Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember
29-én 8.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Domavári László
Fodor Róbert
Kóber Imre
Marosán Lászlóné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Tanácskozási joggal: Fidrich Tamásné jegyző
Györgyné Jungwirth Krisztina HVB elnök
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
alakuló testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő testületi tagból mind
az 5 fő jelen van.
Az ülés megnyitását követően elhangzott a himnusz.
A polgármester javaslatot tett a tárgyalandó napirendre az alábbiak szerint:
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményéről,
polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele.
Előterjesztő: HVB elnöke, polgármester
2./ Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése
Előterjesztő: polgármester
3./ Jegyző tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselő-testület
munkáját érintő szabályokról.
Előterjesztő: jegyző
4./ Javaslat alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: polgármester
5./ Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: polgármester
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6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: alpolgármester
7./ Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról
Előterjesztő: polgármester
8./ Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára.
Előterjesztő: polgármester
9./ Döntés az önkormányzati társulásokban való delegálásról
Előterjesztő: polgármester
A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban a képviselők részéről módosító javaslat
nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta annak elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
81/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás
eredményéről, polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele.
Előterjesztő: HVB elnöke, polgármester
2./ Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése
Előterjesztő: polgármester
3./ Jegyző tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselőtestület munkáját érintő szabályokról.
Előterjesztő: jegyző
4./ Javaslat alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: polgármester
5./ Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: polgármester
6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: alpolgármester
7./ Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról
Előterjesztő: polgármester
8./ Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára.
Előterjesztő: polgármester
9./ Döntés az önkormányzati társulásokban való delegálásról
Előterjesztő: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a
eredményéről, polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele
Előterjesztő: HVB elnök

választás

Wéninger László polgármester: Köszöntötte az alakuló ülésen megjelent Györgyné
Jungwirth Krisztinát, a Helyi Választási Bizottsági elnökét. Felkérte, hogy ismertesse
a választás eredményét.
Györgyné Jungwirth Krisztina HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy Balinkán a 2019. évi helyhatósági választások érvényesen és
eredményesen zárultak, melynek eredményeként Balinka polgármestere:
WÉNINGER LÁSZLÓ PÁL
Képviselő-testületünk tagjai:
DOMAVÁRI LÁSZLÓ,
FODOR RÓBERT,
KÓBER IMRE, ÉS
MAROSÁN LÁSZLÓNÉ.
Gratulált az elért eredményhez. és sok sikert kívánt a munkájukhoz, melynek
elengedhetetlen feltétele az eskü letétele. Felkérte a megválasztott képviselőket,
hogy felállva tegyék le az esküt.
A képviselők az alábbi eskü szövegét tették le a HVB elnök előmondásában:
„Én…..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom;
képviselői
tisztségemből
eredő
feladataimat
Balinka
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Felkérte a képviselőket, hogy az esküokmányt aláírásukkal hitelesítsék, majd vegyék
azt át.
A képviselők külön-külön a HVB elnöke előtt aláírták az esküokmányokat, majd azok
egy-egy példányát átvették. Az esküokmányok másodpéldánya a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Ezt követően a polgármester eskütétele következett. A polgármester az alábbi eskü
szövegét tette le a képviselő-testület előtt a HVB elnök előmondásában.
„Én Wéninger László Pál polgármester becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Balinka fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
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Isten engem úgy segéljen!”
Felkérte Wéninger László polgármestert, hogy az esküokmányt aláírásával
hitelesítse, majd vegye azt át.
A polgármester az eskü letételét igazoló esküokmányt aláírta, melynek egy példánya
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Köszönetet mondott, hogy ismét bizalmat szavaztak
neki a lakosok. Gratulált a megválasztott képviselőknek. Reméli, hogy az
elkövetkezendő 5 évben is folyamatosan tudják majd fejleszteni a falut.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A testület határozat hozatal nélkül tudomásul
vette a polgármester tájékoztatóját.
3./ Jegyzői tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselőtestület munkáját érintő szabályokról.
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt, hogy a
napirenddel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fidrich Tamásné jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott, települési képviselők
jogairól, kötelezettségeiről, a települési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi,
méltatlansági szabályokról (kiemelten a köztartozásmentes adózói adatbázissal
kapcsolatos szabályokról), a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével
kapcsolatos szabályokról jelen előterjesztés keretében az alábbi tájékoztatást tette.
Részletesen ismertette az összeférhetetlenség fogalmát és a képviselőkre vonatkozó
szabályokat, a képviselők és polgármester megbízatását és kötelezettségét.
Ismertette az összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának szabályait, melyhez egy
önkormányzati bizottság felállítása szükséges.
Ismertette a méltatlanság fogalmát, szabályait. Az Mötv. 40. § (2)-(3) bekezdése
alapján fontos kiemelni, hogy az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok a
bizottságok nem képviselő tagjaira is vonatkoznak.
Az összeférhetetlenség, méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
tekintetében egy esetleges eljárás lefolytatása az SzMSz-ben meghatározott
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
hatásköre, de az ezzel kapcsolatos zárt ülésen meghozható, minősített többségű
döntés a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
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Részletes tájékoztatást nyújtott a képviselők, polgármester és hozzátartozóik
tekintetében fennálló vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, melyet első esetben a
megválasztást követő 30 napon belül, majd minden évben január 30-ig meg kell
tenni. A képviselő és polgármester vagyonnyilatkozata nyilvános, a hozzátartozóé
nem. Amennyiben a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban merülne fel eljárás, azt
szintén a bizottság folytatja le, de a döntést a képviselő-testület mondja ki szintén
minősített többségű döntés keretében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
jegyzői tájékoztatót elfogadásra.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
82/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző - Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az önkormányzati
képviselők
jogaira
és
kötelezettségeire,
összeférhetetlenségre,
méltatlanságra és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó,
valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvétel
szabályairól, továbbá a képviselő-testület munkáját érintő szabályokról szóló
- tájékoztatóját megtárgyalta és tudomásul vette.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4./ Javaslat alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz
javaslatot. Javaslata az alpolgármesteri tisztségre Fodor Róbert képviselő. Felkérte a
jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a szavazás mentéről.
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület az alpolgármester személyéről titkos
szavazással dönt. Ennek lebonyolítására a hatályos szervezeti és működési
szabályzat értelmében háromtagú eseti szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni.
A szavazólapon a polgármester által jelölt személy neve szerepel. A név alatt, az
’igen”, „nem” feliratok mellett lévő karikában két egymást metsző vonallal kell a
szavazást elvégezni, majd az e célra előkészített urnába dobni, melyet előzetesen a
bizottság átvizsgál és lezár. A szavazás befejezését követően, annak eredményét a
bizottság állapítja meg, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Wéninger László polgármester: Javasolja, hogy szavazatszámlátó bizottság tagjainak
Marosán Lászlóné, Domavári László és Kóber Imre képviselőket válassza meg a
képviselő-testület. Elnöknek Marosán Lászlóné képviselőt javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a
szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadását, mely szerint Marosán Lászlóné
elnök, Domavári László tag, Kóber Imre tag.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
83/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
választás lebonyolítása érdekében 3 tagú Szavazatszámlátó bizottságot hoz
létre melynek tagjai:
Marosán Lászlóné elnök
Domavári László tag
Kóber Imre tag
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Megállapította, hogy a bizottság megalakult. Felkérte
a jegyzőt a szavazólapok elkészítésére, és a szavazás technikai feltételeinek
biztosítására. A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el.
SZÜNET
A polgármester a szavazás lezárulták követően ismételten megállapítja,
határozatképesen folytatódik az ülés. Felkérte Marosán Lászlóné elnököt, hogy
ismertesse a szavazás eredményét.
Marosán Lászlóné szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta, hogy a szavazásra
jogosultak száma 5 fő, akik közül mindenki élt szavazati jogával. A jelöltre leadott
érvényes szavazatok száma: 5 db, így a szavazás érvényes volt. Az 5 db leadott
szavazatból a jelöltre leadott igen szavazatok száma 5 db. Így Balinka község
alpolgármestere Fodor Róbert.
A titkos szavazásról jegyzőkönyv készült, azt átadta, amely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
84/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi megbízatású
alpolgármesterének Fodor Róbert képviselőt választotta meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Róbert alpolgármester az alábbi esküt tette le a polgármester előmondásában
a polgármester és a képviselő-testület előtt:
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„Én Fodor Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat Balinka fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
5./ Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester felkérte a jegyzőt, ismertesse a bizottságok
megalakításának feltételeit.
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzat
értelmében a képviselő-testületnek egy állandó bizottságot hozhat létre, a
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság.
Amennyiben újabb bizottság létrehozása kerülne kezdeményezésre, úgy ahhoz az
SZMSZ-t módosítani szükséges.
Wéninger László polgármester: Az elmúlt időszakban a képviselő-testület mellett a
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
működött. Most is ez a javaslata. Javaslatot tett a bizottság tagjaira. Elnöknek Kóber
Imre képviselőt, tagjának Domavári László és Marosán Lászlóné képviselőket
javasolja. A képviselők nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén elfogadják a
megbízatást ás egyben bejelentették érintettségüket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
A polgármester szavazásra bocsátotta a képviselő-testület tagjainak érintettségét a
bizottságok létrehozása során.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
85/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
bizottságok létrehozása során a bizottsági tagként megjelölt képviselőket
nem zárja ki a döntéshozatalból.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátott a Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének Kóber Imre képviselő, tagjainak
Domavári László és Marosán Lászlóné képviselők megválasztását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
86/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének Kóber
Imre képviselőt, tagjainak Domavári László és Marosán Lászlóné
képviselőket választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. / Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: alpolgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Az alakuló ülésen kell dönteni a polgármester
illetményéről, és költségtérítéséről. Bejelentette érintettségét a napirenddel
kapcsolatban és kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Az ülés vezetését átadta
Fodor Róbert alpolgármesternek.
Fodor Róbert alpolgármester átvette az ülés vezetését és szavazásra bocsátotta
Wéninger László polgármestert érintettségére hivatkozva a döntéshozatalból történő
kizárásra.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Wéninger László polgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
87/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármestert
a
polgármesteri
illetmény
és
költségtérítésének
meghatározásának döntéshozatalából kizárja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Fodor Róbert alpolgármester felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt, hogy a napirenddel
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület a polgármester illetményét
összegszerűen határozza meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakba: Mötv.) 71. § (2)-(4) bekezdése szerint.
Ismertette az illetmény és a költségtérítés megállapításának részletes szabályait.
A polgármester jogszabály szerinti illetményének összege 398.900 Ft, mely az
alapját képezi a költségtérítés összege megállapításának, melynek során a
képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs, fentiek figyelembevételével a
polgármester költségtérítése 59.835 Ft összegben állapítható meg.
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Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat szíveskedjen megtárgyalni
és elfogadni.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a
polgármester
illetményének
bruttó
398.900,-Ft/hó
összegben
történő
meghatározását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Wéninger László polgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
88/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármester illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 398.900 Ft/hó
összegben határozza meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítésének bruttó
59.835,-Ft/ hó összegben történő meghatározását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Wéninger László polgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
89/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 59.835 Ft/hó
összegben állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester: Megköszöni a részére megállapított juttatásokat.
Fodor Róbert alpolgármester visszaadta az ülés vezetését a polgármester részére.
7./ Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról
Előterjesztő: polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
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Fidrich Tamásné jegyző: A törvény alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester
illetménye 274.200 Ft lehet maximum. A képviselő-testületnek ebben az esetben
mérlegelési jogköre van, hiszen a megállapítható tiszteletdíj felső határát határozza
meg a törvény, így fentiek figyelembe vételével a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíja nem lehet több 246.780 Ft-nál. Az alpolgármester
tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről a képviselő-testülethez intézett
nyilatkozatával le is mondhat.
Fodor Róbert alpolgármester: Bejelentette érintettségét a napirenddel kapcsolatban
és kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta Fodor Róbert alpolgármester
döntéshozatalból történő kizárását az alpolgármesteri illetmény, és a költségtérítés
megállapításával kapcsolatban.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Fodor Róbert alpolgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
90/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület Fodor
Róbert alpolgármestert, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester tiszteletdíjának bruttó
60.000,- Ft összegben történő megállapítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Fodor Róbert alpolgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
91/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete
Fodor Róbert alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától bruttó
60.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester költségtérítésének 9.000,Ft összegben történő megállapítását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Fodor Róbert alpolgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
92/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete Fodor
Róbert alpolgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó
9.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta a képviselői tiszteletdíj összegét tartalmazó
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Fodor Róbert alpolgármester nem szavazott.
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
93/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete a
13/2014. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a képviselői tiszteletdíjról nem
kívánja módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Róbert képviselő: Nyilatkozott, hogy a részére megállapított költségtérítést
nem kívánja felvenni.
8./ Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Fidrich Tamásné jegyző: Az SZMSZ a képviselő-testület működésének
alapdokumentuma. Kéri a testület felhatalmazását, hogy az Mötv. szerinti alapvető
módosítások előkészítésre kerüljenek, melyet azután a képviselő-testület tárgyal.
Várja javaslatokat a képviselő-testület tagjai részéről, a gördülékenyebb
munkavégzés céljából.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a SZMSZ
felülvizsgálatát, annak képviselő-testület elé történő beterjesztését.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
94/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert
és a jegyzőt az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésével, annak képviselőtestület elé történő beterjesztésével.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9./ Döntés az önkormányzati társulásokban való delegálásról
Előterjesztő: polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására azért
van szükség, ha az MTKT, valamint a KDV Társulások üléseire vagy egyéb
megbeszéléseire munkaköréből adódó feladatai miatt nem tud részt venni. Szeretné,
ha ebben a ciklusban is az alpolgármester személye legyen az önkormányzati
társulásokban való delegálás felvételébe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzati társulásokba való delegálásba való felvételét Fodor Róbert
alpolgármestert.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
95/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Balinka Község
Önkormányzatának képviseletére Wéninger László polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén Fodor Róbert alpolgármester kerül
delegálásra, aki teljes jogkörrel helyettesíti a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
96/2019.(X.29.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a Társulási
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Tanácsba Balinka Község Önkormányzatának képviseletére Wéninger
László polgármestert delegálja. A polgármester akadályoztatása esetén
Fodor Róbert alpolgármester kerül delegálásra, aki teljes jogkörrel
helyettesíti a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester az alakuló ülést bezárta.

k.m.f.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

13

