Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 26-án 8
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 a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat körzeti megbízott támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról a Mötv.
110.§ (2) bekezdése alapján
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának helyi szociális ellátásokról
szóló rendelet véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
13./ Javaslat a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
14./ Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó
megbízásra
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
15./ Javaslat Schweighardt Máté önkormányzati ingatlan vásárlására benyújtott
kérelem elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
16./ Aktuális 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
71/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására

2./ Javaslat a település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadására
3./ Javaslat körzeti megbízott támogatására
4./ Javaslat a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi beszámolójának
elfogadására
5./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására
6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
7./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására
8./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról a
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján
9./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításáról
10./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet
véleményezésére
11./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának helyi szociális
ellátásokról szóló rendelet véleményezésére
12./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásának meghatározására
13./ Javaslat a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
14./ Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó
megbízásra
15./ Javaslat Schweighardt Máté önkormányzati ingatlan vásárlására
benyújtott kérelem elbírálására
16./ Aktuális ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Jogszabályi változás következtében úgy volt, hogy
2017. szeptember 1-től megszűnik az egységes-óvoda bölcsőde intézményi forma,
de ez változott. Ennek következménye, hogy Nagyvelegen a bölcsődei ellátás
megszűnik és csak óvodaként fog működni. Remélhetőleg 2018. szeptember 1-től
ismét lehetőség lesz bölcsődei csoport működtetésére. A beíratott óvodások száma
szeptember 1-től 31 fő. A változások miatt szükséges a társulási megállapodás
módosítása, melyet az előterjesztésnek megfelelően javasol elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2017.(V.26.) sz. Határozata
I. Balinka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2017. augusztus
31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XIII. számú módosítás:
1. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/6.,X/12.9., X/14.3., X/14.6.,
X/14.8., pontjában és az 1. sz. melléklet 2. pontjában az „Egységes ÓvodaBölcsőde” szövegrész.
2. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10., X/12.10. és X/14.9. pontjában
az „Egységes Óvoda- Bölcsöde” szövegrész.
3. A Társulási Megállapodás X/10.4. pontjában a „Nagyvelegi” szövegrész
helyébe az „Etalon Sport” szöveg lép.
4. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10.9 pontjában a „Magyaralmási”
szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás X/12.9. pontjában az „Etalonsport TagóvodaBölcsöde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép.
6. A Társulási Megállapodás X/14.10. pontjában az „Egységes Óvoda-Bölcsöde
Etalonsport Tagóvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport
Tagóvodája” szöveg lép.
7. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/14.12/A. pontjában az „Egységes
Óvoda-Bölcsőde Magyaralmási” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás X/15.3.4. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe
a „Tagóvoda” szöveg lép.
9. A Társulási Megállapodás X/15.3.8. pontjában „a Etalonsport TagóvodaBölcsőde” szövegrész helyébe „az Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép.
10. A Társulási Megállapodás X/15.3.10/A. pontjában
szövegrész helyébe „az Aranyalma” szöveg lép.

„a

Magyaralmási”

11. A Társulási Megállapodás XV. pontja az alábbi 19. ponttal egészül ki:
„19. A Társulási Megállapodás XIII. számú módosítása 2017. augusztus 31.
napján lép hatályba.”
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: 2017.05.31.
Felelős: polgármester
2./ Javaslat a település közbiztonsági
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

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: A Rendőrkapitány Úr nevében köszöntötte a
képviselő-testületet. Alapvetően megfelelőnek tartja a település közbiztonsági és
bűnügyi helyzetét, a tavalyi évben kiemelkedő eset nem történt. Sajnos személyi
sérülés viszont igen. Megköszönte az önkormányzat együttműködését, bízik benne,
hogy továbbra is ilyen hatékony marad.
Wéninger László polgármester: Sajnos Balinka-Bakonycsernye összekötő úton
található kereszteződés nagyon veszélyes, főleg abban az esetben, amikor nincs
lekaszálva. Már jelezni kellett a Közútkezelő felé, mivel beláthatatlan az út, így még
nagyobb veszélyt jelent.
Gyuris János: Átgondolva a területeket, valóban szinte a legveszélyesebb
útszakaszról van szó, melyre kiemelten kell figyelni.
Tóth Gabriella képviselő: Nagy veszélynek látja még a Balinkabánya bekötőútnál
lévő kanyart, ugyanis aki a buszról leszállva szeretne áthaladni az úttesten, számára
beláthatatlan a nagy fák és bokrok miatt.
Gyuris János: A rendőrség annyit tud tenni, hogy jelzéssel él a Közútkezelő felé.
Tóth Gabriella képviselő: A többi településhez képest milyen a helyzet Balinkán?
Gyuris János: A település méretéhez képest jó a helyzet, a biztonságos települések
közé tartozik. Kisebb településeken kevesebb a probléma.
Wéninger László polgármester: A június 10-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
igyekeznek megadni minden segítséget a zavartalan lebonyolítás érdekében.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitányság
beszámolóját Balinka község közrendjének és közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat körzeti megbízott támogatására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A tavalyi évben az önkormányzat támogatást nyújtott
a Móri Rendőrkapitányság részére a településen szolgálatot teljesítő körzeti
megbízott többletjelenlétére tekintettel támogatási szerződés megkötésével.
A Rendőrkapitányság kéréssel fordult a testülethez, hogy a támogatás felhasználását
és elszámolását 2017. július 31-ig hosszabbítsa meg a testület, mivel nem tudták
még teljes egészében felhasználni a támogatást. Kérte továbbá, hogy amennyiben
az önkormányzat 2017. évre is tervezett a körzeti megbízott részére támogatást
nyújtani, úgy azt ne csak a túlszolgálat ellentételezésére, hanem esetleg általa
használandó, tevékenységét, munkáját segítő technikai eszköz beszerzésére is
engedélyezze az önkormányzat.
Gyuris János: Nagyon jónak tartja, hogy az önkormányzat támogatni tudja a körzeti
megbízottat. Sajnos nagyrészt a migrációs helyzet miatt kialakult túlórák
következtében nem tudták felhasználni a támogatási összeget.
Furtenbacher Márk körzeti megbízott: Valóban a tavalyi évben nagyon sok túlórát
kellett végezni, ezért is nehéz lett volna még pluszot elvégezni.
Tóth Gabriella képviselő: Tudomása szerint a körzeti megbízott rendelkezik DADA
végzettséggel, esetleg lehetne a településen előadást szervezni.
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy az idei évben is kerüljön megkötésre
a költségvetésben betervezett támogatásra a megállapodás a tavalyi évben nyújtott
támogatás elszámolását követően. A tavalyi évi támogatás elszámolását pedig 2017.
május 30-ról javasolta 2017. július 31-re módosítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
körzeti megbízott többletfeladatának ellátásához támogatás megállapítását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2017.(V.26.) 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 2018. május 30-ban határozza meg. Továbbá a 2016
évben nyújtott támogatás elszámolásának idejét 2017. december 31-ig
meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Általános éves beszámoló, részletes terjedelmű
anyag, javasolta az elfogadását.
Tóth Gabriella képviselő: Felháborítónak tartja, hogy a legfiatalabb tűzoltó autó 11
éves.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
tűzoltóság beszámolójának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Önkormányzati
Tűzoltóság 2016. évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Könyvtár is megküldte a részletes beszámoló
anyagot, melyet évente a képviselő-testületnek el kell fogadni. Javasolta a
beszámoló elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2016.
évi tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár
által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2016. évi
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A módosítások beépítésre kerültek, egyeztetett a
pénzügyi ügyintézővel, aki megfelelő anyagot készített. Javasolta a költségvetés
elfogadását.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A beszámolóra vonatkozó írásos előterjesztést
megkapták a képviselők, javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2016. 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
8/2017.(V.27.) számú zárszámadási rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról a
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az önkormányzat vagyonkimutatását minden évben
kötelezően jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek, mely a beszámoló részét képezi.
Javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat vagyonkimutatását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 2016. évi vagyonkimutatása
Ft-ban

ESZKÖZÖK
Megnevezés
I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Előző év

Tárgyév

127 044

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

197 590 094

204 122 918

- Ingatlanok

194 429 242

203 069 475

- Gépek, berendezések, járművek

1 936 082

1 053 443

- Beruházások, felújítások

1 224 770

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

4 419 000

4 419 000

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

11 236 792

10 553 566

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN

213 372 930

219 095 484

I. KÉSZLETEK

II. ÉRTÉKPAPÍROK

16 568 215

21 562 932

B. FORGÓ ESZKÖZÖK

16 568 215

21 562 932

33 810

184 590

II. forintszámlák, devizaszámlák

2 921 602

5 107 727

C. PÉNZESZKÖZÖK

2 955 412

5 292 317

I. Költségvetési évben esedékes követelések

5 219 438

324 195

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

80 000

D. KÖVETELÉSEK

5 219 438

404 195

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 906 145

-17 486

0

0

240 022 140

246 337 442

Előző év

Tárgyév

I. Pénztárak, betétkönyvek

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
Megnevezés
I. Induló tőke (tartós tőke)

30 039 536

30 039 536

2. Felhalmozott eredmény

200 777 886

208 926 623

8 556 504

6 397 978

239 373 926

245 364 137

94 768

0

784 115

908 335

-230 669

64 970

H. KÖTELEZETTSÉGEK

648 214

973 305

FORRÁSOK ÖSSZESEN

240 022 140

246 337 442

3 Mérleg szerinti eredmény
G. SAJÁT TŐKE
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű

Forgalomképesség szerinti megoszlás
Megnevezés
Forgalomképtelen vagyon

Ft-ban
Bruttó érték

Nettó érték

201 605 027

118 787 348

Korlátozottan forgalomképes vagyon

32 144 769

29 545 377

Forgalomképes vagyon

14 028 575

0

Törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon
ÖSSZESEN

86 981 802

66 343 759

334 760 173

214 676 484

0-ig leírt eszközök

21 508 441

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Szintén minden évben a beszámoló elfogadásával
egyidejűleg szükséges beterjeszteni a belső ellenőrzési jelentést. Az elkészült írásos
jelentést 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: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2017.(V.26.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett 2016. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet
véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az írásos előterjesztés megkapták a képviselők.
Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a rendelet módosítással kapcsolatos szóbeli
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet már korábban elfogadásra került, de a díj
összege a rendelet szövegében és a mellékletben nem egyezett, így ennek
korrigálására van szükség.
Wéninger László polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
önkormányzati rendelet véleményezését az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletét
áttekintette, - tekintettel arra, hogy azok hatálya kiterjed Balinka közigazgatási
területére - az abban foglaltakkal egyetértve javasolja Bakonycsernye Község
Önkormányzat Képviselő-testületének annak elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Javaslat a Bakonycsernye község Önkormányzatának helyi szociális
ellátásokról szóló rendelet véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A szociális ellátásokról szóló rendelet
véleményezésével kapcsolatban elkészült írásos előterjesztést is megkapták a
képviselők. Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a rendelet módosítással kapcsolatos
szóbeli tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A rendeletben étkeztetési és házi segítségnyújtás
vonatkozik Nagyveleg településre is, így ezek módosítása esetén a rendelet
tervezetet véleményezni szükséges a képviselő-testületnek. Az étkeztetésnél a
gyakorlati alkalmazás során felmerült szabályozás pontosítására volt szükség.
Wéninger László polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezését az előterjesztés
szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról
szóló rendelet tervezetének személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra
vonatkozó szabályait tartalmazó 26.§-tól 27.§-ig terjedő szakaszait

áttekintette, - tekintettel arra, hogy azok hatálya kiterjed Balinka közigazgatási
területére - az abban foglaltakkal egyetértve javasolja Bakonycsernye Község
Önkormányzat Képviselő-testületének annak elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásának meghatározására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az előterjesztésben szereplőek szerint javasolta
meghatározni a környezetvédelmi alap összegét. A befolyt összeget továbbra is
tartalékba kell helyezni és elkülönítetten kezelni.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra
környezetvédelmi alap felhasználásának meghatározását.

bocsátotta

a

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szól 1995. évi LIII. törvény 53.§-ában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapjának összegét
a 2016. évi beszámoló adatai alapján 776.796 Ft-ban határozza meg.
A felhasználás szabályait tekintettel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottakra, tartalékba helyezi a
továbbiakban felmerülő szennyvízcsatorna hálózat kiépítési feladatok
finanszírozására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Javaslat a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót
minden év május 31-ig el kell fogadni a testületnek. Az anyag elkészült, terjedelmes,
mindre kiterjedő, melyet javasolt elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámoló elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó
megbízásra
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a részletes
tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szereplőek szerint részletes
tájékoztatást nyújtott a jogszabályi változásokról mely szerint 2017. október 1-re
minden településnek el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK)
valamint a településképi rendeletet. Ezt követően szükségessé válik majd új Helyi
Építési Szabályzat készítése is, hiszen a kettőnek összhangban kell lenni. A
képviselő-testületnek ez kötelező feladata, így az idei évi költségvetésből biztosítani
kell rá a fedezetet. A TAK elkészítésére egy tervező megbízására lenne szükség, a
főépítészi feladatok elvégzésére pedig főépítész megbízására, akik az árajánlatukat
benyújtották.
Ehhez kapcsolódóan véleményezési eljárást kell lefolytatni, melyet ún. partnerségi
rendeletben kell szabályozni, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni.
Wéninger László polgármester: A képviselő-testületnek dönteni kell tervezői és
főépítész feladatok elvégzésére vonatkozó megbízásról és a feladatok
megkezdéséről.
Tóth Gabriella képviselő: Kötelező ez a feladat? Nem tartja jónak, miért a testületnek
kell róla dönteni és miért az önkormányzatnak kell ezt elvégezni.
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, jogszabályban meghatározott kötelező feladat az
önkormányzatok részére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet
előkészítését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Balinka
község Önkormányzata Balinka közigazgatási területére vonatkozó
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet
előkészítésével megbízza Koselák–Mike Enikő 8065 Nagyveleg, Perczel Mór
utca 9. szám alatti lakos építészeti tervezőt (nyilvántartási száma: É 07-0446 ),
a főépítészi közreműködés érdekében pedig Ertl Antal (8000 Székesfehérvár,
Rába utca 22. nyilvántartási száma É 07 -0075) építészt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a feladat elvégzéséhez
szükséges tervezési szerződések aláírására.
A képviselő-testület a feladat elvégzéséhez bruttó 400.000 - 400.000 Ft-ot
azaz mindösszesen 800.000 Ft-ot azaz nyolcszázezer forintot biztosít az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
15./ Javaslat Schweighardt Máté önkormányzati ingatlan vásárlására benyújtott
kérelem elbírálására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Schweighardt Máté Petőfi u. 78. szám alatti lakos
kérelemmel fordult a testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 254, 221,
222/1 és 222/2 hrsz-ú ingatlanokat szeretné megvásárolni. Véleménye szerint nincs
akadálya az eladásnak, az árat kellene meghatározni, melyre javasolt 150 Ft/m2 ár
meghatározását, mivel korábban más területet 100 Ft/m2 áron értékesített az
önkormányzat.
Tóth Gabriella képviselő: Nem javasolja a földeladást, ugyanis már minden területet
értékesít az önkormányzat.
Fodor Róbert képviselő: Legalább gondozva lesz a terület.
Tóth Gabriella képviselő: A közhasznú munkások munkaidőben gondozhatnák. A
területen lévő bokrokat ki lehetne vágni, fákat ültetni, majd azt a rászorulóknak
odaadni.
Fodor Róbert képviselő: Amennyiben nem lehet rá építeni, úgy javasolta az
értékesítést.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Javasolta, hogy 200 Ft/m2 áron kerüljön
értékesítésre.
Fodor Róbert képviselő: Szintén 200 Ft/m2 árat javasolt.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az önkormányzat tulajdonát képező 254, 221, 222/1 és 222/2 hrsz-ú ingatlanok
értékesítését 200 Ft/m2 áron.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017. (V.26.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonát képező Balinka 254, 221, 222/1 és 222/2 hrsz-ú ingatlanokat 200
Ft/m2 áron értékesíti Schweighardt Máté Balinka, Petőfi u. 78. szám alatti
lakos részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
16./ Aktuális ügyek
Wéninger László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Erdősor utca
felújítása elkészült. Elmondta, hogy a költségvetésben betervezésre került a hivatal
épületében a gázkazán cseréje, így ez hamarosan megtörténik.
A pályázat keretében felújításra került könyvtár bútorai elkészültek, függönyök
bekerültek a helyükre. A székek folyamatban vannak. A tervek szerint falunapra
minden a helyén lesz. Az átadó ünnepséget az ősz folyamára tervezi.
A falunap szervezése is folyamatban van, plakátok, szórólapok elkészültek.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovács Attila vállalkozóval keretszerződése van az
önkormányzatnak, így mindkét településrészt bejárták és az összes murvás út
felújításra került.
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Jelezte, hogy Mecséren ellopták a „Zsákutca”
táblát, pótolni kellene. Lakossági megkeresés érkezett felé, hogy a balinkai templom
tető felújításához az önkormányzat nyújtson támogatást.
Wéninger László polgármester: A tábla megvásárlása és kihelyezése az
önkormányzat feladata. A templom felújításának támogatásához kérelmet kell
benyújtani az önkormányzat, melyről a képviselő-testület fog dönteni.
Tóth Gabriella képviselő: Az Ady utca és Gyöngyvirág utcába is kellene sódert
hordani az aszfalt mellé.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

