Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 15-én 8
órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Kóber Imre

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./ Javaslat a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló
rendelet tervezet megtárgyalására
Előerjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Bakonykapu Vendéglő melletti útszakasz javítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és
meghozták a következő határozatot:
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2019.(IV.15.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
szóló rendelet tervezet megtárgyalására
2./ Javaslat a Bakonykapu Vendéglő melletti útszakasz javítására
3./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
szóló rendelet tervezet megtárgyalására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal javaslattal élt, hogy az önkormányzatnak
rendeletben kell szabályozni a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózását. Erre vonatkozóan elkészült a rendelet tervezet, melyet a képviselőtestületnek el kell fogadni.
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy a Petőfi u. 34. számtól a Petőfi u. 62.
számig legyenek 16 óráig a zászlók elhelyezve, eszerint javasolta a rendelet
megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását valamint a közterületeknek a
nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megtárgyalását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (IV.15.) Határozata
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal
FE/02/813-1/2019.
számú
törvényességi
felhívását
megtárgyalta, s az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.
Felhívja a jegyzőt, hogy a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület
elé.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(IV.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásának szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Javaslat a Bakonykapu Vendéglő melletti útszakasz javítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: A Bakonykapu melletti út eleje ellenlejt, ahol megáll a
víz, nincs hova elfolynia és kikerülni sem lehet. Arra gondolt, hogy mivel a beruházás
során most a gépek a településen vannak, ezért legyen az út karbantartása
elvégeztetve, melynek költsége kb. 400.000 Ft + Áfa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Bakonykapu Vendéglő melletti útszakasz karbantartásának elvégzését.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019.(IV.15.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Bakonykapu Vendéglő melletti útszakasz karbantartását elvégezteti 400.000
Ft + Áfa összegben a 2019. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre elnök
Wéninger László polgármester: Felkérte Kóber Imre elnököt a tájékoztatásra.
Kóber Imre elnök: Az ellenőrzés során kiderült, hogy mindenki szerepel a
köztartozásmentes adatbázisban, így eljárás megindítására nincs szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzati képviselők KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló tájékoztató
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019.(IV.15.) 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
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Mecsér településen a Kállai utcában két
ingatlanon vannak elszállásolva vendégmunkások. A lakosok fel vannak háborodva,
hogy hangoskodnak. Be vannak-e jelentve, mi a feltétele annak, hogy ott lakjanak.
Azt is beszélik, hogy a régi kolostor épületében is munkásszálló létesül. Utána
kellene nézni, hogy oda kértek-e ilyen jellegű engedélyt.
Fidrich Tamásné jegyző: Utána kell nézni, hogy rendelkezik-e a tulajdonos
engedéllyel, amennyiben nem, akkor fel kell szólítani.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

