Balinka Község Önkormányzata
8054 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Meghatalmazás nyújtása vadászati joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat az önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Törvényességi felhívás megtárgyalása a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálat
tárgyában
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

8./ Szerződés megkötése ASP rendszerrel kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
10./ Egyéb ügyek
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
86/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Meghatalmazás nyújtása vadászati joggal kapcsolatban
2./ Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására
3./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára
4./ Javaslat az önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára
5./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára
6./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
7./ Törvényességi felhívás megtárgyalása a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálat tárgyában
8./ Szerződés megkötése ASP rendszerrel kapcsolatban
9./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
10./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Meghatalmazás nyújtása vadászati joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Kérelem érkezett vadászati joggal kapcsolatos
meghatalmazás kiadására vonatkozóan. Felkérte a jegyzőt a tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A vadászati jog, az egy vagyonértékű jog, amely a
földtulajdon elválaszthatatlan része és kizárólag a földtulajdonost illeti meg, a
haszonélvezőt nem. Hasonlóan, mint a halászati jognál a meder tulajdonosához
fűződik ez a jog, tehát a tavak esetében, nem a Horgász Egyesületet, hanem az
Önkormányzatot illeti meg.
Beszélhetünk önálló és társult vadászati jogról. Önálló vadászati jog esetén a
vadászterület kizárólag egy személy tulajdonában van. A társult pedig
értelemszerűen több tulajdonos tulajdonában vagy, így közösen illeti meg őket.
Társult vadászati jognál a Ptk. szerinti közös tulajdonra vonatkozó szabályok élnek.
Önálló vadászati jognál egyértelműen a vadászterület tulajdonosa, akit a vadászati

hatóság nyilvántartásba vesz, válik vadászati jogosulttá. Mivel a vadászati jog
haszonbérbe adható ez esetben a haszonbérlőt veszik nyilvántartásba és ő lesz a
vadászatra jogosult.
Önálló vadászati jog esetén az arra jogosult, a vadászterületén saját maga vadászik,
vagy az általa meghívott vadász számára biztosít vadászati lehetőséget
(vendégvadász) vagy megállapodás alapján meghatározott számú és fajú vad
vadászását biztosítja és a bérvadászat.
A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászati terület határait újból meg
kell állapítani. A vadászterület határainak újbóli megállapításakor a vadászati
hatóság a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve ajánlást tesz közzé a
vadászterület határára, melyet 30 napra közzé tesz. Ezt megküldi az
önkormányzatoknak is, akik azt hirdetőtáblájukon, honlapjukon tájékoztató jelleggel
30 napra közzé teszik. Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa módosító
javaslatot nyújthat be május 15-ig. A módosító javaslat azonkívül, hogy megfelel a
vadászterület fogalmának legalább 300 ha egybefüggő területre vonatkozhat.
A módosító javaslatokról a Vadászati Hatóság dönt.
Vadászterületek átfedése esetén egyeztetést tart az érintett földtulajdonosi
képviselőkkel, eredménytelenség esetén a Hatóság dönt. Amikor a Vadászati
Hatóság vadászati terület megállapításának határozata jogerőre emelkedett, a
vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlése összehívható.
Társult vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlása ugyanúgy, mint az önálló
vadászati jognál, vendégvadászat, bérvadászat vagy a társult földtulajdonosok által
folytatható. Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösségi gyűlésén a
földtulajdonosok a képviselet formájáról, a képviselő személyéről, vadászati jog
gyakorlatának hasznosításáról, esetleges vadászterület határának módosításáról,
tulajdoni hányaduk arányában szavaznak. Ugyanígy tulajdoni hányaduk arányában
viselik a vadászati jog gyakorlásával vagy hasznosításával kapcsolatos terheket, és
részesednek annak hasznaiból. A tulajdonosi közösség képviselője természetes és
jogi személy is lehet.
A vadászati jog haszonbérletére a Ptk. és a Vadászati Törvény vonatkozik. Vadászati
jog haszonbérlője lehet vadásztársaság, vadásztársaságok érdekképviseleti szerve,
mezőgazdasági/erdőgazdasági
ágazatba
sorolt
gazdasági
társaság/szövetkezet/erdőbirtokossági társulat, ha a vadászterület legalább 25 %-át
e tevékenység céljára használja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
vadászati jog nyújtásával kapcsolatos meghatalmazást kiadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatot érintő
vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban megbízza Dr
Cseh József (8000 Székesfehérvár, Fő utca 11.) vadásztársasági tagot az
alábbi földterületek vonatkozásában:
Balinka 06/2 hrsz, 017/4 hrsz, 065/5 hrsz, 022 hrsz, 027 hrsz, 032/5 hrsz,
035/4 hrsz, 040 hrsz, 068 hrsz, 072/5 hrsz, 075/2 hrsz, 087/9 hrsz.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Minden év december 31-ig kell elfogadni a jövő évre
vonatkozóan a belső ellenőrzési tervet, melyben az iktatás és irattározás kerül
ellenőrzésre. Megküldte a cég az ajánlatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 2016.
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszá
m

1

Ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Bakonycserny
ei Közös
Önkormányzat
i Hivatal
Balinkai
Kirendeltsége
(Balinka
Község
Önkormányzat
a
vonatkozásába
n)

Az ellenőrzés célja,
tárgya, ellenőrizendő
időszak

Célja: annak
megállapítása, hogy az
iktatási, iratkezelési
feladatokat a vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően látják-e el,
a feladatellátás az előírt
határidőn belül történike, a tevékenységekkel
kapcsolatos
nyilvántartások
biztosítottak-e.
Tárgya: az iktatás,
iratkezelés folyamata
Időszak: 2016. év

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

- Nem megfelelő,
nem hatékony
munkavégzésben
rejlő kockázatok

Az ellenőrzés
típusa,
módszerei (**)

Típusa:
Szabályszerűsé
gi ellenőrzés

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

2017. április

Módszerei:
Jelentés:
Interjúkészítés
Dokumentumok
vizsgálata és
értékelése

2017.
május 31.

Az
ellenőrzés
re
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap) (****)

4 belső
ellenőri
nap

3./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elkészült az előterjesztés, mely alapján az idei évben
nem javasolja a helyi adórendeletek módosítását.
Fidrich Tamásné jegyző: Abban az esetben, ha a képviselő-testület emelni szeretné
az adó mértékét, akkor a rendelet módosítása szükséges.
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint 5000 Ft kommunális adó kevés, lehetne
emelni, valahol viszont mentességet adni.
Wéninger László polgármester: 1000 Ft-os emelésnél, kb. 300 eFt plusz bevétel
lenne az önkormányzatnak, viszont ha mentességet adunk, akkor ennél még
kevesebb.
Fidrich Tamásné jegyző: Lehet az összeget emelni és mentességet is adni.
Wéninger László polgármester: A mentesség vizsgálata még több feladatot jelent
majd és a bevétel is csökken vele.
Tóth Gabriella képviselő: A következő kiadványban kellene szerepeltetni, hogy az
ingatlan tulajdonosváltását köteles bejelenteni.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
adórendeleteinek felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017.
évre vonatkozóan nem emel helyi adó mértéket, így felhívja a jegyzőt, hogy az
erre vonatkozó rendeletmódosító előterjesztést nem kell előkészítenie a
képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4./ Javaslat az önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A lakbérek emelését nem javasolja az idei évben, így
ebben az esetben a rendeletet sem kell módosítani. Kérte a véleményeket.
Tóth Gabriella képviselő: Jövő évben javasolja a lakbérek emelését.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2017. évre vonatkozóan nem emeli a helyi lakások bérleti díját, így felhívja a
jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendeletmódosító előterjesztést nem kell
előkészítenie a képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
5./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A temetői díjakat is évente felül kell vizsgálni, de az
idei évben ezeknek az emelését sem javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
temetői díjak felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
temetési helyek megváltási, újraváltási díját nem kívánja módosítani, így
annak rendelet tervezetét nem tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Minden évben el kell fogadni a testületnek a
település környezetének állapotáról készített beszámolót, mely az idén is elkészült,
megküldésre került a képviselők részére. Javasolja elfogadásra.
Tóth Gabriella képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy a csatornahálózatra
rákötés kötelező lesz, a hulladékszállításnál pedig a házhoz menő hulladékgyűjtés.

Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a járási hivatalhoz került a hatáskör, aki már bekérte a
listát azokról, akik talajterhelési díjat fizetnek. A szelektív hulladékgyűjtés valóban
házhoz menő, melynek időpontjait a Depónia év elején meghatározta és tájékoztatta
a lakosságot. Az első zsákok kell a lakosnak megelőlegezni, majd amikor elviszik a
hulladékok, kap helyette egy másikat.
Tóth Gabriella képviselő: Jövő évben kellene arról beszélni, hogy mindkét
településrészre komposztálót lehetne vásárolni. A menetrend kijelző táblák nem
megfelelőek, nem a célt szolgálják, feleslegesnek tartja.
Wéninger László polgármester: A menetrend kijelző tábla kistérségi pályázat keretén
belül került kihelyezésre, az önkormányzatnak nem került anyagi hozzájárulásba.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A Bakonycsernye-Mór közötti buszjáratokat
kellene szaporítani, ugyanis nagyon ritkán járnak ezen a vonalon buszok.
Tóth Gabriella képviselő: A januári kiadványban szeretné, ha szerepelne az
ároktisztítási kötelezettség, valamint az elmulasztás szankciója.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Balinka település környezeti állapotáról szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti előterjesztés alapján elfogadja.
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7./ Törvényességi felhívás megtárgyalása
felülvizsgálat tárgyában
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

a

Helyi

Építési

Szabályzat

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont
szóbeli tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényességi felhívás érkezett, mely szerint az
önkormányzat a településszerkezeti tervet az önkormányzat legalább évente, a helyi
építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy továbbra

is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít. Az építési törvény
valamint annak végrehajtó rendelete írja elő a településrendezési eszközökre
vonatkozó felülvizsgálatra vonatkozó kötelezettséget. Változás a településkép
szabályozása, mely szerint arculati kézikönyv készítése szükséges, valamint
településképi rendelet megalkotása a képviselő-testület részéről. Az építésügyi
feladatokra állandóan, vagy időszakosan önkormányzati főépítészt kell foglalkoztatni.
A kormányrendelet szerint vagy köztisztviselőként, vagy megbízási szerződés
alapján a rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy lehet
főépítész. A testületnek kell dönteni, hogy most milyen irányban indul el.
Wéninger László polgármester: Sajnos az önkormányzatnak nincs több millió Ft-ja az
új terv elkészítésére. Javasolta, hogy a 2017. évi költségvetésben kerüljön tervezésre
a szabályzat felülvizsgálatára pénzügyi fedezet.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
törvényességi felhívás megtárgyalását a helyi építési szabályzat felülvizsgálata
tárgyában.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/899-1/2016. – az önkormányzat Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 14/2009.(X.31.) számú rendeletének ellenőrzése során
felmerült jogszabálysértő rendelkezésekkel szemben kiadott – törvényességi
felhívásban foglaltakkal egyetért, annak felülvizsgálatát haladéktalanul
megkezdi.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: 2016. november 30.
8./ Szerződés megkötése ASP rendszerrel kapcsolatban
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal
kapcsolatos tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: 2017. január 1-től bevezetésre került az ASP rendszer. A
dolgozóknak a továbbképzések, oktatások már megkezdődtek. Az informatikai
rendszer beszerzésére, kiépítésre az ajánlatkérők kiküldésre kerültek, továbbá új
szabályzatokra is szükség lesz. Mindehhez szükséges a szerződés megkötése.
Tóth Gabriella képviselő: Abban az esetben, ha kötelező, akkor miért kell a
képviselő-testületnek dönteni róla?
Wéninger László polgármester: Javasolta a szerződés elfogadását.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az ASP rendszerrel kapcsolatos szerződés megkötését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 2 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2016.(XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat valamint
a Magyar Államkincstár között kötendő önkormányzati ASP rendszer
szolgáltatási szerződés tartalmát megismert, az abban foglalt
kötelezettségeket vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: azonnal
9./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
Wéninger László polgármester: Kóber Imre elnök távolléte miatt Fidrich Tamásné
jegyzőt a tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A bizottság ülésezett és megállapították, hogy a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő határidőre megtette,
továbbá mindenki szerepel a KOMA adatbázisban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a bizottsági elnök
tájékoztatását tudomásul vette.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2016. (XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tájékoztatóját a KOMA
adatbázisban történő szereplésükről elfogadja.
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárását
indítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ Egyéb ügyek
10/1. Javaslat a közterület használati rendelet módosítására
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint szükséges lenne módosítani az
önkormányzat közterület használati rendeletét, mivel néhány utcában a
házszámozás eltérően szerepel a rendeletben leírtakhoz képest. Javasolta ennek
helyesbítését, a módosításra vonatkozó előterjesztés elkészítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
rendeletmódosító előterjesztés elkészítését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2016. (XI.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt,
hogy a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának
szabályairól szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

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

k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

