Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-án
17 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre
Fodor Róbert
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a pénzügyi stratégiai terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Bakonycsernye község Önkormányzatának gyermekétkeztetésre vonatkozó
térítési díjról szóló rendeletének véleményezése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat az Erdősor utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Egyéb ügyek
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
62/2017.(III.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
2./ Javaslat a pénzügyi stratégiai terv elfogadására
3./ Bakonycsernye község Önkormányzatának gyermekétkeztetésre
vonatkozó térítési díjról szóló rendeletének véleményezése
4./ Javaslat az Erdősor utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálására
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
6./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
módosítására
7./ Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
8./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Minden évben kötelező elkészíteni az adott évre

vonatkozó közbeszerzési tervet. Jelenleg a terv nullás, de nyertes pályázat esetén év
közben módosítani kell. Javasolta az előterjesztés szerinti elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017.(III.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja Nagyveleg község Önkormányzata
2017. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: szerint.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a pénzügyi stratégiai terv elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Elkészült a pénzügyi stratégiai terv, mely 2017-2020ig szól, elfogadását a törvény írja elő. Javasolta az előterjesztés szerinti elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
pénzügyi stratégiai ellenőrzési terv elfogadását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2017.(III.30.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a önkormányzat pénzügyi
stratégiai ellenőrzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Bakonycsernye község Önkormányzatának gyermekétkeztetésre vonatkozó
térítési díjról szóló rendeletének véleményezése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatok számára kötelező feladat óvodai,
bölcsődei és iskolai étkeztetés biztosítása. Ennek érdekében esedékessé vált a
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata, melyre vonatkozóan
elkészült az előterjesztés, melyhez szükséges Balinka képviselő-testületének
véleményezése.
Tóth Gabriella képviselő: Felháborítónak tartja, hogy a bölcsődei ellátást ingyenesen
kell biztosítani.
Fidrich Tamásné jegyző: Nem az ellátást, hanem az étkeztetésben vannak
kedvezmények. Bölcsődei ellátásért díjat lehet kérni. Részletes tájékoztatást nyújtott
a 2017. szeptember 1-től életbe lépő bölcsődei változásokról valamint az
önkormányzat 2018. december 31-vel hatályba lépő kötelezettségeiről.
Wéninger László polgármester: A lakosság nem várhatja el, hogy mindkét
településrészen kerüljön kialakításra bölcsőde, hiszen ezt az önkormányzat nem
tudja biztosítani. Továbbá a véleménye az, hogy a normatíva fölötti részt a szülőnek
kellene fizetnie térítési díj formájában. Így viszont nem biztos, hogy annyi jelentkező
lenne, mint abban az esetben, ha ingyenes.
Fodor Róbert képviselő: Ha bölcsődébe gondolkodik az önkormányzat, akkor
véleménye szerint mindenképpen Bakonycsernyében kell továbbra is gondolkodni.
Kóber Imre képviselő: Egyetértett Fodor Róbert képviselővel.

Wéninger László polgármester: Valóban, Bakonycsernyéhez történő csatlakozás volt
az életszerű. Esetleg bérlet költséget vállalhatna az önkormányzat azok számára,
akik csernyére hordják a gyereket. Jelenleg is érkezett megkeresés.
Tóth Gabriella képviselő: Egyáltalán nem javasolja a bérlettámogatást. Azok, akik itt
élnek, tudták a települési viszonyokat, számolniuk kellett azzal, hogy a gyerekeket el
kell hordani óvodába, bölcsődébe.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Bakonycsernye község Önkormányzatának gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési
díjról szóló rendeletének véleményezését az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2017.(III.30.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési
térítési és gondozási díj megállapítását tartalmazó Bakonycsernye község
Önkormányzat önkormányzati rendelet tervezetében foglaltakat megismerve,
azzal egyetértve támogatja annak elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat az Erdősor utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékozatta a képviselőket, hogy mivel az Erdősor
utca felújítása meghaladja az 1 millió Ft-ot, ezért 3 árajánlatot kért be azok
elvégeztetésére. Az árajánlatok beérkeztek, melyek közül javasolta a legolcsóbb, az
Útéppark Kft. megbízását a munkára.
Kóber Imre képviselő: Jó lenne, ha a munkák elvégzését követően nem nyújtana be
pótszámlát a vállalkozó. Vállalja azon az áron, ahogy az árajánlatban szerepel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra
bocsátotta az Erdősor utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2017.(III.30.) sz. Határozata
Balinka
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása" jogcímen Balinka Község Önkormányzata
10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült mely
felhasználását a Balinka, Erdősor utca aszfaltozási munkálatainak
elvégzésére fordítja.
A beruházás megvalósítására az ÚTÉPPARK KFT-t (Címe: 8000
Székesfehérvár, Sóstói u. 7., adószám: 24105099-2-07, cégjegyzékszám: 0709-022842) bízza meg.
A vállalkozói díj összegét 8.257.064,- Ft + 2.229.407,- Ft (27% Áfa) azaz
összesen bruttó 10.486.471,- Ft, tízmillió-négyszáznyolcvanhatezernégyszázhetvenegy forintban határozza meg.
Felhatalmazza a
polgármestert a
határozat
mellékletét képező
szerződéstervezet aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A rendelet alkalmazása során felmerült probléma
következtében van szükség a módosításra, melynek előterjesztés szerinti
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a rendelet
módosításával kapcsolatos tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenleg hatályos rendeletet a törvényi változásoknak
megfelelően kell módosítani. Az előterjesztés szerint a korábbiakhoz hasonlóan a
házasságkötésekért továbbra sem kell a házasulandóknak díjat fizetni, az
anyakönyvvezetőnek viszont továbbra is szerepel a díjazása a rendeletben. Az
előterjesztés szerint a rendelet címében házasságkötés szerepel, de mivel a törvény
is és a módosított rendelet is anyakönyvi eseményt nevez meg, így a rendelet
címében is célszerű lenne ezt szerepeltetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az elhangzott módosításokkal
szavazásra bocsátotta a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
módosítását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7./ Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy az idei évben az ősz folyamán
kerüljön meghatározásra a közmeghallgatás mind két településrészen, mivel a
művelődési házakban most munka folyik, így nem alkalmasak a közmeghallgatás
helyszínéül. Az, hogy konkrétan az ősz folyamán mikor legyen, arra pontosításként a
nyár végén visszatérnek.
A képviselők határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást.

8./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is
megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat, melyben három alcél közül csak egyre lehet pályázni. Ennek keretében
lehetne benyújtani a mecséri orvosi rendelő felújítására pályázatot. melyhez az önerő
15%. A balinkai orvosi rendelő felújítása a tavalyi évben is ennek a pályázati
lehetőségnek köszönhetően valósult meg.
Wéninger László polgármester elmondta, hogy a művelődési ház felújítása során a
bútorok elkészítésére vonatkozóan megkötésre került a szerződés.
Tájékoztatta tovább a képviselőket, hogy vásárolt murvát és mivel gyakrabban kell
majd, így szeretne a murvabányával szerződést kötni.
Tóth Gabriella képviselő: Több önkormányzati eseményen szerepel Kozák Larissza
balinkai lakos, ezért át kellene gondolni, hogy részére valamilyen formában
támogatást nyújtana az önkormányzat.

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

k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

