.000 Ft összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapi programok a korábbi
évekhez hasonlóan történik, a testület által kijelölt fellépőkkel a tárgyalások
folyamatban vannak.
Wéninger László polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a mecséri
településrészen a Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és
tisztítási rendszer, míg a Balinkai részen a bodajki szennyvízelvezetés és tisztítási
rendszert üzemelteti a Fejérvíz Zrt. mindkét telepen. Szerződést kell kötni a 20162030. évi GFT-ben szereplő és a MEKH által jóváhagyott 2016. évi fejlesztési
munkákra. A szerződést aláírta, kéri annak jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
55/2016.(IV.29.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) és az önkormányzat között köttetett a
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep valamint a bodajki szennyvízelvezetés
és tisztítási rendszeren elvégzendő felújítási munkákra vonatkozó fővállalkozói
szerződés aláírását jóváhagyja a határozat mellékletét képező tartalommal.
Felelős polgármester
Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testületi ülést
bezárta.
k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

