Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 1-én
08.00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Fodor Róbert
Domavári László
Kóber Imre
Marosán Lászlóné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Fidrich Tamásné

jegyző

Meghívott: Törő Gábor

országgyűlési képviselő

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 iskolai körzethatárok véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat Gyöngyvirág utcai vízelvezetés megoldásához szükséges munkák
megrendelésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Wéninger László polgármester: Köszöntötte Törő Gábor országgyűlési képviselőt és
megköszönte a rengeteg segítséget és a közreműködést a település fejlődése
érdekében. Elmondta, hogy nincs olyan év, hogy ne nyerne az önkormányzat
valamilyen pályázatot. Útfelújítások, közintézmények rendbe tétele, karbantartások.
Magyar Falu Program pályázatai óriási segítség azoknak a településeknek, ahol
kevésbé van pénz a felújításokra. Úgy gondolja, hogy pontosan olyan területeket
célzott meg ez a pályázat, és olyan részeket, amire sok településnek nincs fedezete
a megvalósításra.
Törő Gábor országgyűlési képviselő: Ez egy körforgás, mert jövőre mások fogják
megkapni a pályázatot. Igyekeznek úgy koordinálni, hogy mindenki tudjon nyerni.
Szeretné, ha továbbra is együttműködnének. Hamarosan a civil szervezeteknek is
jönnek ki majd pályázatok. 61 millió forint van a civilekre, de adtak pluszba 6 millió
forintot. Ezek a dolgok a közös sikert csak gyarapítják. A jövő év folyamán kijönnek
az új EU-s TOP források. Jelenleg két fontos dolog van. Az egyik az emberek
védelme, a másik pedig, hogy a gazdaság ne álljon le. Ezeknek az alapfeltételeknek
megszeretnének felelni.
Wéninger László polgármester: A következő TOP időszaknál számítanak a
pályázatokra. Van tervben 1,1 km –es járdafelújítás, de az még nincs önkormányzati
tulajdonban. A geodéta már megcsinálta a kisajátítását az államtól. Ott tartanak,
hogy megvannak a határvonalak, bejegyzés, megosztás van folyamatban. Reméli,
hogy a TOP-os pályázatok erre majd lehetőségek adnak. Továbbá Mecséren
szeretné megcsináltatni a főutcát, vízelvezető árokkal és járdával.
Törő Gábor országgyűlési képviselő: Ami a közút tulajdonában van, azt
mindenképpen át kell venni, mert úgy nem lehet benyújtani a pályázatokat, hiszen a
közút nem tud pályázni, de az önkormányzat igen. Ezek jó ötletek, tervezzen az
önkormányzat.
Wéninger László polgármester: Varga Csaba megkereste jegyző asszonyt és az
önkormányzatot is a távközlési adótorony építésével kapcsolatban. Elmondták, hogy
egy lakossági fórumot szeretnének tartani. Megkereste az engedélyt kiadó
hatóságot, hogy jöjjenek el a lakossági fórumra és adjanak információt az adótorony
építésének esetleges károsságáról. Ezen a fórumon nem kívánnak részt venni. Adtak
a levélben egy hosszabb tájékoztatót. Ők a torony szerkezetére adták ki az
engedélyt. A kérelmezőknek elküldte a megkereső levelet és a válaszlevelet is.
Utána azon voltak felháborodva, hogy miért nem a Telenor Zrt.t kereste meg az
önkormányzat. Nagyon aggódnak a sugárzás miatt, valamint azért, hogy az ott épülő
torony elértékteleníti a közelében lévő ingatlanokat.
Törő Gábor országgyűlési képviselő: Kiemelt állami beruházásról van szó.
Wéninger László polgármester: Többek között ők is szorgalmazták a térerőt. Sok
választási lehetőségük nem volt a helyet illetően, ez a legideálisabb hely.
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
65/2020.(X.01.) határozata
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása"
pályázat keretében pótmunkák elvégzésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Az általános iskolai körzethatárok meghatározását
minden évben jóvá kell hagyni a testületnek. A módosítást nem tartja indokoltnak,
javasolja az eddigiekhez hasonlóan, változatlan formában elfogadni a
körzethatárokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
iskolai körzethatárok jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2020.(X.01.) határozata
az iskolai körzethatárokról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII.31.) EMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott
véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki:
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési
körzethatárának módosítását.
Felelős: jegyző

Határidő: 2020. október 15.
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Balinka településrendezési eszközei 2009-ben
kerültek elfogadásra, illetve a Település Arculati Kézikönyve és településképi
rendelete 2017. decemberében, 2018. január 1-i hatállyal. A kifizetés majd jövőre
csúszik át, de nagyon soknak tartja. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának elsődleges célja a hatályos
településrendezési eszközök készítése óta bekövetkezett jogszabályváltozások,
lezajlott társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembevétele, az alkalmazás folyamán
felmerült
módosítási
igények,
tapasztalatok
értékelése,
integrálása.
Településrendezési eszközöknek nevezzük a településfejlesztési koncepciót, a
településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési
szabályzatotegyüttesen.
Az új településrendezési eszközök készítését a magasabb rendű jogszabályok
megváltozása, az új településrendezési követelmények elfogadása, valamint az
önkormányzat, a lakosság és a fejlesztők részéről felmerülő változtatási igények
teszik szükségessé. Az új településfejlesztési koncepció megalkotását pedig a
településen lezajlott gazdasági és társadalmi változások indokolják. E megalapozó
vizsgálat a településrendezési eszközök és a fejlesztési koncepció számára közösen
készül, melyben feltárja a település adottságait, a múltban lezajlott változásait és
tervi előzményeit. A megalapozó vizsgálat lezárását a településfejlesztési koncepció
megalkotása követi, a folyamat pedig várhatóan 2021-ben a településrendezési
eszközök elfogadásával zárul.
A TRF alapján az önkormányzat a településszerkezeti tervet 10 évente, a helyi
építési szabályzatot 4 évente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy továbbra is
változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.
A településfejlesztési koncepciót, a szabályozási tervet, valamint a
településszerkezeti tervet a képviselő-testület határozattal, a helyi építési
szabályzatot (HÉSZ) pedig rendelettel fogadja el.
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, ha nem készül el 2021.
december 31-ig, akkor megszűnik az eddigi rendezési terv. Teljesen újat kell
készíteni. Van a települési, megyei és országos rendezési terv, és ezeknek mind
illeszkednie kell egymáshoz. Tehát, ha ez nem teljesül a jövő év végéig megszűnik,
és nem lehet majd használni. Így mulasztásos törvénysértést követ el a képviselőtestület, ha addigra nem rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel.
Wéninger László polgármester: Ezen nem is tudnak vitatkozni. Muszáj a rendezési
tervet megcsinálni.
Domavári László képviselő: Ha ezt megcsinálják meddig lesz érvényes?
Fidrich Tamásné jegyző: 10 évig.

Wéninger László polgármester: Ez egy másfél éves munka. Kicsit értelmetlennek
tartja, hogy újat csináljanak. Lehetne úgy igazítani, változtatni, hogy jó legyen.
Fodor Róbert alpolgármester: Minek kell ezt megcsinálni, ha bármikor lehet
módosítani?
Wéninger László polgármester: Mert egy módosítás is majdnem 1 évbe telik és közel
azonos összegért.
Kóber Imre képviselő: Nem tudja elképzelni, hogy ezt minden település ki tudja
fizetni.
Wéninger László polgármester: Nem olyan régen volt kincstári ellenőrzés, ahol kérték
a HEP-et, hogy megvan-e és milyen dátummal. A HEP 2 évig érvényes, ha ez
korábbi lett volna, akkor nem fogadták volna el. Ezeket kötelező felülvizsgálni és
megcsinálni.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
településrendezési eszközök felülvizsgálatának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2020.(X.01.) határozata
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
Balinka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
TFR.) alapján a település új, a megváltozott jogszabályi környezetnek
megfelelő településfejlesztési koncepciójának és településrendezési
eszközeinek elkészítését határozza el. Az új településrendezési eszközök
készítését a magasabb rendű jogszabályok megváltozása, az új
településrendezési követelmények elfogadása, valamint az önkormányzat, a
lakosság és a fejlesztők részéről felmerülő változtatási igények teszik
szükségessé.
Felhatalmazza a jegyzőt a településrendezési eszközök felülvizsgálatának
koordinálásával, a polgármestert a jogszabályban meghatározott egyeztetések
lefolytatásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2020.(X.01.) határozata

településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos tervezői
megbízásokról
Balinka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település új
településfejlesztési koncepciójának elkészítésére, a településszerkezeti
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata
vonatkozó településtervezői közreműködésre megbízza Bodó Beáta
településtervező építésigazgatási szakértőt (8000 Székesfehérvár, Rába utca
22.) A tervezési díjat 3.000.000 Ft-ban határozza meg.
A település településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és
szabályozási tervének felülvizsgálata egyeztetési anyagának elkészítésére
megbízza a Fehér VÁRtervező Kft-t. (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.
képviseli Ertl Antal ügyvezető). A tervezői díjat 2.800.000 Ft + áfa, azaz bruttó
3.665.000 Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét képező tervezői
szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Eddig soha nem indultak ezen a pályázaton. Bele kell
tenni pénzt és rászorultsági alapon működik.Nem javasolja a pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat benyújtásának elutasítását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2020.(X.01.) határozata
a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt úgy
határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozást elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich Tamásné jegyző: Igyekeztek úgy megcsinálni, ahogy kérte a testület.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (X.02.) rendeletea gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
3/2016. (IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Javaslat Gyöngyvirág utcai vízelvezetés megoldásához szükséges munkák
megrendelésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti
munkák, mivel várhatóan nem haladják meg a “Beszerzések lebonyolításának
szabályzatá”-ban szereplő nettó 1 millió forintos értékhatárt, ezért egy árajánlatot kért
be.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
Útépark Kft.t megbízásának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2020.(X.01.) határozata
az Útéppark Kft. megbízásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka, Gyöngyvirág
utcai (220. hrsz.) vízelvezetés megoldásához szükséges munkák elvégzésével
az Útéppark Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6., adószám:24105099-207) bízza meg. A munkák költsége 810 921, - Ft + 218 949, - Ft (27% Áfa)
azaz összesen bruttó 1 029 870, - Ft, azaz bruttó Egymillió-huszonkilencezernyolcszázhetven forint, amelyet az önkormányzat 2020. évi költségvetése
tartalmaz.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Javaslat Janászik Imréné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Janászik Imréné írásban kérte, hogy nyugdíjba
mehessen és kéri a munkaviszony megszüntetést.

Fidrich Tamásné jegyző: A dolgozó jogszabály szerinti felmentési ideje 8 hónap,
melyből 4 hónap alól a munkáltató mentesíti a munkavégzés alól, a másik 4 hónapot
pedig vagy ledolgozza, vagy a munkáltató eldöntheti, hogy mentesíti a munkavégzés
alól. A munkavégzés alóli felmentés idejére dupla bér kell fizetni, hiszen jár még a
munkavállalónak is és jár az őt helyettesítőnek is.
Marosán Lászlóné képviselő: Nem akar maradni?
Wéninger László polgármester: Nem. Szeretne elmenni nyugdíjba, aztán hogy utána
visszajönne-e, azt nem tudja, de főállásban biztosan nem akar maradni.
Kóber Imre képviselő: Nekik is az a jobb,ha egy hosszútávú megoldás van, de azért
nem ártana, hogy ha itt lenne már az új, hogy be tudjon tanulni.
Fidrich Tamásné jegyző: A hirdetést fel kell tenni a közigállás.hu oldalra.
Marosán Lászlóné képviselő: Lehet, hogy nyugdíj mellett elvállalja.
Wéninger László polgármester: Akkor is meg kell hirdetni.
Domavári László képviselő:A felmondási idő másnak is 1 hónap.
Wéninger László polgármester: Azért kell legkésőbb októberben feltenni a hirdetést.
Fidrich Tamásné jegyző: Továbbá a számítógépes ismerettség is fontos.
Wéninger László polgármester: Javasolja a felmentését elfogadni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Janászik Imréné munkaviszony megszüntetésének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2020.(X.01.) határozata
Janászik Imréné munkaviszony megszűnéséről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, Janászik Imréné, mint az
Önkormányzat fenntartása alatt működő Háziorvosi Rendelőjénél fennálló
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdésének e) pontja,
illetve 30. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, 2021. év június 1. napjával
felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje a figyelembe vehető jogviszonya
alapján 8 hónap.
A felmentési időn belül 2021. 02. 01-től 2021. 06. 01.-ig a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíti.

A közalkalmazott a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 285. §-a értelmében ezen intézkedés elleni igényét
bíróság előtt érvényesítheti. A munkaviszony megszüntetésének
jogellenességével kapcsolatos igény érvényesítése iránti keresetlevelet az
Mt. 287. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 30 napon belül kell
előterjeszteni.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 349/B. § (2) bekezdése
értelmében munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti,
illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti közigazgatási és munkaügyi
illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez, vagy
végzett.
Megkeresem az illetményszámfejtő helyet, hogy az Ön részére még járó
illetményt, egyéb járandóságot az „Elszámolólap” alapján folyósítsa és a
közalkalmazotti igazolást adja ki.
Indokolás
A Kjt. 30. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató a közalkalmazotti
jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a
felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének
napján nyugdíjasnak minősül. A nyugdíjas munkavállalóra vonatkozó
irányadó jogszabály az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja.
Mindezek alapján, mivel Janászik Imréné ezt a tényt bejelentette és
kérelmezte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését,a munkáltató a
rendelkezésben foglaltak szerint határozott.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Wéninger László polgármester javasolta a megüresedő álláshely meghirdetését a
jogszabályban foglaltak szeirnt.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2020.(X.01.) határozata
háziorvosi ápoló álláshely meghirdetéséről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat
fenntartása alatt működő Háziorvosi Rendelőjének háziorvosi ápolói
álláshelyét az alábbiak szerint hirdeti meg:
Balinka Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet Balinka Község Önkormányzata
Háziorvosi ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 47.
Fejér megye, 8054 Balinka-Mecsér, Dorschner utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A háziorvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban.
Ápolói és adminisztratív feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, körzeti ápoló, vagy klinikai szakápoló, vagy
alapellátási közösségi szakápoló, vagy ápoló OKJ 55 723 01, vagy
gyermekápoló, illetve csecsemő- és gyermekápoló OKJ 55 723 02
szakképesítés,
• Egészségügyben végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy kérelem
igazolása,
• Érvényes MESZK tagság, működési engedély,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak
általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021.
február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:* 2020. december 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wéninger László Pál
polgármester nyújt, a 06-22-411-506 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balinka Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
B/.................- , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi ápoló.
• Személyesen: Wéninger László Pál polgármester, Fejér megye, 8055
Balinka, Petőfi Sándor utca 34. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balinka.hu
honlapon szerezhet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. november 1.

7./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Wéninger László polgármester:Felvetődött benne a kérdés, hogy idén tartsanak-e
mikulás és adventi ünnepséget. Az advent azért érdekes, mert Fodor Róbert
megkereste, hogy az idei évben bent a kultúrházban kerüljön megrendezésre
Mecséren. Az adventről valamit mondani kell, mert arra készülni kell. Marosán
Lászlóné képviselőtől már kérte egy lakos, hogy a vírusra való tekintettel ne legyen
megtartva. Kérte a testület véleményét.
Fidrich Tamásné jegyző: 500 főig lehet rendezvényt tartani, de a 1,5 méteres
távolságot maszkban meg kell tartani.
Wéninger László polgármester: Azt viszont kicsit életszerűtlennek tartja.
Fodor Róbert alpolgármester: A mikulás ünnepséget semmiképpen nem tartaná meg,
de a csomagokat ettől függetlenül ki lehetne osztani a lakosok részére.
Wéninger László polgármester: Akár lehetne azt is, hogy a művelődési házba
bejönnek a csomagokért.
Kóber Imre képviselő: Az adventet is meglehetne tartani csak kint. Ott tartani lehet a
1,5 méteres távolságot. A jelenlegi információk szerint addigra dúlni fog a járvány.
Wéninger László polgármester: A mikulás ünnepség elmarad, de a csomagok
kiosztásra kerülnek. Az advent pedig kültéren kerül megtartásra. Rossz idő esetén
pedig elmarad.
Elmondta továbbá, hogy október elején megérkeznek a szelektív hulladékgyűjtő
edények, melye a kultúrházak nagytermeiben lesznek elhelyezve. Minden lakosfog
kapni egy erről szóló tájékoztatást. Kizárólag azok jöhetnek a kukáért, akiknek
szerződésük van a Depóniával. Meghatalmazással másét is el lehet majd vinni. Úgy
tervezi, hogy lesz hétköznap délután és egy hétvégi időpont mind a két településen.
Megkezdődtek az útépítések, melyre átadó ünnepséget majd szerveznek.
A Magyar Falu Programos pályázatokhoz a szükséges hiánypótlásokat pótolták. A
játszóterek felülvizsgálata lejárt. Megbízta az illetékes céget, aki rendbe teszi, de erre
közel 100.000,- Ft el fog mennia javításra. Szeretné a jegyzőkönyvben is
megköszönni Sipőcz Lászlónak a segítséget. 15 napjuk volt a pótlásra, de ez
megtörtént.
Tájékoztatta a testületet, hogy szombaton sikeresen megrendezésre került a
focilabda bajnokság, mindenki jól érezte magát, az időjárás is kegyes volt és nem
utolsó sorban a fiúk is megszerezték első győzelmüket.
Goór-Nagy Debóra beadta a felmondását. Javasolná, hogy egy 8 órás alkalmazottat
kellene felvenni, aki azért rendbe tudná tenni az önkormányzati dolgokat. Ebből 4
órát a közös hivatal, 4 órát pedig az önkormányzat fizetne. Mikor jár le a kolléganő
felmondása?
Fidrich Tamásné jegyző: Még 1 hónapot dolgozik.

Wéninger László polgármester: Meg kell hirdetni az állást?
Fidrich Tamásné jegyző: Igen.
Wéninger László polgármester: Úgy gondolja, hogy vállalják be a 4 órás bért?
Fidrich Tamásné jegyző: Be van tervezve a költségvetésbe.
Wéninger László polgármester: Így van.
Fidrich Tamásné jegyző: Hozzáfűzte, hogy ebben a munkakörben még jobban
szükséges a számítógépes ismeret tudása.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülését bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

