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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 6-án 8 
órai kezdettel megtartott rendkívüli 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./ Javaslat a 66/2016.(IX.14.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
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 

75/2016.(X.6.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a 66/2016.(IX.14.) számú határozat módosítására 
 



2./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 
módosítására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat a 66/2016.(IX.14.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Előző ülésen döntött a testület a közkifolyók 
leszereléséről. A Fejérvíz Zrt-vel további egyeztetést folytatott és a lakosság 
érdekében azt javasolja, hogy a Petőfi u. 48. számú ingatlan előtt ne kerüljön 
leszerelésre a közkifolyó. Amennyiben egyetért a testület, úgy javasolja a korábbi 
határozat módosítását. Kérte a véleményeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslat alapján a 66/2016.(IX.14.) számú határozat módosítását. 
  

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2016. (X.6.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2016.(IX.14.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
közkifolyón szolgáltatott ivóvíz vételi lehetőséget az alábbi felhasználási 
helyek előtt kívánja megszüntetni:  
Balinka településrészen:  
 Petőfi u. 14. 
 Petőfi u. 27.  
 Petőfi u. 70. 
 Petőfi u. 96.  
 Dózsa u. 10. 
Mecsér településrészen: 
 Régi Mecsér 1. (Erdész Telep) 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
9./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 



Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szerepel a módosítások 
szükségessége, mely leginkább a jogszabálynak való megfelelés érdekében történik.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016.(X.7.) önkormányzati rendelete 
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
   
Wéninger László           Fidrich Tamásné 

       Polgármester                          Jegyző 


