Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november20-án
17 órakor megtartott közmeghallgatásán.
Helye: Balinka, Petőfi S. utca 60. Művelődési Ház
Jelen vannak:
Wéninger László
Fodor Róbert
Domavári László
Marosán Lászlóné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné jegyző
A lakosság részéről 6 fő, a melléklet jelenléti ív szerint.
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi
tagból 4 fő megjelent.
Wéninger László polgármester:Elsősorban ismét köszönetet mondott, hogy bizalmat
szavaztak részére a választáson. Gratulált a megválasztott képviselőknek is.
Mint azt minden évben úgy idén is törekszenek egy kiegyensúlyozott költségvetést
összeállítni. Tájékoztatást nyújtott a jelenlévők részére az idei évben megvalósításra
került pályázatokról.Sok beruházás történt, többek között készült járda,
gyalogátkelőhely, buszvárók cserélve lettek, valamint buszöböl és parkoló lett a
hivatalnál. A bicikli utak festéséhez a különböző ellenzéki oldalakon megjelentek
miatt annyit fűzött hozzá, hogy muszáj volt felfesteni, mivel a pályázat részét
képezte. E-nélkül nem valósulhatott volna meg a pályázat.
4 sikeres pályázaton vannak túl:
- orvosi rendelői eszközök, amiket a doktornő már használ és a védőnő is
megkapott.
- közterület fenntartásra szegélyvágó, ágnyeső, fűkasza
- temető kerítésfelújítás Balinkán, itt új drótkerítés lesz, ami természetesen
Mecséren is tervben van
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belterületi utak felújítása, amely során elsősorban a temető melletti útszakasz
felújítása lesz, a Gyöngyvirág utca lakott része, továbbá a foci pálya melletti
alsó utca lesz leaszfaltozva. Így elmondható, hogy minden utca le van
aszfaltozva Balinkán és Mecséren.

A későbbiekben is próbál ilyen pályázatokat keresni.
Nincs adósság, rendesen működik az önkormányzat.
Elmondta továbbá, hogy sokan megkeresték a héten, hogy a temetőben lévő
keresztet vissza kellene emelni. Próbál keresni rá szakembert. Sírköves nem vállalja
el ezt a munkát, kőművest javasol. Ehhez viszont daru szükséges. Nem egyszerű
dolog, de próbálja megóvni, ha esetleg az idei évben ez nem kerülne felújításra. Ha
valakinek tudomása van egy szakemberről, aki vállalja szóljanak bátran. Ő is
keresgélni fog.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a közmeghallgatást
berekesztette.

K.m.f.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző
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