
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 
25-én 8.00 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 4fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbiak szerint tett  
javaslatot:  
 
1./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kissné Bolla Mária alpolgármester 
 
4./ Javaslat helyettesítő háziorvosok megbízási díjának emelésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V  elnevezésű viziközmű rendszer 2020-2034 
évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



6./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme SECAP 
dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Javaslat 2020/2021 tanév felvételi körzetei, hátrányos helyzetű általános iskolás 
gyermekek felvételére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
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 

73/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kissné Bolla Mária alpolgármester 
4./ Javaslat helyettesítő háziorvosok megbízási díjának emelésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2020-
2034 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme 
SECAP dokumentáció elfogadására 
Előterjesztés: Wéninger László polgármester 
7./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az összes 
változás a testületi döntések szerint lett meghozva. Javasolja elfogadásra. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi költségvetés módosítását elfogadásra. 
 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. (IX.26.) Rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  

1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és kérte a 
testülettől a beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi második féléves beszámolót elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

74/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 
évi gazdálkodásáról szóló második féléves beszámolót a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kissné Bolla Mária alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Kérte a döntéshozatalból történő kizárását és átadta 
a napirendi pont vezetését Kissné Bolla Mária alpolgármesternek 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kissné Bolla Mária alpolgármester szavazásra 
bocsátotta Wéninger László polgármester döntéshozatalból történő kizárását. 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 
Wéninger László polgármester nem szavazott 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

75/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármestert a szabadságával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy 
Wéninger László polgármester választott tisztségviselői jogviszonya 2019.10.13-án 
technikailag megszűnik. A folyamatban lévő projektek végett a fennmaradt 27 nap 
szabadságát kivenni már nem lesz lehetősége, illetve az év folyamán nem volt 
lehetősége, ezért kérte a testületet a ki nem vett szabadságának megváltása 
engedélyezését. 
 
Kóber Imre képviselő: Megérti, hogy nem tudta kivenni, hiszen rengeteg időt fektetett 
abba, hogy a beadott pályázatok sikeresek legyenek. Sokat tett, eredményes lett. 
 
Több, kérdés hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra 
bocsátotta a polgármester megmaradt szabadságainak pénzbeli kifizetését 
elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

Wéninger László nem szavazott 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
76/2019.(IX.25.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármester 2019. január 1- és 2019. október 13. közötti időszakra 
vonatkozó időarányosan igénybe nem vett szabadságának megváltását 
engedélyezi a 2019. évi költségvetés tartalék terhére. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat helyettesítő háziorvosok megbízási díjának emelésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta a kérelemben foglaltakat és kérte a testület 
véleményét. 
 
Kóber Imre képviselő: Legszívesebben adna nekik. 



 
Fodor Róbert képviselő: Ő is adna nekik. Sok munkát vállalnak. 
 
Wéninger László polgármester: Az sem kizárt, hogy a végére már túlvállalja magát. 
 
Wéninger László polgármester: Lehetőség van elhalasztani a kérelmet, de november 
1. előtt mindenképpen szükséges egy ülést tartani. Addig a testület átgondolja és 
feltérképezi, hogy mennyire kivitelezhető a megbízási díj emelése. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
helyettesítési háziorvosok megbízási díjának emelésével kapcsolatos kérelmüket 
elnapolásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

77/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
helyettesítő háziorvosok kérelmét elnapolja azzal, hogy a környező 
településen milyen összeget fizetnek az orvosoknak, valamint átnézik a 
költségvetést, azok után újból felveszi napirendre a kérést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V  elnevezésű viziközmű rendszer 2020-
2034 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és kérte a 
testületet annak véleményezésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejérvíz Zrt. 
által megküldött I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer tervét 
véleményezésre. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

78/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I/32. Mór kistérségi 
vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) viziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő 
Fejlesztési tervét véleményezte. A előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadásra javasolja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  



6./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme 
SECAP dokumentáció elfogadására 
Előterjesztés: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: A Bakonyért Egyesület kérte, hogy ez a dokumentum 
legyen elfogadásra. Nekik tovább kell küldeniük a testületi határozatokat határidőre, 
így kell róla dönteni. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Továbbá elmondta, 
úgy gondolja, hogy a későbbiekben ez költséggel is járhat, mivel 2 évente meg kell 
csináltatni a dokumentumot. 
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Később is be lehet lépni. 
 
Fodor Róbert képviselő: Lehet, hogy így lehetőség lesz további pályázatok 
benyújtására. Véleménye szerint legyen elfogadva. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
SECAP dokumentációt elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

79/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonyért„ 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes területére 2019-2030.-ig 
meghatározott  Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet , valamint az arról 
készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés című 
dokumentumokat elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
7./ Javaslat 2020/2021 tanév felvételi körzetei, hátrányos helyzetű általános 
iskolás gyermekek felvételére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja a Móri Radnóti Általános Iskola felvételi 
körzetét kiterjeszteni az oda járó balinkai gyerekekre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a polgármester szavazásra bocsátotta a 
javaslat szerint az elhangzottak elfogadását. 

 
 

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



 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2019.(IX.25.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által megküldött iskolák 
felvételi körzetei, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények 
működési körzeteit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megnyerte 
az önkormányzat az orvosi pályázatot – 3 millió forintot. Lassan érkeznek az orvosi 
eszközök is.  
 
Elmondta továbbá, hogy megnyerte az önkormányzat az útfelújításra benyújtott 
pályázatot - 15 milliót forintot.  Ebből a Petőfi Sándor utca sportpálya melletti része 
és a Gyöngyvirág utca hátsó fele lesz megcsinálva. A pénzt megkapták és a 
támogatói okiratot is. Az idén biztosan nem lesz elkezdve, mert először az árkot és a 
járdát szükséges megcsinálni, utána lehet majd ráaszfaltozni. 
 
A TOP-os pályázatnak folyik az eljárása. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


