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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én 
14 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        képviselő 
Fodor Róbert    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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi munkatervének meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának megismerésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



 
6./ Javaslat a Balinka, Kállai u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Tájékoztatás a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt tervezési 
költségigényére  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat Gaja-völgyi kiadványban való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat Gaja-völgy Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 

tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi munkatervének meghatározására 
2./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára  
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
5./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának megismerésére 
6./ Javaslat a Balinka, Kállai u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adására 
7./ Tájékoztatás a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt 
tervezési költségigényére  
8./ Javaslat Gaja-völgyi kiadványban való részvételre 
9./ Javaslat Gaja-völgy Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
megkötésére 
10./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi munkatervének meghatározására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Elkészült az idei évre vonatkozó munkaterv, melyet 
javasol a képviselő-testületnek elfogadásra 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2016.(I.27.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. évi munka és ülésterve 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 

1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 

a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Házak és bennük működő községi könyvtárak működésének 
értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 

4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók  
megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év 
költségvetési koncepciójára.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  

b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  

c) Tájékoztató a képviselő-testület és feladat-és hatáskörét érinti új 
jogszabályokról  
Előadó: jegyző  



 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 
alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve 
– a hónap utolsó péntek. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést 
nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 
Balinka, Bakonycsernye és Nagyveleg Önkormányzatainak  

együttes ülései  
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos 
tartalmú előterjesztést készíteni. 
 

IV. 
A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a 
terv elfogadását követően a www.balinka.hu önkormányzatunk honlapján, valamint a 
Bakkonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Balinkai Kirendeltségén közzéteszi.  

V. 
A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. évi ülésterve a következő: 
A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős 
a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  
JANUÁR Tárgyalandó napirendi pontok: 



1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
3./ A polgármester 2016. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
4./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
FEBRUÁR Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési ház 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
3./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról Mötv. 110. 
§ (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
4./Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
 



MÁJUS Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. július-augusztus: szükség szerint 
aktuális ügyek  
SZEPTEMBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./Aktuális ügyek 
 
 
 



DECEMBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2017. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Aktuális ügyek 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját április hónapban 
határozza meg, napja, pedig a költségvetési tervezet összeállításának 
függvényében kerül meghatározásra.  

 
  
2./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy a Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodást évente szükséges felülvizsgálni. A nemzetiségi önkormányzat 
már tárgyalta a megállapodás tervezetet, melyet elfogadott.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatát.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak 
tartalmát változatlan formában jóváhagyja. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  

 
 

3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 



Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy minden évben meg kell határozni a 
köztisztviselők teljesítményértékeléséhez az alap célkitűzéseket. Erre vonatkozóan 
az idei évben is elkészült az előterjesztés.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések meghatározását az 
előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2016.(I.27.) sz. Határozata  Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját 
képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 
1./ A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. 
2./ Továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli 
kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 
3./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
4./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
5./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
6./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
 7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2016. február 15-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2016. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
             köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 
 

 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvmellékletét képezi.  
Wéninger László polgármester: A rendeletre vonatkozó előterjesztés elkészült. Az 
előterjesztésben szereplő 2.§ bevezetését nem javasolja, viszont a rendkívüli 



települési támogatás lehetőségeinél javasolja bevezetni a téli tüzelő beszerzéséhez 
való hozzájárulást. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról 

 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

5./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának megismerésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A 2016. január 1. napjától hatályba lépő változások 
értelmében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 
önkormányzat köteles gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést egy szolgáltató 
által, család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtetni, melynek ellátási 
területe kiterjed a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára.  
A szolgáltatás működési engedélyéhez szükséges volt a szakmai program 
elkészítése, továbbá Balinka és Nagyveleg Képviselő-testület általi jóváhagyása. 
Szükséges továbbá mindkét település nyilatkozata, hogy a településen helységet 
biztosít a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében helyiség biztosítását Nagyveleg 
település vonatkozásában. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében a Bakonycsernye 
község Önkormányzata ellátási területéhez tartozó Balinka község 
vonatkozásában helységet biztosít Balinka, Petőfi u. 34. (hrsz. 143) szám alatt 
határozatlan időre, térítésmentesen.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 



A polgármester szavazásra bocsátotta a szociális alapszolgálat szakmai 
programjának jóváhagyását.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
község Önkormányzat családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
mint szolgáltatói nyilvántartásba vett tevékenységeinek szakmai 
programját jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a Balinka, Kállai u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvmellékletét képezi.  
Wéninger László polgármester: Elkészült az ingatlan bérbe adására vonatkozó bérleti 
szerződés tervezet, melyet minden képviselő megkapott. Kérte a véleményeket a 
tervezetre vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka, Kállai u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adására vonatkozó bérleti szerződés 
elfogadását.  
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonát 
képező Balinka, Kállai u. 1. szám alatti épületet a Balinka-Mecséri Polgárőrség 
(Balinka, Petőfi u. 34., képviselője: ifj. Fodor Róbert elnök) részére 2016. 
április 1. napjától határozatlan időre.  
A bérleti díj összegét 20.000 Ft/hó összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 



7./ Tájékoztatás a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt 
tervezési költségigényére  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az idei évben 
lehetőség lenne állami projektként történő támogatással a Gaja menti települések 
vízrendezéséhez tervek elkészítésére. A tervek elkészítése 44 millió Ft + Áfa összeg, 
mely lakosságszám arányosan leosztva Balinka települést 1.446.654 Ft + Áfa 
összegben érintené.  
 
Fodor Róbert képviselő: úgy gondolja, hogy 2 millió Ft-on nem múlhat ennek a 
beruházásnak a végrehajtása.  
 
Wéninger László polgármester: Hirtelen soknak tartotta a 2 millió Ft-ot, de kap érte 
az önkormányzat egy tervet, melyet, ha esetleg nem valósul meg a projekt, bármikor 
felhasználhat.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt tervezési költségigényének 
elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (I.27.) sz. Határozata Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a kinyilvánítja szándékát a 
Balinka, Bakonycsernye, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, 
Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Söréd településekkel közösen megvalósítandó 
"Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv" projektben való részvételre. 
A tervezési költségigény 44 mFt+áfa, melyből Balinkát érintő lakosságszám 
arányú kötelezettség 1.446.654 Ft +áfa. 
A képviselő-testület ezen összeg betervezésének lehetőségét a 2016. évi 
költségvetésében figyelembe veszi. 
Jelen határozat kizárólag szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalást nem 
takar, kizárólag az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében való 
szerepeltetésével és annak hatálybalépésével válik kötelező erejűvé. 
Amennyiben a projekt megvalósításában nem miden érintett település vesz 
részt, úgy a képviselő-testület a lakosságszám arányú kötelezettségéből 
adódó összeg betervezését felülvizsgálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 



8./ Javaslat Gaja-völgyi kiadványban való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy folyamatban van a 
Gaja-völgy és a Bakonyalja térségének turisztikai kalauza, melynek a részvételi 
összege 30.000 Ft + Áfa. Javasolta a kiadványban történő részvételt.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Gaja-
völgyi kiadványban való részvételt.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

9/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti szándékát, 
hogy a „Gaja-völgy és a Bakonyalja” Turisztíkai kalauz – 2014 kiadványban 
részt kíván venni. A részvételi díj összege 30.000 Ft + Áfa.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
9./ Javaslat Gaja-völgy Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 Wéninger László polgármester: Köszöntötte a Gaja-völgy Egyesület részéről 
megjelent Suhajda László és Veress Ildikó meghívottakat. Felkérte Suhajda Lászlót 
tájékoztassa a képviselőket a terveikről.  
 
Suhajda László: Köszöntötte a megjelenteket. Egy-két évvel ezelőtt már próbálkozott 
a Kisgyóni pihenőház üzemeltetésére szerződés kötésével. A vidéket egyre több 
turista látogatja, így az épület jó bázis lenne a gyalogos és a kerékpár turistáknak.  
Az egyesület nyújtaná a marketing részét, várhatóan pályázati forrásból lehetnek 
fejleszteni. Egyelőre így működhetne közösen. Az együttműködési megállapodás 
megkötése előtt szükséges lenne az épületet felértékeltetése.  
 
Wéninger László polgármester: A Gaja-völgyi Egyesület üzemeltetné a házat. 
Életveszélyes karbantartási munkákat az önkormányzat végezné el. Javasolta a 
testületnek, hogy az értékbecslést az önkormányzat végeztesse el, ezt követően 
lehet tárgyalni az együttműködési megállapodásról.  
 
Suhajda László: Javasolta, hogy az önkormányzat 2017-től IFA bevezetésével 
tervezzen, így ebből származna bevétele. A házat teljes mértékben az egyesület 
átvenné üzemeltetésre. Elsősorban nem pénzért, hanem kapcsolatokért is fordulnak 
az önkormányzathoz.  
 



Kóber Imre képviselő: Akkor talán a pályázatok benyújtására is nagyobb lehetőség 
lenne? 
 
Suhajda László: Ilyen típusú pályázatokat az önkormányzatoknak nem írnak ki,. 
Effektív munkát nem kellene az önkormányzatnak végezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletes tájékoztatást nyújtott a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben foglaltakról. Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanát nem adhatja oda 
ingyenesen, bérleti díjat meg kell határozni. Az önkormányzat adná az ingatlant, az 
egyesület pedig bonyolítaná a forgalmat?  
 
Suhajda László: Az ügyvéd is felvetette ezt a problémát, azért javasolta a 
megállapodást. Az IFA modell mindkét fél érdekeit védi. Mindenképpen utána kell 
járni jogilag lehetőség van-e rá. Kényszert nem szeretnének bevállalni. Olyan 
feladatokat szeretnének vállalni, amit végre is tudnak hajtani. Munkaerőt is 
szeretnének alkalmazni. Magas szintű szellemi munkát is igényelni fog. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatnak kötelessége az ingó és ingatlan 
vagyonát jó gazda módjára kezelni.  
 
Wéninger László polgármester: Reméli, az egyesület eljut odáig, hogy pályázatot tud 
benyújtani.  
 
Suhajda László: Nem arra törekednek, hogy mint szálláshely nyereséget termeljen. 
Rendszeres programok szervezésére alapoznak. Fel kell készülni a kerékpáros 
turizmusra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A pályázati összeget is az együttműködési 
megállapodásban szerepeltetni kell. Hiszen a tulajdonos engedélye nélkül nem lehet 
pályázatban szerepeltetni az ingatlant. S ha nyer a pályázat, akkor le kell tisztázni, 
hogy kié lesz az értéknövelő beruházás. Mert ha programokra nyer, akkor az 
egyértelmű, hogy az Egyesület használja fel, bonyolítja le. De ha az épületen lenne 
felújítás, bővítés stb. akkor annak sorsáról dönteni kell. 
 
Suhajda László: Minden pályázatból értéknövelő beruházást szeretnének végezni. 
Ezért is nagyon fontos az értékbecslés elvégzése.  
 
Fodor Róbert képviselő: Az önkormányzatnak milyen bevétele volt eddig a házból? 
 
Wéninger László polgármester: Általában hétvégére vették ki a házat, ez évente kb. 
200 eFt bevétel hozott, mely rá is lett fordítva.  
 
Kóber Imre képviselő: Véleménye szerint mindenképpen részletes megállapodást 
kell írni.  
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat elvégezteti az értékbecslést. Kérte, 
hogy az együttműködési megállapodás tervezetét küldjék meg, melyet a testület 
majd megtárgyal. 
 



Fidrich Tamásné jegyző: Ha elkészül az értékbecslés és az egyesület átvenné az 
üzemeltetést, le kell tisztázni az állagot is.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinkai 703 hrsz-ú ingatlan felértékelését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Nyikos László 
ingatlanközvetítő és értékbecslőt (8060 Mór, Deák F. u. 28.) az önkormányzat 
tulajdonát képező Balinkai 703 hrsz-ú (Kisgyón) ingatlan felértékelésére, 
amely alapot nyújtana az ingatlan további esetleges hasznosítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 Wéninger László polgármester: A 2016-os évre vonatkozóan elkészült a 
polgármester szabadságolási terve, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. 
Kérte e tervezet elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Wéninger László polgármester részére járó 39 
munkanap szabadság (25 nap alap, 14 nap pótszabadság, 9 nap 2015. évről 
áthúzódó szabadság), 2016. évben történő felhasználásának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: - 2016. 01. 12. - 2016. 01. 22.  (tavalyról áthozott) -  február  1 munkanap - március  1 munkanap - április   2 munkanap - május   4 munkanap 



- június   1 munkanap. - július    5 munkanap - augusztus  10 munkanap - december  2 munkanap A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető 
akadályoztatása idején veszi igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint 
munkáltatót értesíti, s az határozati formában hozza meg engedélyét. 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 
 

 
Wéninger László polgármester tájékoztatást nyújtott a betelepítési kvóta 
meghatározása ellen. Kérte a képviselők szavazati megerősítését e tárgyban. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2016.(I.27.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező betelepítési 
kvótát elutasítja. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és 
a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és az oktatási rendszerünkre.  
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
         Polgármester                       Jegyző 


