Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 25-én 8
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Fodor Róbert
Kóber Imre
Tóth Gabriella

polgármester
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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához szükséges
költségnövekmény miatt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról a Mötv.
110.§ (2) bekezdése alapján
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Javaslat az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk,
Balinka)-SZV-vel kapcsolatos megállapodás tervezet megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
13./ Egyéb ügyek
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és
meghozták a következő határozatot:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
68/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

2./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához
szükséges költségnövekmény miatt pályázat benyújtására
3./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához
vállalkozó kijelölésére
4./ Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításáról
5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására
6./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására
7./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról a
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján
8./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
9./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadására
10./ Javaslat a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
szóló beszámoló elfogadására
11./ Javaslat az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1
(Bodajk,
Balinka)-SZV-vel
kapcsolatos
megállapodás
tervezet
megtárgyalására
12./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
13./ Egyéb ügyek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Mecsér
településrészi orvosi rendelő teljes felújítására pályázat során kerül sor, melyre
vonatkozóan három árajánlatot kért be a tetőfedői, a gépészeti, az építészeti
munkákra, valamint a védőnői szolgálat bútorzatának lecserélésére. A tetőfedői
munkákra beérkezett ajánlatok az alábbiak:
- Pongrácz Zoltán e. v. bruttó 2.241.550,- Ft
- Poscher Antal e. v. bruttó 1.861.226 Ft
- Csöngedi Csaba e. v. bruttó 2.024.000 Ft
Javasolta a legkedvezőbb, Poscher Antal e. v. árajánlatának elfogadását és
megbízását a tetőfedői munkák elvégzésére.
Tóth Gabriella képviselő: Mindegyik árat magasnak tartja.
Kóber Imre képviselő: Milyen tető kerül az épületre? Kicsit magasnak tartja az árat.
Wéninger László polgármester: Cserepes lemez kerül rá. Nem gondolja magasnak
az árat. Belülről alá kell támasztani a fémszerkezetet, mivel a pala is rajt marad.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Poscher Antal e.v. árajánlatának elfogadását és megbízását a tetőfedői munkák
elvégzésére.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
69/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti Felnőtt és gyermek
háziorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó épület tető felújítása" tárgyában
benyújtott árajánlatok közül Poscher Antal e. v. (8060 Mór, Velegi u. 16.)
árajánlatát fogadja el és megbízza a tetőfedői munkák elvégzésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A gépészeti munkákra beérkezett ajánlatok az alábbiak:
- MISU2003 Kft. bruttó 5.370.000 Ft
- Kovács Miklós e. v. 5.045.000 Ft
- Bíróczky Tibor e. v. bruttó 5.411.000 Ft
Javasolta a legkedvezőbb, Kovács Miklós e. v. árajánlatának elfogadását és
megbízását a gépészeti munkák elvégzésére.
A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács Miklós e. v. árajánlatának elfogadását
és megbízását a gépészeti munkák elvégzésére.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
70/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti Felnőtt és gyermek
háziorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó épület tető felújítása" tárgyában
benyújtott árajánlatok közül Kovács Miklós e. v. (8053 Bodajk, Kert u. 22.)
árajánlatát fogadja el és megbízza a gépészeti munkák elvégzésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Az építészeti munkákra beérkezett árajánlatok az alábbiak:
- FOCUS 94. Építőipari Kft. bruttó 12.813.125 Ft
- Alba Complett Kft. bruttó 13.451.000 Ft
- Székesfehérvári Építőipari Kft. 13.167.000 Ft
Javasolta a legkedvezőbb, FOCUS 94. Építőipari Kft. árajánlatának elfogadását és
megbízását az építészeti munkák elvégzésére.
A polgármester szavazásra bocsátotta FOCUS 94. Építőipari Kft. árajánlatának
elfogadását és megbízását a építészeti munkák elvégzésére.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
71/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti Felnőtt és gyermek
háziorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó épület tető felújítása" tárgyában
benyújtott árajánlatok közül FOCUS 94. Építőipari Kft. (8060 Mór, Szabadság
tér 3.) árajánlatát fogadja el és megbízza az építészeti munkák elvégzésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A védőnői szolgálat bútorzatának lecserélésére beérkezett árajánlatok az alábbiak:
- GE-SZI Bútor Bt. bruttó 775.000 Ft
- Vécsei László asztalos e. v. bruttó 745.000 Ft
- Farkas Olivér e. v. bruttó 715.000 Ft
Javasolta a legkedvezőbb, Farkas Olivér e. v. árajánlatának elfogadását és
megbízását a védőnői szolgálat bútorzatának lecserélésére.
A polgármester szavazásra bocsátotta Farkas Olivér e. v. árajánlatának elfogadását
és megbízását a védőnői szolgálat bútorzatának lecserélésének elvégzésére.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
72/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti Felnőtt és gyermek
háziorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó épület tető felújítása" tárgyában
benyújtott árajánlatok közül Farkas Olivér e. v.(8055 Balinka, Erdősor u. 13.)
árajánlatát fogadja el és megbízza a védőnői szolgálat bútorzatának
lecserélésének elvégzésével.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához szükséges
költségnövekmény miatt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a beruházáshoz
beérkeztek az árajánlatok, melyek közbeszerzési eljárás keretében lettek
megvizsgálva, s megállapítást nyert, hogy a legalacsonyabb ajánlat is meghaladja az
elnyert támogatás és az önkormányzat 2018-as költségvetésében rendelkezésre álló
összegét. A magasabb költség abból adódott, hogy az önkormányzat 2016-ban
nyújtotta be a pályázatát, melynek közbeszerzési eljárása az idei évben zajlott le, így
a 2 év alatti áremelkedések miatt keletkezett ez a költségnövekmény. A Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke tájékoztató levelet küldött, mely szerint a TOP-os projektek
költségnövekménye miatt pályázat benyújtására van lehetőség. Kizárólag azon
pályázatok tekintetében van lehetőség pályázni, ahol a közbeszerzési eljárás lezajlott
és a végleges költségvetés és műszaki tartalom rendelkezésre áll.
Javasolta a testület részére, hogy kerüljön benyújtásra a pályázat, hiszen a
közbeszerzési eljárás lezajlott, a végleges adatok rendelkezésre állnak, s a megítélt
támogatáson felüli költségnövekményt a képviselő-testület a kötelező feladatának
terhére biztosította.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület egyetértett a polgármester
javaslatával, s meghozta a következő határozatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
73/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-FE12016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt biztonságos megvalósításának
elősegítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt
megvalósítására megítélt támogatás bruttó 100.000.000 Ft. A lefolytatott
közbeszerzési eljárás és a beérkezett további nem közbeszerzéssel érintett
tételek árajánlatai alapján az össz. költségnövekmény bruttó 17.200.230 Ft,
melyből az önkormányzat bruttó 2.200.230 Ft-ot saját erőként biztosít.

A tételes költségvetés (támogatási szerződés 1. szám melléklete) és annak
felhasználásáról szóló kimutatást a határozat melléklete szerinti tartalommal
fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezethez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A közlekedésfejlesztés pályázatra vonatkozóan
lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, melynek összegző jegyzőkönyve szerint
az alábbi ajánlatok érkeztek be:
- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. nettó 93.912.506,- Ft + Áfa
- Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. nettó 92.015.732 Ft + Áfa
- ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft nettó 85.298.274 Ft + Áfa
A bírálóbizottság átvizsgálta a beérkezett ajánlatokat és összegzésben
megállapította, hogy a legjobb ár-értékarányt az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő
Kft. ajánlotta, ennek megfelelően javasolta a nyertes ajánlattevő kijelölését.
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy vállalkozót
kijelölni és közbeszerzési eljárást lezárni abban az esetben lehet, ha az
önkormányzat rendelkezik fedezettel a szerződéses összegre.
Wéninger László polgármester: Igen, a képviselő-testület tisztában van ezzel, hiszen
ezért is feltételes módban indította meg a közbeszerzési eljárását.
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a feltételes
közbeszerzési eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha a feltételként meghatározott
dolog megvalósul, azaz ebben az esetben a fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben
viszont a támogatási szerződésben szereplő mérföldkő nem valósul meg azért, mert
a költségnövekményre benyújtott pályázat negatívan kerül elbírálásra, vagy túl
hosszú ideig tart a bírálat, és azért nem teljesül a mérföldkő, úgy a képviselőtestületnek tudomásul kell vennie, hogy a támogatást vissza kell fizetnie, s nem csak
a fel nem használt részét, hanem amit eddig kifizetett azt is.
Fodor Róbert képviselő: Úgy sem tudja senki innen elvinni amit már ráfordított az
önkormányzat.
Fidrich Tamásné jegyző: Nyomatékosan felhívta a polgármester és képviselők
figyelmét az államháztartási törvényben és annak végrehajtó rendeletében lévő
szabályokra, melyeket a felelősségteljes gazdálkodás során szem előtt kell tartani.
A polgármester és a képviselő-testület tudomásul vette a jegyző felhívását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt megvalósításához az ÚTÉPPARK Útépítő és
Mélyépítő Kft. kijelölését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
74/2018.(V.25.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TOP-3.1.1.-15-FE12016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében megvalósuló építési beruházás
feltételes módban indított közbeszerzési eljárás ajánlatkérője, a közbeszerzési
eljárást eredményesnek minősítette és az eljárás nyertesének az ÚTÉPPARK
Útépítő és Mélyépítő Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) ajánlattevőt
nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi
felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek
minősül.
Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege bruttó 108.328.808 Ft,
melynek fedezetét az ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja:
- megítélt támogatás bruttó 85.852.000 Ft
- megítélt költségvetésben rendelkezésre álló átcsoportosítható összegek:
bruttó 5.276.578 Ft
- költségnövekmény igény bruttó 15.000.000 Ft
- saját forrás bruttó 2.200.230 Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításáról
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: 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: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési

jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A költségvetési anyagba módosítások kerültek
beépítésre, egyeztetett a pénzügyi ügyintézővel, aki elkészítette az anyagot.
Javasolta a módosítás elfogadását.
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat több támogatást kapott tavalyi év
közben, melyek átdolgozásra kerültek.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2017. 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
5/2018.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló
3/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A beszámolóra vonatkozó írásos előterjesztést
szintén megkapták a képviselők, javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat 2017. 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
6/2018.(V.26.) számú zárszámadási rendelete
az önkormányzat 2017. 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: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A vagyonkimutatásról, vagyonállapotról szóló tájékoztatót
tartalmazza beszámoló melléklete. Tájékoztatásul elmondta a képviselőknek, hogy
Balinka településen a korábbi években nem került vezetésre a vagyonkataszter, de
az ASP bevezetésével szükséges ennek vezetése. Bakonycsernye tekintetében,
mivel vezetve volt, így migrálással megoldható az ASP-be, de Balinkán mivel nem
volt vezetve, így fel kell vezetni az önkormányzati vagyont.
Wéninger László polgármester: Mivel 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: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2018.(V.25.) 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 2017. évi vagyonkimutatása
Ft-ban

ESZKÖZÖK
Megnevezés
I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Előző év

Tárgyév
0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

204 122 918

211 371 640

- Ingatlanok

203 069 475

208 276 507

1 053 443

3 095 133

0

0

4 419 000

4 419 000

10 553 566

9 900 946

219 095 484

225 691 586

II. ÉRTÉKPAPÍROK

21 562 932

14 059 245

B. FORGÓ ESZKÖZÖK

21 562 932

14 059 245

184 590

33 970

5 107 727

91 270 291

- Gépek, berendezések, járművek
- Beruházások, felújítások
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE
ADOTT ESZKÖZÖK
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
I. KÉSZLETEK

I. Pénztárak, betétkönyvek
II. Forintszámlák, devizaszámlák

C. PÉNZESZKÖZÖK

5 292 317

91 304 261

324 195

656 860

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások/forgótőke/

80 000

80 000

D. KÖVETELÉSEK

404 195

736 860

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-17 486

111 776

0

0

246 337 442

331 903 728

I. Költségvetési évben esedékes követelések

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
Megnevezés

Előző év

Tárgyév

I. Induló tőke (tartós tőke)

30 039 536

30 039 536

2. Felhalmozott eredmény

208 926 623

215 324 601

6 397 978

85 477 471

245 364 137

330 841 608

3 Mérleg szerinti eredmény
G. SAJÁT TŐKE
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

908 335

891 002

64 970

171 118

H. KÖTELEZETTSÉGEK

973 305

1 062 120

FORRÁSOK ÖSSZESEN

246 337 442

331 903 728

II: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás

Forgalomképesség szerinti megoszlás
Ft-ban
Megnevezés
Forgalomképtelen vagyon

Bruttó érték

Nettó érték

182 288 778

113 162 890

55 677 694

39 216 008

Forgalomképes vagyon

112 356 084

68 893 688

ÖSSZESEN

350 322 556

221 272 586

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0-ig leírt eszközök

26 324 298

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta az ingatlanvagyon kataszter
migrálásához szükséges önkormányzati forrás biztosítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetése
során az ingatlanvagyon-kataszteri lapok felvitelére bruttó 80.000 Ft-ot biztosít a
2018. évi költségvetéséből.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A Móri Önkormányzat megküldte a Kistérségi
Társulás Társulási megállapodás módosítását a Meseház Óvoda átszervezésével
kapcsolatban. Javasolta az előterjesztés szerint a megállapodás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását az
előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2018. augusztus
31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás:
1. A Megállapodás I./6.3. pontjában a képviselő (polgármester) neve Wurczinger
Lóránt névre változik, az I./6.12. pontjában a képviselő (polgármester) neve
Lisztmayer János névre változik.
2. A Megállapodás IV. /5.9. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A Társulás biztosítja a X./10. pontban meghatározott Önkormányzat(ok)
közigazgatási területére kiterjedően az általa fenntartott óvoda szervezeti
keretein belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 43/A. §-ában meghatározott mini bölcsődei feladatok
ellátását.”
3. A Megállapodás X./6. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az „ÓvodaBölcsőde” szöveg lép, továbbá hatályát veszti „(a névváltozást megelőzően:
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde)” szövegrész.
4. A Megállapodás X./10. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az „ÓvodaBölcsőde” szöveg lép, továbbá ugyanezen pontban foglalt mondat az „óvodai
nevelését” szövegrészt követően kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„, továbbá Nagyveleg Község Önkormányzata közigazgatási területén a mini
bölcsődei ellátást”
5. A Megállapodás X./10.4. pontjában a „Tagóvodája” szövegrész helyébe a
Tagóvoda-Bölcsődéje” szöveg lép.
6. A Megállapodás X./12.9. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az
„Óvoda-Bölcsőde” szöveg lép, továbbá a felsorolás nagyvelegi
tagintézményére (Etalon Sport) vonatkozó szövegrészében a „Tagóvoda”
szövegrész helyébe a „Tagóvoda-Bölcsőde” szöveg lép.
7. A Megállapodás X./12.10., X./14.3., X./14.6., X./14.8., X./14.9., X./14.12/A.
pontjaiban, továbbá 1. sz. melléklete 2. pontjában az „Óvoda” szövegrész
helyébe az „Óvoda-Bölcsőde” szöveg lép.

8. A Megállapodás X./14.10. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az
„Óvoda-Bölcsőde” szöveg, továbbá a „Tagóvodája” szövegrész helyébe a
„Tagóvoda-Bölcsődéje” szöveg lép.
9. A Megállapodás X./15.3.8. pontjában a „Tagóvoda” szövegrész helyébe a
„Tagóvoda-Bölcsőde” szöveg lép.
10. A Megállapodás XV. pontja a következő 20. ponttal egészül ki:
„20. A Társulási Megállapodás XIV. számú módosítása 2018. augusztus 31.
napján lép hatályba.”
11. A Megállapodás 3. sz. mellékletében a kormányzati funkciók felsorolása
kiegészül az alábbi kormányzati funkcióval:
„104031
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
történő ellátása”
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.
IV. A Képviselő-testület felkéri Mór Város Polgármesterét, mint a Társulási Tanács
elnökét, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását a változások törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére
küldje meg.
Határidő: utolsó képviselő-testületi döntést követő 8 nap
Felelős: polgármester
9./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Megküldte a Vörösmarty Könyvtár 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 2017.
évi tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár
által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2017. évi
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Javaslat a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Törvény előírás, hogy 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: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2018. (V.25.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Javaslat az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1
(Bodajk, Balinka)-SZV-vel kapcsolatos megállapodás tervezet megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: A víziközmű-rendszer működtetésnek biztonsága
érdekében megállapodást kell kötni Bodajk Önkormányzatával a szennyvízelvezés
és tisztításra vonatkozóan. Javasolta, hogy ragaszkodna az eddig bevált 94 %
bodajki– 6 % balinkai költségarány megosztáshoz.
Tóth Gabriella képviselő: Elfogadhatónak tartja az előterjesztésben leírtakat.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bodajk
Önkormányzatával kötendő megállapodás elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2018. (V.25.) sz. Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az I/78.Bodajk és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás/1. (Bodajk, Balinka)-SZV megnevezésű és 2118254-1-002-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer
működtetésének biztonsága érdekében Bodajk Város Önkormányzata által
megküldött megállapodás tervezetet ebben a formában nem tudja elfogadni.
Javasolja, hogy a tervezet 7. pontja az alábbiak szerint változzon:
"A tervezett felújítási és rekonstrukciós munkák, illetve az esetleges havária
esemény következtében szükségessé váló munkák költségviseléséről a Felek
az alábbiakban állapodnak meg:
Az Ellátásért Felelős önkormányzatok a víziközmű rendszer mennyiségi
igénybevétele alapján kiszámlázott használati díjat elkülönített számlán,
kizárólag a viziközmű rendszer karbantartására, felújítására, pótlására
fordíthatják. A viziközmű további bővítése esetén, az az Ellátásért Felelős
önkormányzat köteles a bővítés költségét fedezni, amelyik település
közigazgatási határán belül található a bővíteni kívánt objektum. Egyéb
felmerülő viziközmű bővítés/fejlesztés esetében jelen Megállapodást
megelőző időszakban alkalmazott %-os megosztást alkalmazza a
költségviselés tekintetében, így Bodajk 94 %, Balinka 6 %."
Felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldését Bodajk Város
Önkormányzata részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: Korábbi ülésen is már szóba került a Bakonycsernyei Bóbita
Óvoda 2018. szeptember 1-től történő működtetése, mivel a jogszabály szerint már
nem működtethető az egységes óvoda bölcsőde intézményi forma, így mini bölcsőde
kerül kialakításra. A továbbiakban a balinkai gyermekek óvodai nevelési ellátásának
biztosítása érdekéden feladatellátási megállapodás megkötésére lenne szükség
valamint a Gajamenti Önkormányzati Társulás által működtetett óvoda átszervezése
miatt szükséges a Társulási megállapodás módosítása. Igaz, már néhány hónappal
ezelőtt tárgyalta a testület a feladatellátási szerződés tervezetét, de az intézmény
átszervezés során egy sokkal részletesebb anyag készült, melyet javasol
elfogadásra.
Wéninger László polgármester: Az e feladatokra vonatkozó tervezetek elkészültek, a
képviselők megkapták. Javasolta azok elfogadását.

Tóth Gabriella képviselő: Az óvodai ellátás így a településnek megoldott lesz?
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, az óvodára vonatkozóan megoldódik, mivel a az
óvoda fenntartás igaz, hogy kikerül a társulásból, melynek Balinka község
Önkormányzat is tagja, de feladatellátási szerződés kerülne megkötésre, melyben az
óvodai ellátást a Bakonycsernye Önkormányzata által fenntartott óvoda biztosítaná
Balinka teljes közigazgatási területén. A bölcsődei ellátás viszont nem megoldott.
Jelen esetben Balinka önkormányzatának nem kötelező feladata, hiszen nincs a
településen 40 fő 3 év alatti kisgyermek, de amennyiben eléri ezt a létszámot, hogy
vagy 5 kisgyermek esetében igény merülne fel, akkor már kötelező feladattá válik.
Tóth Gabriella képviselő: Mi van abban az esetben, ha szeptembertől jelzi egy szülő,
hogy bölcsődébe szeretné járatni a gyermekét?
Fidrich Tamásné jegyző: A településen akkor kell biztosítani a bölcsődei ellátást, ha 5
fő igényli. Ebben az esetben vagy az önkormányzat önállóan létrehoz bölcsődét,
vagy feladatellátási szerződést köt más önkormányzattal, ahol van szabad kapacitás
a gyermekek fogadására.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
feladatellátási szerződés elfogadását, a Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, valamint a Bakonycsernyei Bóbida Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó
megállapodást az előterjesztés szerint.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Gajamenti
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása VI. számú módosítására
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Gajamenti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely az VI. számú
módosítás:
1. A Társulási Megállapodás preambuluma 2. pontjában a „ módosítják „
mondatrész helyébe „módosították” mondatrész lép.
2. A Társulási Megállapodás I/5. pontjából „az óvodai ellátás kezdő időpontja: 2015.
augusztus 31.” szövegrész hatályát veszti.
3. A Társulási Megállapodás I/6. pontjából „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda és az
általa fenntartott” szövegrész, 6.4. pontjától az „Intézmény” meghatározás
hatályát veszti.

4. A Társulási Megállapodás II/4. pontja hatályon kívül helyezve, az 5. pont
számozása 4. pontra módosul.
5. A Társulási Megállapodás II/1.1. pontja számozása törlendő, az 1.2. alpont, a
2.3. alpont, a 4. és 5. pontok hatályukat vesztik.
6. A Társulási Megállapodás V/18.1. pontja hatályát veszti, a 18.2. pont számozása
18.1. pontra módosul.
7. A Társulási Megállapodás VI/3.2.6.1. és 3.2.6.3. pontjából „s az általa fenntartott
Intézmény” szövegrészek hatályukat vesztik.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. és 1.4. pontja szövegezései, 3. pontjából „és
óvodai ellátás” szövegrész, 3.3. pontjából „az Intézmény elhelyezését biztosító
ingatlanokba” szövegrész hatályát veszti.
9. A Társulási Megállapodás VIII/1. pontjából „s az Intézmény keretében
foglalkoztatottak” szövegrész a 4. és 5. pont hatályát veszti, a 6., 7. pontok
számozásának értelemszerű megváltozásával, a 3.1. pont számozás törlendő a
3.2. pont hatályon kívül helyezésével.
10. A Társulási Megállapodás IX/3. pontból az „és óvodai ellátás”
szövegrész,továbbá az 5.2. alpont hatályát veszti az 5.1. pont számozás
egyidejű törlésével.
11. A Társulási Megállapodás IX/9. pontja hatályát veszti, a további számozás
értelemszerű megváltozásával.
12. A Társulási Megállapodás IX/11.1.-11.6. pontjaiban meghatározott Kormányzati
funkciók törlendők, a táblázatban lévő alpontok számozásának értelemszerű
módosulásával.
13. A Társulási Megállapodás XI. pontja hatályát veszti, a további római pontú
számozás értelemszerű módosulásával.
14. A Társulási Megállapodás XI/6. pont hatályát veszti.
15. A Társulási Megállapodás XII/3. pontjából „az óvodai ellátás tekintetében
augusztus 31.-napjával” szövegrész hatályát veszti.
16. A Társulási Megállapodás XVII. pontja kiegészül az alábbi rendelkezésekkel, s a
8:, 9. pontok számozása 10. és 11. pontokra módosulásával azzal, hogy az új
sorszámú 10. pontban a „Székesfehérvári” szövegezés helyébe „illetékes”
szóhasználat lép.
„8. A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása 2018. szeptember 1.napján lép hatályba.
9. A Társulási Megállapodás VI. számú módosítását:
- Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2018.
(V………..) számú határozatával,

-

Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2018. (V.….)
számú határozatával,
Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018. (V…….)
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes
szerkezetbe.”

17. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem
kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek.
II.
Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Gajamenti Önkormányzat
Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással a határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza
a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Wéninger László
polgármester
2018. május 31.
III.

A Képviselőtestület felkéri Turi Balázs Polgármestert, mint a Társulási Tanács
elnökét hogy a Gajamenti Önkormányzati Társulás - egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága,
részére küldje meg.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde fenntartói jogának
átadás-átvételére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést
hozza:
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gajamenti Önkormányzati
Társulás, mint fenntartói jog átadója, Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata,
mint fenntartói jog átvevője és Balinka Község Önkormányzata, mint az Intézmény
fenntartásával kapcsolatos költségek elszámolási kötelezettje között létrejövő a
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde fenntartói jogának
átadás-átvételére vonatkozó Megállapodást a határozat 1. számú mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Wéninger László polgármester
2018. május 31.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatával a balinkai gyermekek óvodai
nevelési feladata ellátásának biztosítására feladatellátási szerződés
megkötésére vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az
alábbi döntéseket hozza:
1. Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése
alapján, az Mötv. 13. § 6. pontjában rögzített, „a nemzeti köznevelésről” szóló
2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. és 1.21. pontjában, valamint 8. §-ában
meghatározott Önkormányzatot terhelő óvodai-nevelési közszolgáltatási kötelező
feladat ellátására – s a beíratott balinkai gyermekek tekintetében - a Gyvt. 21. §,
21/A. § - 21/B §. szerinti gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés feladat ellátására határozat 1.
számú mellékletében szereplő tartalommal Bakonycsernye Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületével 2018. szeptember 1.-jei kezdő hatállyal
határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Wéninger László polgármester
Fidrich Tamásné jegyző
Határidő: 2018. augusztus 31.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde fenntartói
jogának átadás-átvételére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az
alábbi döntést hozza:
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gajamenti
Önkormányzati Társulás, mint fenntartói jog átadója, Bakonycsernye
Nagyközség Önkormányzata, mint fenntartói jog átvevője és Balinka Község
Önkormányzata, mint az Intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek
elszámolási kötelezettje között létrejövő a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda
Egységes Óvoda - Bölcsőde fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó
Megállapodást a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Wéninger László polgármester
Határidő: 2018. május 31.

13./ Egyéb ügyek
Wéninger László polgármester: Kérelem érkezett Kalányos
lakostól, hogy a mecséri orvosi rendelő felújítása során
fiókgyógyszertári üveges szekrényt szeretné megvásárolni.
térítésmentes legyen részére biztosítva, hiszen már évek óta
értéke, viszont a szállítást oldja meg.

Tamásné balinkai
feleslegessé való
Javasolta, hogy a
leíródott nullára az

Tóth Gabriella képviselő: Javasolta, hogy ingyen legyen részére adva.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a mecséri
orvosi rendelőbe feleslegessé vált fiókgyógyszertári üveges szekrény átadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2018.(V.25.) sz. Határozata
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
mecséri orvosi rendelő felújítása során feleslegessé vált fiókgyógyszertári
üveges szekrényt Kalányos Tamásné Balinka, Gajavölgy u. 29. szám alatti
lakos részére térítésmentesen biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Gabriella képviselő: A kultúros kirándulást szervezett a nyíregyházi állatkertbe,
melyhez az önkormányzat is támogatást nyújtott. Emlékezete szerint elsősorban
kisgyerekes szülők részére indult a szervezés, ennek ellenére azok nem voltak.
Továbbá kérdése, hogy hol került meghirdetésre a kirándulás lehetősége? Többen
jelezték felé, hogy szerettek volna elmenni, de már rövid idő alatt betelt a létszám és
nem volt hely.
Wéninger László polgármester: A probléma az, hogy mindig utólag érkeznek a
problémák, felé senki nem élt jelzéssel. Tudomása szerint ki lett plakátolva.
Tóth Gabriella képviselő: A Kállai utca végén ki kellene vágni az elkorhadt fákat.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

