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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 8-án 8 
órai kezdettel megtartott soros 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 művelődési házak munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
5./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
6./ Javaslat iskola felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat gyepmesteri vállalkozói szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat út-és járdafelújítási munkák tervezésére benyújtott árajánlat 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Falunap időpontjának meghatározása és fellépők kiválasztása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ 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 
3/2019.(II.8.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a művelődési házak munkatervének elfogadására 
2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének 
beterjesztésére 
3./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
4./ Javaslat polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
5./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
6./ Javaslat iskola felvételi körzethatárok véleményezésére 
7./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
egyszeri támogatásának végrehajtására 
8./ Javaslat gyepmesteri vállalkozói szerződés módosítására 
9./ Javaslat út-és járdafelújítási munkák tervezésére benyújtott árajánlat 
megtárgyalására 
10./ Falunap időpontjának meghatározása és fellépők kiválasztása 
11./ Egyéb ügyek 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Szeretettel köszöntötte a Bodajki Törpi Óvoda vezetőjét Skrabákné Ruff Katalint.   
 



Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Megköszönte a képviselő-testületnek az előző 
évben nyújtott támogatást, mely egy beruházás részeként került felhasználásra, 
mosdó felújításra, évek óta tervezték. Amióta használják az épületet nem volt 
felújítás rajta. A gyerekek nevelése szempontjából mindent megtesznek, sikerült a 
Boldog Óvoda címet a tavalyi évben megkapni. Az idei évben is támogatási kérelmet 
nyújtottak be a képviselő-testülethez, hiszen az óvoda csak az állami normatívából 
dolgozik, mely leginkább csak a béreket és az alapvető működési költségeket fedezi, 
a felújításokat sajnos nem. Két dolgot szeretnének az idén megvalósítani, a másik 
mosdó felújítását, vezetékek és szennyvízhálózat cseréjére is szükség van. A 
felújítás a nyári bezárás alatt történne. A másik nagyobb költség a fektetőknek a 
költsége, jelenleg a 25 éves ágyakat használják. Sajnos mára elhasználódtak, 
valamint az ÁNTSZ feltételeinek sem felelnek már meg. Az alapköltségvetésből 
ezeket nem tudják fedezni, ezért kérték az önkormányzattól az anyagi támogatást. 
Jelenleg Balinkáról 20 gyermek jár az óvodába, akiknek a szüleivel nagyon jó a 
kapcsolat, amiben tudják, segítik az óvodát, se sajnos anyagi támogatással nem. 
Ezért kérte a képviselő-testület pozitív döntését a kérelem elbírálásában. 
 
Wéninger László polgármester: Megköszönte az óvodavezető részletes 
tájékoztatóját. Elmondta, hogy a képviselő-testület a költségvetés megtárgyalása 
előtt áll. Van folyamatban nagyberuházás, melynek végkimenetele még nem látható. 
Ezért most jelen pillanatban nem valószínű, hogy dönteni tud a testület erről a 
kérdésről, de természetesen az év folyamán visszatér rá. 
 
 
1./ Javaslat a művelődési házak munkatervének elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A munkaterv szerinti programokra tervezett összegek 
a költségvetésbe beépítésre kerültek.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Szeretné, ha a kirándulást nem a Melinda szervezné, 
elsősorban gyerekeknek szóljon.  
 
Wéninger László polgármester: Következő ülésen kerül tárgyalásra a beszámoló, 
ahol jelen lesz a Melinda, el kell neki majd mondani.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
művelődési házak munkatervének elfogadását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődés házak 2019. 
évre vonatkozó munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A költségvetés tervezése során figyelembe vette azt, 
hogy abban az esetben, ha a korábban benyújtott költségnövekményi igény nem lesz 
támogatott, úgy vagy vissza kell fizetni az eddigi támogatást vagy az 
önkormányzatnak saját erőből kell megvalósítani a beruházást. Bízik benne, hogy 
pozitív elbírálást kap az igény és nem lesz szükség az önerő biztosítására.  
A tavalyi költségvetési teljesítéshez próbálta igazítani, 2 fűkasza került betervezésre.  
A bodajki óvoda kérelmének támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a 
költségvetés tervezése során szóba került, de úgy gondolja, hogy nincs honnan 
átcsoportosítani a támogatásra egyelőre a pályázat megvalósítása miatt. 
Amennyiben év közben úgy alakul, visszatérhet rá a testület.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Abban az esetben, ha a költségnövekmény nem kerül 
pozitív elbírálásra abban az esetben dönteni kell majd arról, hogy visszafizeti-e az 
önkormányzat az eddigi támogatást, vagy pedig saját költségén valósítja meg a 
beruházást. Kérte, hogy a döntésről való tudomásszerzésig csak a legszükségesebb 
dolgokra legyen költve.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Vissza nem fizetnek semmit. Azt már el nem vehetik. 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy amennyiben a 
pályázat megvalósítására kötött támogatási szerződésben foglaltakat nem teljesíti az 
önkormányzat, úgy a fel nem használt és a felhasznált támogatást is vissza kell 
fizetnie az önkormányzatnak. Lehetett volna akár műszaki tartalmat csökkenteni, ha 
nem látja a testület megvalósíthatónak a pályázati célt. Ebben az esetben viszont a 
támogató engedélye lett volna szükséges, hiszen a pályázatban vállalt 
mutatószámoknak akkor is meg kell valósulni, tehát csak akkor engedték volna a 
műszaki tartalom csökkentését, ha az alapcél nem sérül. A műszaki tartalom nem lett 
csökkentve, így a pályázatot teljes terjedelmében meg kell valósítani akár 
költségnövekményi támogatással, akár anélkül, ha nem kívánja vissza fizetni a 
támogatást. Nyomatékkal felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetés 
összeállítása során tartsa szem előtt ezen kötelezettségét.  
 
Tót Gabriella képviselő: Balinkáról csernyére átjáró gyerekek utána mennyit fizetünk? 
 
Wéninger László polgármester: A költségvetés tartalmazza, közel 700 000 Ft.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Bodajkra viszont nem fizetünk semmi támogatást, ezért 
kellene támogatni az óvoda kérelmét.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Balinkának 
Bakonycsernye településsel van feladat ellátási szerződése az óvoda tekintetében. 
Sem Bodajk önkormányzatával, sem más civil szervezettel, mint a Törpe Óvoda 
Alapítvány, nincsen szerződése. Így Bakonycsernyének kötelessége fogadni a 
balinkai gyerekeket az óvodába, ellátási szerződés alapján, viszont Bodajk 
önkormányzatának az óvodájába, illetve az alapítványi óvodába nem kötelesek 



fogadni. Természetesen a szülőnek lehetőségük van máshova vinni a gyermeküket a 
körzetes óvodán kívül, ha fogadják őket. De nem állíthatják az önkormányzatot olyan 
helyzetbe, hogy mondjuk öt féle óvodába hordják a gyerekeket, akkor az 
önkormányzatnak öt felé kellene támogatást nyújtani. Természetesen, ha van szabad 
pénzeszköz a költségvetésben, és a testület úgy ítéli meg, hogy támogatni szeretné 
az alapítványi óvodát, természetesen lehetősége van rá.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
költségvetési tervezet elfogadását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvénybe meghatározott kötelezettsége teljesítése 
érdekében az önkormányzat 2019. évi gazdálkodási évére vonatkozó 
költségvetési rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmas formában beterjesztette 
a képviselő-testület elé tárgyalásra. A képviselő-testület tételesen áttekintette 
a költségvetési számokat és a rendelet tervezet költségvetési főösszegét 179 
241 394 Ft-ban határozta meg.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tárgyalás során meghozott döntések 
beépítésével a költségvetési rendelet tervezetet készítse elő.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészített rendelet tervezetet a 
zárószavazásra terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
3./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Jogszabályi előírás, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodást évente felül kell vizsgálni, melynek tervezetét 
a nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell tárgyalni. Javasolta az előterjesztés 
szerinti elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. 
 

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

 
 
 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019.(II.8.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a nemzetiségi 
önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok ellátására 
vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között köttetett 
megállapodást felülvizsgálta.  
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Javaslat polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Elkészült a polgármester szabadságolási terve a 
2019. évre vonatkozóan, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. Felkérte a 
jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyását. 
  

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019.(II.8.) 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 65 
munkanap szabadság (31 nap alap 1-9 hó + 34 nap előző évi) 2019. évben 
történő felhasználásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január – február  15 nap 
március – április 15 nap 
május – június  7 nap 
július    7 nap 
augusztus   7 nap 
szeptember   7 nap 
október   7 nap 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 



5./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden év elején részletesen elő kell írni a célkitűzéseket, 
mely alapján lehet majd értékelni a köztisztviselőket, melyet el kell fogadni a 
képviselő-testületnek. Az idei évben kiemelt szerepet kap az európai uniós és a helyi 
önkormányzati választással kapcsolatos feladatok.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint elfogadni a 
célkitűzéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározását az előterjesztés 
szerint.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019.(II.8.) Határozata 
Bakonycsernye/Balinka/Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1./ Az Európai Parlamenti valamint a helyi önkormányzati választásokon 
valamint előkészületeiben való aktív részvétel.  
2./ Az ASP rendszer alkalmazásán túli továbbképzéseken való aktív 
részvétellel, az írott és szóbeli kommunikációskészségek fejlesztésével emelni 
a hivatal arculati színvonalát.  
3./ A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. Az 
ügyfelek gyors, pontos tájékoztatása, a társhatóságok által kért adatgyűjtések, 
adatszolgáltatások teljesítése.  
4./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében.  
5./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel.  
6./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal 
működését biztosító jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az j 
jogszabályi rendelkezések munkafolyamatokba történő beépítése. 
8./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.  



Felkéri Bakonycsernye Nagyközség Polgármesterét, hogy 2019. január 31-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint módszertani ajánlás figyelembe vételével 2019. január 31. napjáig a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzatai Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg.  
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat iskola felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A Kormányhivatal minden évben megkéri a 
véleményt az iskolák felvételi és működési körzeteire vonatkozóan, melyet február 
15-ig kel megküldeni. Erre vonatkozó előterjesztést megkapták a képviselők, 
javasolta az abban szereplő határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai felvételi körzethatárok véleményezését az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával 
élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
Balinka közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmény nincs. 
Balinka község közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű gyermekek 
száma: 3 
Ebből a 
- Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménybe (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 
- Bodajki Általános Iskolába (8053 Bodajk, Bányász ltp. 21-22.) járó hátrányos 
helyzetű gyermekek száma: 3 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2019. február 15. 

 
 



7./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
egyszeri támogatásának végrehajtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Decemberi testületi ülésen már elhangzott, hogy a 
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére támogatást nyújt az állam 
12.000 Ft összegben, mely az önkormányzathoz megérkezett. Az önkormányzatnak 
vállalkozókkal szerződést kell kötni, ahonnan a jogosultnak kell elszállítani a fát, 
szenet, gázpalackot. Schweighardt Csaba vállalkozó benyújtotta árajánlatát a fára 
vonatkozóan. A gázra Pető Gábor egyéni vállalkozóval történt megegyezés, így 
elkészültek a szerződés tervezetek.  
 
Fodor Róbert képviselő: A fára benyújtott ajánlatot mindenképpen támogatni tudja.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Több árajánlatot is lehetett volna bekérni.  
 
Wéninger László polgármester: Jöttek árajánlatok, de összehasonlítva a 
legkedvezőbb a helyi vállalkozóé volt.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A gázpalacknál probléma, hogy a 12.000 Ft-ból két 
gázpalack plusz egy fél palack kerül ki, de fél palackot nem tud számlázni a 
szolgáltató. Ezt követően felmerült a Flaga Gáz, aki a helyszínre is szállítja. Ők 2000 
Ft-os ticket-et biztosítanak, amelyet az igénylő kézhez kap, s két 2000 Ft-os tikettel 
már meg tudja vásárolni a gázpalack töltetet, mert a 4000 Ft feletti részt készpénzzel 
ki tudja pótolni. Ebben az esetben nem kell fél, vagy negyed gázpalack töltetet 
számlázni a szolgáltatónak. Kétsége merült viszont fel, melyről a testületet 
tájékoztatja, hogy ebben az esetben a szolgáltatóval kötött szerződés nem 
tüzelőanyagról, hanem tüzelőanyag ticketről szól. Félő, hogy az elszámolás során ezt 
nem biztos, hogy megfelel. Írásban feltette kérdését az Államkincstár felé, de a 
válaszban a kormányhatározat szövege lett beidézve, melyben az szerepel, hogy a 
szolgáltatóval kötött szerződést az elszámoláshoz be kell csatolni. Felhívta a testület 
figyelmét, hogy ezt bizonytalansági tényezőnek látja. Nehogy előforduljon, hogy a 
támogató nem fogadja el a szerződést és vissza kelljen fizetni a 12.000 Ft-okat. 
 
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint a ticket-es megoldást tartja korrektnek.  
 
Fodor Róbert képviselő: Szintén támogatta ezt a megoldási javaslatot. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vállalkozókkal történő szerződések elfogadását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.278.) 



Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, továbbá a Belügyminiszter 
BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott támogatói okiratában meghatározottak 
figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni támogatás felhasználhatósága 
céljából szerződést köt Schweighardt Csaba helyi vállaklozóval (8054 Balinka, 
Ady u. 7., adószáma: 69118526-1-27) fa tüzelőanyag biztosítására 12.000 
Ft/igénylő értékben.  

 A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a természetben nyújtott támogatás értékét nem csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (II.8.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.278.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, továbbá a Belügyminiszter 
BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott támogatói okiratában meghatározottak 
figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni támogatás felhasználhatósága 
céljából szerződést köt a Flaga Hungária Kft-vel (2040 Budaörs, Puskás 
Tivadar u 14., adószáma: 10446489-2-44) palackos PB gáz tüzelőanyag 
biztosítására 12.000 Ft/igénylő értékben.  

 A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a természetben nyújtott támogatás értékét nem csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2019. (II.8.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.278.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, továbbá a Belügyminiszter 
BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott támogatói okiratában meghatározottak 
figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni támogatás felhasználhatósága 
céljából szerződést köt TÜZÉP-97 Kft.-vel (telephely:8052 Fehérvárcsurgó, 
074 hrsz., adószám: 11455301-2-07) szén és fabrikett (pellet) tüzelőanyag 
biztosítására 12.000 Ft/igénylő értékben.  

 A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a természetben nyújtott támogatás értékét nem csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat gyepmesteri vállalkozói szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A gyepmesteri tevékenység ellátására az 
önkormányzatnak az Alpha-Vet Kft-vel van szerződése, akik március 1-től szerződés 
módosítást kezdeményeztek áremelkedés miatt. Javasolta a szerződés módosítás 
elfogadását.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyepmesteri vállalkozói szerződés módosítását.  
 

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

 
 
 
 
 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2019. (II.8.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homok sor 7.) által benyújtott 
gyepmesteri tevékenységre vonatkozó árakat az alábbiak szerint fogadja el: 
Havi készenléti díj   6000 Ft 
Ellátási díj/db/14nap  4600 Ft 
Bódító szer     4500 Ft 
Befogási díj    1800 Ft 
Km díj (telephelytől-telephelyig)  140 Ft 
Egyedi kiszállási díj km díja  150 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. március 1.  
 

 
9./ Javaslat út-és járdafelújítási munkák tervezésére benyújtott árajánlat 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Előző ülésen szó volt arról, hogy a település út és 
járdafelújítására vonatkozóan a tervek elkészítésére árajánlatot kér be. Az árajánlat 
megérkezett Fekete Zoltán építőmérnöktől, melyet a képviselők részére is 
megküldött. Véleménye szerint ne legyen még egyelőre terveztetve, a Dorschner 
utca árokra legyenek tervek kérve.  Az idei évben megjelenik a Magyar Falu Program 
pályázati lehetőség, melyben utak felújítására is lehet pályázni. Véleménye szerint 4 
utca felújítását célozza meg majd a testület.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Magyar Falu Program pályázat tervezetét elolvasva, 
megnyugtatónak tartja, mivel a kistelepülések problémáit célozza meg.   
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
 
10./ Falunap időpontjának meghatározása és fellépők kiválasztása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is 
szeretné, ha megrendezésre kerülne a falunap, melyet javasolt június 8-án tartani a 
balinkai településrészen. A fellépőkről kellene dönteni, hogy időben lehessen velük 
tárgyalni. Kérte a véleményeket.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Többen jelezték, hogy a Csocsesz lehetne 
fellépő.  
 
Kóber Imre képviselő: Elsősorban a Sláger Tibó lehetne. 
 



Wéninger László polgármester: Postás Józsi, Magyar Rózsa, Sláger Tibó. 
Popzenének Abba Sisters, esetleg LL Junior, mivel Balinkán nem volt, csak 
Mecséren és a Retro Show. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a falunapi 
rendezvény időpontjának meghatározását valamint a fellépők meghatározását.  
  

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Mecséri településrész falunapjának időpontját 2019. június 8. napjában 
határozza meg, melyre Sláger Tibó és az ABBA Sisters fellépőket kívánja 
meghívni.  
A fellépők fellépési díját a 2019. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Egyéb ügyek 
 
Wéninger László polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a testület a Balinka 197 
hrsz. önkormányzati ingatlan eladásáról Markó László Balinka, Dózsa Gy. u. 1. sz. 
alatti lakos részére. Mivel az akkori határozatba nem került bele a testület által 
felajánlott vételár, ezért szeretném kérni a határozat módosítását azzal, hogy 
kerüljön bele a felajánlott vételár összege is, a 250 Ft/m2. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
133/2018.(XII.18.) határozat módosítását.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 197 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 828 m2 nagyságú ingatlanát 
250 Ft/m2 áron értékesíti Markó László Balinka, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti 
lakos részére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
 



 
Wéninger László: Tájékoztatja a testületet, hogy Bokody Mária kiköltözött a Balinka, 
Petőfi u. 64 sz. alatti önkormányzati ingatlanból, az átadás-átvétel megtörtént, az 
ingatlant kitakarított állapotban adta át. Még az udvaron álló gépjárművet és a 
garázsban hátrahagyott egyéb ingóságokat kell elvinnie. A gázkazán karbantartását - 
mivel valószínűsíthetően a bérlés alatt nem történt meg, ezért - megrendelte. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Segítő szívvel, jó 
szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy vérnyomásmérő monitor beszerzésével kívánják támogatni a 
Tűzoltó Utcai Gyermekklinikát. Ehhez kérik az felajánlást. Véleménye szerint az 
önkormányzat anyagi forrás hiányában nem tudja támogatni a kezdeményezést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Segítő Szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelemének 
elutasítását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2019. (II.8.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Segítő szívvel, jó 
szándékkal Közhasznú Alapítvány” (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz.2.) 
támogatási kérelemét az önkormányzat anyagi forráshiány miatt támogatni 
nem tudja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Bíró Katalin balinkai 
lakos panaszbejelentéséről, melyben leírta, hogy mivel a háza az út szintjénél 
alacsonyabban helyezkedik el, ezért az esővíz a ház bejáratához folyik. Kérte ennek 
kivizsgálását. Véleménye szerint a panaszbejelentést szakember bevonásával 
vizsgálja meg a testület, majd azt követően hozza meg döntését.  
 
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását és egyetértett 
vele.   
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 


