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Balinka Község Önkormányzata 
8054 Balinka, Petőfi u. 34. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 
28-án 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária   alpolgármester 
Kóber Imre                       képviselő 
Fodor Róbert    képviselő 

 Tóth Gabriella   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 szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
3./ Katasztrófavédelmi beszámoló véleményezése  Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Beszámoló a Polgárőrségnek nyújtott támogatás felhasználásáról 
pénzfelhasználásról 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
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6./ Javaslat Nagy István volt polgármester saját halottá nyilvánítására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
7./ Javaslat a Pauer-Mór Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
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 

116/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
2./ Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására  
3./ Katasztrófavédelmi beszámoló véleményezése  
4./ Beszámoló a Polgárőrségnek nyújtott támogatás felhasználásáról 
pénzfelhasználásról 
5./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára 
6./ Javaslat Nagy István volt polgármester saját halottá nyilvánítására  
7./ Javaslat a Pauer-Mór Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Csákvári Ilona Járási Hivatalvezető 
Asszonyt és felkérte, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  
 
Csákvári Ilona hivatalvezető: Tisztelettel köszöntött mindenkit, megtette személyes 
bemutatkozását, majd azt követően részletes tájékoztatást nyújtott a Járási Hivatal 
működéséről, a Hivatal által ellátott feladat és hatáskörökről, külön kiemelte a most 
átadásra került Kormányablak működését, annak hasznosságát, ügyfélbarát 
struktúráját.  
 
A polgármester és a képviselők megköszönték a részletes tájékoztatást.  
  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A pénzügyi ügyintéző elkészítette a költségvetés 
módosítását, melyben az év közben jelentkező egyéb kiadások és bevételek is 
szerepelnek. Az anyagot a képviselők megkapták. Javasolta a költségvetés 
módosításának elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

16/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  

2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 2./ Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Az elkészített beszámolóban látszik, hogy a félévi 
teljesítés megfelelő. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Óvoda hozzájárulást mire kell fizetni? 
 
Wéninger László polgármester: A bakonycsernyei óvodába járó gyerekek után kell 
fizetni. Elmondta, hogy elkészült egy kimutatás a szociális jellegű kiadásokról, melyet 
szintén megkaptak a képviselők. Ebből látszik, hogy milyen összeg került kifizetésre 
szociális ellátásra és mennyi még a felhasználható keret.   
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Korábbi években a továbbtanulókat támogatta az 
önkormányzat, az ösztöndíjpályázathoz csatlakozhatna most is a képviselő-testület.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben úgy dönt az önkormányzat, hogy csatlakozik 
az ösztöndíjhoz, úgy az arra fordított összeget a szociális keret terhére lehet 
fordítani.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Véleménye szerint a középiskolásokat 
mindenképpen támogatni kellene, mert van köztük olyan, aki igazán rászorult.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenlegi szociális rendeletet ki lehet egészíteni e 
támogatási formával. 
 
Tóth Gabriella képviselő: Jó ötletnek tartja, hiszen pont ez a korosztály az, aki 
kimarad bármilyen támogatásból.  
 
Fodor Róbert képviselő: Támogatja, lehetne egyösszegű támogatást nyújtani, nem 
pedig havonta.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint a támogatás az OKJ-s képzésben részt 
vevőkre is vonatkozzon.  
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Fodor Róbert képviselő: Javasolta, hogy a középiskolások és felsőoktatásban részt 
vevő tanulók részesüljenek támogatásban. Az OKJ-s képzésben részt vevőknek nem 
javasolja.   
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A balinkai született gyermekek részére is jó 
ötletnek tartaná támogatási forma megállapítását.  
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint a testület bízza meg a jegyzőt a 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elkészítésével, valamint 
gyermekvállalási támogatás rendelet elkészítéséről, majd következő ülésen tárgyalja 
meg a testület.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadását, továbbá a helyi szociális 
rendelet felülvizsgálatát.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat I. féléves 
költségvetési teljesítését 25.083 eFt bevétellel, 24.805 e Ft kiadással a 
határozat mellékletét képező számszaki bontásban fogadja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet 
felülvizsgálatát és gyermekvállalási támogatással kapcsolatos rendelet elkészítését.  

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem  

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2015. (IX.28.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fidrich Tamásné 

jegyzőt, hogy a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatát és 
gyermekvállalási támogatással kapcsolatos rendelet elkészítését a következő 
ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 
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3./ Katasztrófavédelmi beszámoló véleményezése  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A képviselő-testületnek szükséges megtárgyalni a 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet javasol elfogadásra. A 
beszámoló anyagát minden képviselő megkapott.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tűzvédelmi beszámoló elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

119/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Beszámoló a Polgárőrségnek nyújtott támogatás felhasználásáról 
pénzfelhasználásról 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A polgárőrség benyújtotta az elszámolást az 
önkormányzat által nyújtott összeg felhasználásáról, melyet számlákkal is igazoltak. 
A beszámoló a képviselők részére is megküldésre került. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ismételten jelezte a testület felé a polgárőrség részére 
nyújtott támogatás tiltását, a közpénzek átláthatóságról szóló törvény értelmében. A 
korábbi képviselő-testületi ülésre beterjesztett írásbeli észrevételét továbbra is 
fenntartja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőrségnek nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

120/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka-Mecséri 
Polgárőrség részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont 
szóbeli kiegészítésére.   
Fidrich Tamásné jegyző: A korábban elfogadott rendeletet a Kormányhivatal 
felülvizsgálta és az abban foglaltakat néhány esetben kifogásolta, ennek szükséges 
a módosítása.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos rendelet 
elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről 

  A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
6./ Javaslat Nagy István volt polgármester saját halottá nyilvánítására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábban 
16 évig volt polgármester, Nagy István elhunyt. Javasolta, hogy Nagy Istvánt 
nyilvánítsa ki saját halottjának a testület és gondoskodjon az eltemettetéséről, ezzel 
is kifejezve a településért tett érdemeinek elismerését.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Nagy 
István volt polgármester saját halottá nyilvánítását és az eltemettetésről való 
gondoskodást.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

121/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagy 
István volt polgármestert saját halottá nyilvánítja.  
A temetés valamint a sírhely költségét az önkormányzat 351.400 Ft 
összegben átvállalja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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7./ Javaslat a Pauer-Mór Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábbi ülésen 
döntött a testület a Balinkai temetőben található I. és II. világháborús emlékmű, 
valamint az önkormányzati hivatali lépcső és a hivatal előtti buszváró sziget 
felújításáról. Az akkori árajánlat szerint a megállapodás megkötésre került. A munkák 
végzése közben javasolta a vállalkozó, hogy a lépcső és buszváró sziget térkővel 
legyen ellátva, mely plusz kb. 30.000 - 80.000 Ft közötti összeg lenne. Kérte a 
vállalkozói szerződés módosításának jóváhagyását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Pauer-Mór Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását.  

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

122/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete a PAUER-MÓR Kft-vel 
(8060 Mór, Jószerencsét u. 48.) megkötött vállalkozási szerződést a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal módosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés I. sz. módosításának 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 Egyéb bejelentések:  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bokody Mária 
kérelmet nyújtott be, hogy az általa bérelt Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti ingatlan 
bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg a testület. Kérte továbbá, hogy a lakás 
elmaradt bérleti díjának és közüzemi díjának fizetésére részletfizetési lehetőséget 
engedélyezzen a testület. Javasolta 6 hónap részletfizetés engedélyezését, továbbá 
a bérleti szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását. Kérte a 
képviselők véleményét.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bérleti szerződés meghosszabbítását, valamint részletfizetés engedélyezését.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

123/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete a tulajdonát képező 8055 
Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti ingatlanra Bokody Mária bérlővel kötött bérleti 
szerződését 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja, továbbá 
engedélyezi a lakásra felhalmozódott hátralék 6 hónap alatt történő 
megfizetését.  
Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbított bérleti szerződés 
megkötésére.  

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelő 
felújításához a vállalkozók előleget szeretnének igényelni anyagköltségre, melyhez 
természetesen először vállalkozói szerződés megkötése szükséges.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vállalkozó szerződés tervezet főbb elemeit, azaz előleg fizetési lehetőség 
biztosítását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

124/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete a tulajdonát képező 
háziorvosi rendelő pályázat útján történő felújítása tárgyában keletkező 
szerződésekben az előleg lehetőségét biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ilyen tartalmú tervezetét a 
következő testületi ülésre történő beterjesztésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 

 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy az elvégzett útfelújításokat követően 
október közepén átadó ünnepséget szeretne szervezni, melynek időpontja még nincs 
lefixálva. Amennyiben lesz időpont, úgy meghívó kerül kiküldésre.  
 
Kóber Imre képviselő: Több hónap használat után már nem kellene átadást 
szervezni.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Lakossági kifogással keresték meg, hogy az 
önkormányzat szervezzen Katalin napi bált, valamint szilveszteri bált.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületnek nem feladata a bál szervezése, 
hanem rendezze meg civil szervezet.  
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Wéninger László polgármester: Véleménye szerint is civil kezdeményezés legyen a 
különböző bálok megszervezése.  
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a bakonycsernyei helyi 
szociális ellátásokról szóló rendeletet több esetben módosítani szükséges, többek 
között a Társulás nevének változása miatt is. Mivel a társulást a három 
önkormányzat hozta létre, így a módosításról is mindhárom testület véleményezése 
szükséges.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei helyi szociális rendelet véleményezését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

125/2015.(IX.28.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő- testülete, mint a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás tagja, hozzájárul a bakonycsernyei helyi szociális 
ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  
 
 

k.m.f 
 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
         Polgármester                       Jegyző 


