Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 30án 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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

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 szereplőek szerint tett javaslatot:
1./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (IV.2.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat Művelődési Ház nyitvatartási idejének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat Sztridáné Jakab Ildikó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
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
90/2022.(VIII.30.) határozata
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (IV.2.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat Művelődési Ház nyitvatartási idejének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat Sztridáné Jakab Ildikó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (IV.2.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szociális
normatíva az idei évben is lehetővé teszi az iskolakezdési támogatás rászorultsági
alapon történő kifizetését. Az elmúlt hónapokban, fél évben tapasztalt kiugró infláció
miatt javasolja, hogy az általános iskolásoknak, középfokú iskolába járóknak, valamint
a felsőfokú tanulmányaikat végzőknek adható támogatási összegeket kerüljenek
megemelésre 5 000 – 5 000 – 5 000 forinttal. Elmondta, hogy az emelést a normatíva
tudja fedezni. Emelett javasolná a kérelem beadási időintervallum módosítását is. Erre
azért lenne szükség, mert egyrészt a szeptemberi iskolakezdésnél nagyon sok a
teendő az iskolákban, ezért nehéz a kezdéskor iskolalátogatási igazolást beszerezni,
a szűlőknek is sok más teendőjük van a kezdéssel kapcsolatban. Másodrészt a
felsőfokú intézményekben tanulóknak nem szeptember 01-én kezdődik a szolgalmi
időszak, hanem sok esetben egy, de akár két hét csúszással, így szeptember 17-ig
nem sikerül az iskolalátogatási igazolást beszerezni. Harmadrészt pedig egy-két
munkahelyen nem olyan egyszerű a jövedemel igazolást beszerezni, így a kérelmek
beadási idejét szeptember 10. és 30. közötti időszakra tenné.
Kóber Imre képviselő: Véleménye szerint ezt mindenképpen el kell fogadni.
Wéninger László polgármester: Az emelést követően az általános iskolásoknak 15.000
forint, a középiskolásoknak 20.000 forint, az egyetemistáknak pedig 25.000 forint
járna.
Domavári László képviselő: Teljes mértékben egyetért a javaslattal.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (IV.2.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
3/2016.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Javaslat Művelődési Ház nyitvatartási idejének módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte a közművelődési szakembert, Zuró-Hanzli
Brigittát, hogy mondja el, hogy miért is javasolja a művelődési házak nyitvatartásának
módosítását.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Az elmúlt másfél év tapasztalatai
alapján télen délután 5 óra után nem mozdulnak ki a gyerekek otthonról. A rossz
gazdasági helyzet miatt is célszerűbb lenne, ha előrehozott nyitvatartási időben
dolgoznék. A szombati napokon is délelőtt lenne nyitva a művelődési ház. A
nyitvatartási idő megváltoztatása természetesen nem lenne kihatással a programokra.
Azok ugyanúgy meg lennének tartva.
Wéninger László polgármester: Ezzel a nyitvatartással nem spórolnánk a fűtésen, csak
a világításon. Ha megszavazzák a változtatást, akkor szeptember 15-től kellene az új
nyitvatartás szerint dolgozni?
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Véleménye szerint az óraátállítással
lenne érdemes módosítani.
Wéninger László polgármester: De azt lehet, hogy eltörlik. Inkább legyen fix az időpont,
hogy mikortól legyen a téli nyitvatartás.
Fodor Róbert alpolgármester: Dátumot kell meghatározni.
Wéninger László polgármester: Október 15-től április 15-ig lenne a téli nyitva tartás, az
előterjesztésben foglaltak szerint, a maradék hónapokban pedig maradhatna az eddigi
nyitvatartás.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Igen. Több gyerek jönne.
Wéninger László polgármester: Lehetne akár október 30-tól vagy november 1-től a téli
nyitvatartás áprilisig.
Fodor Róbert alpolgármester: Inkább október 15 és április 15 között lenne jó.
Wéninger László polgármester: Rendben, jó lesz így.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: A nyári időszakban is szeretné, ha a
szombati napokon megmaradna a délelőtti nyitvatartás.

Wéninger László polgármester: Rendben van.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Mondhat a könyvtárról is egy pár szót?
Wéninger László polgármester: Természetesen igen.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: A megyei könyvtár tájékoztatta, hogy
lejönnének a könyvtárainkba könyveket selejtezni. Mikor megérkeztek, akkor
tapasztalták, hogy könyvpenész támadta meg a könyveket. Jelenleg másfél millió
forintos a kár. Sajnos a teljesen újonnan vásárolt könyveken is megjelenik a penész,
melynek egészségkárosító hatása is van.
Egyes könyveket elszállítanak és
megsemmisítik. A fertőtlenítés nem lenne okos megoldás, ugyanis nagyon drága, és
roncsolódna tőle a könyv. A helyi állományt nekik kell megoldani. A gyerekeknek
papírgyűjtéskor oda lehetne adni ezeket a könyveket. Gyermekenként körülbelül egy
15 kg-s csomagot el tudnának osztogatni.
Wéninger László polgármester: A kérdés csak az, hogy van-e még egyáltalán
papírgyűjtés?
Domavári László képviselő: Igen, van.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: A bakonycsernyei iskolában biztosan
van.
Wéninger László polgármester: Nem tudják ezeket a könyveket értékesíteni sem,
hiszen emberre veszélyes a penész.
Marosán Lászlóné képviselő: A probléma az, hogy ugyanúgy fog penészesedni a többi
könyv is.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Nem fog terjedni a penész, ha kiveszik
a megfertőződött könyveket.
Wéninger László polgármester: A szigetelés miatt párásodott be a művelődési ház,
ezért indulhatott meg a könyvek penészesedése.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Mikor megvizsgálták a könyveket,
nagyjából 2014-2015-re tudták visszavezetni a romlásnak a kezdetét. Ez körülbelül
4000 db könyvet érint.
Wéninger László polgármester: Kérte, hogy rendszeresen legyen szellőztetve. Ezért
rossz, hogy konkrétan be van csomagolva a művelődési ház. Szigetelés mindenhol,
így nem szellőzik.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: Ha a nyári időszakban a kis és
nagyteremben nyitva lehetne hagyni az ablakot, már az sokat segítene.
Wéninger László polgármester: A megyei könyvtártól, akik jöttek ellenőrizni a
könyveket/könyvtárt, azok csak a balinkai könyvtárat nézték meg. Még csak ezután
fogják a Mecsérit.
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember: A könyveket pótolni kell. Évente fix
keretet kapnak, hogy milyen összegért vásárolhatnak könyveket. Tavaly például új
számítógépet kapott a művelődési ház. Az idei évben pedig folyamatosan próbálja

majd pótolni a könyveket. Ha a pandémia miatt nem kellett volna elhalasztani a
könyvtárak ellenőrzését, akkor több könyvet meg tudtak volna menteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Művelődési Ház nyitvatartási idejének módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2022.(VIII.30.) határozata
a Művelődési Ház nyitvatartási idejének módosításáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint módosítja:
Nyári nyitva tartás:
Kedd (Mecsér): 16:00-20:00
Szerda (Balinka): 16:00-20:00
Csütörtök: (Balinka): 16:00-20:00
Péntek: (Balinka): 16:00-20:00
Szombat:
- páratlan hét (Mecsér) 8:00-12:00
- páros hét (Balinka) 8:00-12:00

Téli nyitva tartás:
Kedd (Mecsér): 14:00-18:00
Szerda (Balinka): 14:00-18:00
Csütörtök: (Balinka): 14:00-18:00
Péntek: (Balinka): 14:00-18:00
Szombat:
- páratlan hét (Mecsér) 8:00-12:00
- páros hét (Balinka) 8:00-12:00

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat Sztridáné Jakab Ildikó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Sztridáné
Jakab Ildikó vérvétellel kapcsolatos feladatainak ellátásáért fizetendő díjat 10.000 Fttal szeretné megemeltetni. Így a jelenlegi 40.000 forintról 50.000 forintra emelkedne a
havi bére. Azt gondolja, hogy ez teljes mértékben elfogadható figyelembe véve a
kialakult üzemanyagárakat, valamint a vérvételhez szükséges eszközök folyamatos
áremelkedését. Kéri a testület véleményét.
Marosán Lászlóné képviselő: Támogatja. Nagyon jó, hogy az Ildikó itt van a
településen, és nem Mórra kell bejárni vérvételre.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Sztridáné
Jakab Ildikó kérelmének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2022.(VIII.30.) határozata

Sztridáné Jakab Ildikó vérvételi feladatainak ellátásáért fizetendő díj
emeléséről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és
Sztridáné Jakab Ildikó 8056 Bakonycsernye, Kossuth L. utca 58. szám alatti
lakos között 2018. december 28. napján kelt, vérvételi feladatok ellátására
vonatkozó szerződés 5. pontja 2022. október 1-vel az alábbiak szerint módosul:
„5. Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásokért bruttó 50.000 Ft/hó, azaz
Ötvenezer forint/hó díjat számlázhat ki minden hónap utolsó vérvételi
munkanapján Megbízó felé, aki a számla ellenértékét 8 napon belül utalni
köteles Megbízott számlájára. A díj magába foglalja a megbízási díjat, valamint
a megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb költségek térítését is. A Megbízott
tartós (10 napot meghaladó) akadályoztatása esetén csak a tört időszaki
munkavégzésnek megfelelő díj kiszámlázására jogosult”
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal fennállnak. Felhatalmazza
a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
véleményezésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2017 óta nem volt
díjemelés, hiszen a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett, most viszont volt rá
lehetőség. Az étkeztetés a Gajamenti Önkormányzati Társuláson keresztül,
Bakonycsernyét, Balinkát, Nagyveleget érintve történik. A társulás köt szerződést a
szolgáltatóval, a díjakat pedig Bakonycsernye határozza meg rendeletben Balinka és
Nagyveleg hozzájárulásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
szociális étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet véleményezésének
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2022.(VIII.30.) határozata
a szociális ellátások térítési díjára vonatkozó önkormányzati rendelet
véleményezéséről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodást

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati
rendelet módosítását jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a balinkai
művelődési ház felújítása ősz végén fog elkezdődni, valamint szeptember közepén
meg kell majd tárgyalni a víziközművek átadását. Az állam felajánlotta, hogy ingyen
átveszik az önkormányzattól. A falugondnoki busszal kapcsolatban az autókereskedőt
felhívta, és azt az információt kapta, hogy még nem kezdték meg a busz gyártását.
Marosán Lászlóné képviselő: Akkor egyhamar nem lesz autó.
Domavári László képviselő: Azon az áron fogják kapni, ami elfogadtak?
Wéninger László polgármester: Sajnos ez nem biztos.
Marosán Lászlóné képviselő: Az orvosi rendelő előtti területnél nagyon nagy a gaz, le
kéne vágatni.
Wéninger László polgármester: Az alkalmazottunk, Hufnágel Pál Péter levágta már.
Marosán Lászlóné képviselő: Nem túl hatékonyan. Nem lehet a járdán elsétálni a sok
gaz miatt, ami az úton/út mellett hever.
Wéninger László polgármester: Nem tudja, hogy kit kéne felszólítani azért, hogy vágja
le a füvet. Nagyon drága a tértivevény, hogy tájékoztassák az illetékeseket, és ők is
csak mutogatnának egymásra. Nem tudja levágatni 700 Ft/l-es benzináron, ráadásul
nem is az önkormányzat feladata. A másik, amiről beszélni szeretett volna, az a gáz.
A hivatal épületének fűtése kiszámolva 2.220.000 forint lesz egy évre. A balinkai
művelődési házé 3.000.000 forint, a mecséri művelődési házé 1.500.000 forint, a 2
orvosi rendelőről pedig még nem is beszéltek.
Domavári László képviselő: Nem tudni, hogy kapnak-e erre valamiféle kompenzálást
az államtól?
Wéninger László polgármester: Nincs róla információja. Véleménye szerint idén ezt
nekik kell megoldani. Jövőre már lehet, hogy lesznek támogatások.
Kóber Imre képviselő: Elvileg karácsonyig még kétszer fog emelkedni a gáz ára.
Fodor Róbert képviselő: Ez már így is teljes mértékben megfizethetetlen.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülését bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

