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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 1-jén 8 
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 2017. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslata Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Tájékoztató a család-és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
5./ Javaslat önkormányzati út helyreállítására benyújtott kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Egyéb ügyek 
 
 



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 
50/2017.(III.1.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 
2./ Javaslata Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójának 
elfogadására 
3./ Tájékoztató a család-és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről  
5./ Javaslat önkormányzati út helyreállítására benyújtott kérelem 
megtárgyalására 
6./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen részletesen megtárgyalta a 
költségvetés tervezetét a testület. Ennek megfelelően elkészült a rendelet 
előterjesztése, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Ennek kapcsán a 
képviselő-testületnek minden évben el kell fogadni az önkormányzat saját bevételek, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
meghatározását a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről. Javasolta az 
erre vonatkozó előterjesztés elfogadását is. Továbbá a polgármester részére 
megállapított cafetéria juttatásról is szinten dönteni kell a testületnek.  
  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározását 
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza a Gst. 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 



 

1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 
Futamidő/kezesség 
érvényesíthetőségi 

határideje 

Kötelezettség 
összesen Ft 

2 2017. év 0 0 
3 2018. év 0 0 
4 2019. év 0 0 
5 2020. év 0 0 
6 Összesen 0 0 

A figyelembe vehető saját bevételek: 

1 
Saját bevétel megnevezése, 

azonosító adatai 

Rendsze
ressége 
esedéke

ssége 

Bevétel várható összege Ft 

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

2 
Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

félévente 10.800.000 10.800.000 3.600.000 10.800.000 

3 

Az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

alkalom-
szerű 

  
 

 
 

 

4 
Az osztalék, a koncessziós díj 
és a hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

5 

A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel 

-- 0 0 0 0 

6 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel alkalom-

szerű 
300.000 300.000 300.000 300.000 

7 
A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

--  0   

8 Összesen -- 11.100.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Wéninger László polgármester bejelentette érintettségét a részére meghatározandó 
cafftéria juttatással kapcsolatban, melyet szavazásra bocsátott.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármestert a polgármester céljuttatásának meghatározását tartalmazó 
napirend döntéshozatalából nem zárja ki.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 



Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester 2017. évi 
cafeteria keretének megállapítását a költségvetési rendelet tervezete szerint. 

   
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017.(III.1.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi 
cafeteria juttatásának keretösszegét bruttó 200.000 Ft összegben határozza 
meg. 
A polgármesterre vonatkozó cafeteria juttatás részletes feltételeit a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata 
tartalmazza.   
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017.(III.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a Kistérségi Társulás által készített 
beszámoló elfogadását, melyet már a Társulás is elfogadott. Elolvasta, részletes 
mindenre kiterjedő anyag.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: A beszámolót el lehet fogadni, polgármester Úr is 
a Társulás bizottságában tagként, továbbá az üléseken is részt vesz. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadását.  
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2017.(III.1.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi beszámolóját a Társulás működéséről, elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Tájékoztató a család-és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A családsegítő által elkészített beszámolót átolvasta. 
Részletes, mindenre kiterjedő anyag. Tapasztalja, hogy a családsegítő nagyon jól 
végzi a munkáját, szakmailag megfelelő. Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Furcsának tartotta, hogy olyat leírt az anyagban, hogy 
hárman vannak és két számítógép. Miért nem elég, hiszen neki a családokat kellene 
látogatni, nem az irodában lenni.   
 
Wéninger László polgármester: Sajnos már nekik is mindent rögzíteni kell, ha 
felkeresik egy problémával, már azt is jelenteni kell.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Büszke rá, hogy ilyen jó munkaerő van a 
településen, saját maga is tapasztalta már.  
 
Wéninger László polgármester: A beszámoló egyik táblázatában szerepel a 
esetjelzések száma, mely tükrözi, hogy a Bakonycsernye-Balinka-Nagyveleg együtt 
nem sokkal haladja meg pl. Bodajk lakosságszámát, viszont az esetjelzések száma 
jóval nagyobb, továbbá Bodajkon 3 fő, nálunk pedig 2 fő látja el ugyanazt a feladatot. 
Ennek ellenére nagyon jól végzik a munkájukat a dolgozók.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Nagyon sok szociális munkás végzettségű van, akiket 
alkalmazni kellene arra, hogy rendszeresen részt vegyenek a problémás családok 
életében, segítsék őket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti 
szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
4./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Szintén elkészítette a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás is a beszámolóját, mely tartalmazza Balinka és Mecsér települések szociális 
étkeztetésének biztosítását. Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Összesen a két településen 12 fő vette igénybe 
az étkeztetés a tavalyi évben? 
 
Wéninger László polgármester: Igen, mindkét település összesen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat önkormányzati út helyreállítására benyújtott kérelem 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester. Sulák Rudolf kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, mely szerint az önkormányzati út, amelyen keresztül megközelíti a 
saját termőföldjét, helyreállítására lenne szükség. Ennek megoldását kérte az 
önkormányzattól. Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzati utak karbantartása az önkormányzat 
kötelező feladata, de elsősorban belterületen, hiszen a mentőnek, tűzoltóknak 
minden ingatlant meg kell, hogy tudjanak közelíteni, külterületi utak esetében is az 
utak tulajdonjoga az önkormányzaté, viszont azok tönkretételét általában a nagy 
gépjárművet használó gazdák vesznek részt. Természetesen, ha az 
önkormányzatnak van anyagi lehetősége, akkor megoldható e feladat. Balinka 
önkormányzata jelenleg nem rendelkezik olyan gépparkkal, mely megoldást 
jelentene a külterületi utak helyreállítására. Viszont, ha nem aszfaltozással van 
felújítva, akkor az első nagyobb eső elmossa.  
 



Wéninger László polgármester: Külterületi utak felújítására a tavalyi évben volt 
pályázati kiírás, melyhez 25 % önerő kellett, valamint olyan tervezési költségek, 
melyre az önkormányzatnak nem volt anyagi fedezete, valamint előreláthatólag 
2017-ben sem tud biztosítani.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Sulák 
Rudolf kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Sulák Rudolf 
Székesfehérvár, Várkörút 50. szám alatti lakost, hogy Balinka község 
Önkormányzata a külterületi utak helyreállítására a 2017. évi költségvetésben 
fedezetet biztosítani nem tud.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
6./ Egyéb ügyek 
 
6/1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a 
mentőautóinak felszereltsége érdekében. Véleménye, hogy az országos 
mentőszolgálatot ne támogassa a testület. Amennyiben a móri mentőszolgálat kérne 
segítséget, úgy azt támogatná.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Egyetértett a polgármester véleményével.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Amennyiben támogatást ad az önkormányzat, valóban 
inkább a móriaknak kell adni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének elutasítását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány által benyújtott támogatási kérelmet 
forráshiány miatt elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



6/2. Javaslat az alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálatára 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mivel 2017. január 1-től törvény szerint változott a 
polgármesterek bére, így az alpolgármester tiszteletdíját valamint költségtérítését is 
szükséges felülvizsgálni. Tájékoztatta a képviselőket az alpolgármesteri tiszteletdíj 
valamint költségtérítés mértékéről.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester bejelentette érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban, továbbá kijelentette, hogy a részére megállapított tiszteletdíjból 
119.415 Ft összegről lemond, azt nem kívánja felvenni. Kérte, nyilatkozatát juttassák 
el a számfejtő Magyar Államkincstár részére. 
 
Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta Kissné Bolla Mária 
alpolgármester érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Bolla Mária 
alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 
meghatározását tartalmazó napirend döntéshozatalából nem zárja ki. 
  

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározását.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Kissné Bolla Mária alpolgármester tiszteletdíját 
179.415 Ft-ban határozza meg 2017. február 1-től.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 1. 

 
 

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

 
 



 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2017.(III.1.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Kissné Bolla Mária alpolgármester 
költségtérítését 26.910 Ft-ban határozza meg 2017. február 1-től.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 1. 

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

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 


