
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 2016. június 24-én 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Fodor Róbert    képviselő 
Kóber Imre                        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./ Pályázat benyújtása „adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
támogatására” kiírt pályázatra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzeteket tartalmazó önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
 
3./ Felhatalmazás adása önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester   
4./ Egyéb ügyek 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  
 

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

 
 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
59/2016.(VI.24.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 

tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Pályázat benyújtása „adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatására” kiírt pályázatra 
2./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzeteket tartalmazó önkormányzati 
rendelet megalkotására 
3./ Felhatalmazás adása önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
4./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Pályázat benyújtása „adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatására” kiírt pályázatra  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is 
lehetőség van a pályázat benyújtására, melynek keretén belül lehetne pályázni a 
település belterületén út, híd vagy járda felújítására. A támogatás mértéke 100 %, 
beadási határidő augusztus 31.  
Javasolta a pályázat benyújtását.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az „adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat támogatására” kiírt 
pályázat benyújtását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
60/2015.(VI.24.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 8. szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatát benyújtja a 
település belterületén út, híd vagy járdaépítésre, felújításra, karbantartásra 
pályázati alcél tekintetében. Nyilatkozik, hogy a település lakosságszám 
szerinti támogatásán felüli bekerülési összeget a saját költségvetéséből 
biztosítja. Nyilatkozik továbbá, hogy az önkormányzatot, mint pályázót 
adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során 
felmerült kiadásaival kapcsolatban.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 



 
2./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzeteket tartalmazó önkormányzati 
rendelet megalkotására  
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2015. augusztusában hatályba lépett törvény értelmében 
szükséges rendeletet alkotni az egészségügyi alapellátási körzetekről. Ennek 
eredményeként készült el a rendelet tervezet, melynek előkészítésébe bevonásra 
került a védőnő, a háziorvosok, megküldésre került az ÁNTSZ és a vezető védőnő, 
mint szakmai szerv részére, továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező 
egyeztető eljárás lefolytatása folyamatban van. Az országos módszertani intézettől 
még visszajelzés nem érkezett, így a rendelet hatálybalépése nem történne meg a 
kihirdetéssel, hanem egy hónap múlva, a vélemény visszaérkezésével. A többi 
kötelező véleményeztetési eljárás lezárult, az ÁNTSZ észrevétel tétel nélkül 
hozzájárul, a védőnő és a háziorvosok megtették korábban az észrevételüket, mely 
beépítésre került a tervezetbe. 
Wéninger László polgármester: Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 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 

7/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetekről   

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ Felhatalmazás adása önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
Fidrich Tamásné jegyző: A közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet felül kell 
vizsgálni, kérte a testület felhatalmazást a rendelet felülvizsgálatának előkészítésére.  
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg a 
jegyzőt a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatára.  

 



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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2016. (VI.24.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fidrich Tamásné 
jegyzőt a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatával 
és a képviselő-testület elé terjesztésével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő soros testületi-ülés  

4./ Egyéb ügyek 
 
Wéninger László polgármester: Közmeghallgatáson elhangzott, hogy a Sprőder 
utcában a 7. számú ingatlan előtt nem folyik el a víz, mert az 5. számú ingatlan előtt 
a tulajdonos feltöltötte az árkot. Helyszíni szemle során megállapította, hogy sem az 
5. szám előtt, sem a 7. szám előtt az árok nem töltötte/tölti be a szerepét, ezért 
intézkedett, hogy a 7. szám előtt is legyen feltöltve az árok. 
Szintén közmeghallgatáson merült fel, hogy a Béke u. felső szakaszán több helyen a 
csapadékvíz elszivárog az útburkolat alá. Itt is helyszíni szemlét tartott a panaszossal 
és a halaszthatatlan munkák elvégzését megrendelte a Klein Ipari Kft.-től. 
Közmeghallgatáson elhangzott, hogy a budapesti buszjárat miért nem áll meg a 
Mecséri buszmegállóban. Írásban jelzett a Volán fele, válasz még nem érkezett.  
Az orvosi rendelő felújítása elkészült, a bútorok nagy része megérkezett, így jövő 
héten visszaköltözhet a rendelés az új épületbe. Az elszámolás még nem történt 
meg, de valószínű lesz többletköltség a felújítás közben felmerült költségek miatt.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Jelezni kellene a lakosság fele, hogy rendelés ideje alatt 
nem foglalják el a parkolót, csak a betegek részére legyen.  
 
Wéninger László polgármester: Jelezni fogja, vagy pedig tábla elhelyezésére lenne 
szükség.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Korábbi ülésen szó volt róla, hogy a művelődési 
házba lesz függöny vásárolva, mikor kerül erre sor? 
 
Wéninger László polgármester: Jelenleg beadásra került a könyvtáros pályázat, 
melyben eszközre is lehetett pályázni.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Iparűzési adót hányan fizetnek a településen? Van-e 
elmaradás? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi adókról szóló tájékoztatás a következő testületi ülés 
napirendi pontja lesz, ahol a beszámolóban összegszerűen kerül majd feltüntetésre.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Akik nem fizetnek gépjárműadót jelezve van-e nekik? 
Wéninger László polgármester: Természetesen, vannak kiküldve felszólítások.  



 
Tóth Gabriella képviselő: Jó lenne, ha rendbe lenne, mert az interneten 
problémáznak a lakók. A településen több helyen van elhanyagolt környezet, nem 
lehetne ezekkel foglalkozni? 
 
Wéninger László polgármester: Több olyan hely van, ahol gondozzák, de ritkábban, 
mivel nem élnek itt. Végig kellene járni a falut és felszólítani ezeket a tulajdonosokat.  
 
Kóber Imre képviselő: Tudja mindenki, hogy gondoznia kell a tulajdonát. Ha valaki 
előtt az árok tönkremegy, kinek kell helyreállítani?  
 
Wéninger László polgármester: Bízik benne, hogy nyertes lesz a beadott vizes 
pályázat és a Dorschner utca felújításra kerül.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Esztétikailag a lakosok a saját környékükön tegyék rendbe 
a területet.  Az árkokat rendszeresen karban kell tartani. 
 
Wéninger László polgármester: Nagy felhőszakadás esetén, bármilyen árok lehet, 
akkor is kár keletkezik.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Meg kellene szervezni a településen a Balinkáról 
elszármazottak találkozóját, akár falunap keretén belül is. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Bakonycsernyén is szerveztek már ilyet.  
 
Wéninger László polgármester: Jó ötlet, fel kell kutatni az elszármazottakat.  
 
Tóth Gabriella képviselő: A plusz közvilágítási lámpák vannak-e már?  
 
Wéninger László polgármester: A lámpák elhelyezésére anyagi fedezet szükséges.  
 
Fodor Róbert képviselő: Hova kellene elhelyezni a lámpákat? 
 
Wéninger László polgármester: Jungwirthék jelezték a közmeghallgatáson, hogy az 
utca végén nincs közvilágítás.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a nyár folyamán nem tervez testületi ülést, esetleg 
pályázat benyújtása miatt várható rendkívüli ülés megtartatása.  
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
   
Wéninger László           Fidrich Tamásné 

        Polgármester                          Jegyző 


