
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20-
án 14.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László   polgármester 
Fodor Róbert    alpolgármester 
Domavári László   képviselő 
Kóber Imre    képviselő 
Marosán Lászlóné   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 meghívótól eltérően az alábbiak szerint tett  
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás (Bodajk, Balinka)-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



6./ Balinka község Háziorvosi Szolgálatának tartós helyettesítését ellátó orvosok 
kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Tájékoztatás Balinka, MÁV lakótelepre vezető úttal kapcsolatos egyeztetésekről. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Balinka-Mecséri Polgárőrség kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Balinka-Mecséri Polgárőrséggel való Együttműködési megállapodás tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Balinka-Mecséri Polgárőrség Megbízási szerződésének tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
15./ Javaslat a balinkai 080 hrsz.-ú út belterületbe vonására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására 
vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
17./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal közös működtetéséről 
szóló megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
18./ Javaslat a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
19./ 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: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
97/2019.(XI.20.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  

1./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás (Bodajk, Balinka)-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Balinka község Háziorvosi Szolgálatának tartós helyettesítését ellátó orvosok 
kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Tájékoztatás Balinka, MÁV lakótelepre vezető úttal kapcsolatos egyeztetésekről. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Balinka-Mecséri Polgárőrség kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Balinka-Mecséri Polgárőrséggel való Együttműködési megállapodás tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Balinka-Mecséri Polgárőrség Megbízási szerződésének tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
15./ Javaslat a balinkai 080 hrsz.-ú út belterületbe vonására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására 
vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 



Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
17./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal közös működtetéséről 
szóló megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
18./ Javaslat a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
19./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ezt a programot kötelező megalkotni, hiszen 
pályázatok benyújtásához is szükséges. Ez már meg volt, most lett felülvizsgálva, 
aktualizálva. Rengeteg statisztika van benne, naprakész. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

98/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot a jegyzőkönyv melletti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ezt a megállapodást minden évben kötelező 
felülvizsgálni. Javasolja elfogadásra, hiszen ez egy általános együttműködés. 
 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatának 
elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

99/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatát a jegyzőkönyv 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kapott az 
önkormányzat egy levelet a Fejérvíz Zrt.-től, melyben leírták, hogy a viziközmű 
rendszer vagyonértékelését szükséges megcsináltatni. Kormányrendelet mondja ki, 
hogy meg kell csináltatni. Ennek a vagyoni felmérése körülbelül 12 millió forint és 19 
millió forint+ÁFA közé tehető.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Kérnek pénzt azért, hogy felmérik? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. Kormányrendelet írja le, hogy mindent fel kell 
becsültetni. Valószínűleg a viziközmű rendszert akarják felújítani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer vagyonértékelésének 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

100/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületeúgy határozott, hogy az 
I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 
vagyonértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízza a Fejérvíz 
Zrt.-t. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 



4./ Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ennél a napirendi pontnál szintén ugyan az 
vonatkozik, mint ez előzőnél. Azzal a különbséggel, hogy kevesebb a költség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű 
viziközmű rendszer vagyonértékelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére a 
Fejérvíz Zrt. megbízását elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

101/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületeúgy határozott, hogy a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás 
elnevezésű viziközmű rendszer vagyonértékeléssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére megbízza a Fejérvíz Zrt.-t. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-
15.) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás (Bodajk, Balinka)-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester:Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű viziközmű rendszer 
vagyonértékelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére a Fejérvíz Zrt. megbízását 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

102/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületeúgy határozott, hogy a 
Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű viziközmű 
rendszer vagyonértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízza a 
Fejérvíz Zrt.-t. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) 
 



Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Balinka község Háziorvosi Szolgálatának tartós helyettesítését ellátó 
orvosok kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: A doktornők kérelme a választások végett el lett 
halasztva. Javasolja, hogy legyen megemelvea megbízási díj 2020. január 1-től. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem érdemlik meg a doktornők az emelést. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: De muszáj, mert tényleg mi van akkor, ha elmennek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Háziorvosi Szolgálatának tartós helyettesítését ellátó orvosok kérelmének 
elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

103/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi 
Szolgálatának tartós helyettesítést ellátó Dr. Bodor Adrienne Erzsébet és Dr. 
Pillér Ágnes háziorvosokkal kötött megbízási szerződést 2020. január 1-vel 
az alábbiak szerint módosítja:  
A megbízási díj összege: 30.000 Ft/nap. 
A szerződés további pontjai változatlanok. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Tájékoztatás Balinka, MÁV lakótelepre vezető úttal kapcsolatos 
egyeztetésekről. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester:Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolna 
egy személyes konzultációt, mivel megnézték és azt javasolják, hogy 200m-t át 
kellene helyezni az útnak. Tárgyalni kellene velük, egy személyes találkozást 
szeretne tartani alpolgármesterrel. S utána újra lenne tárgyalva az ügy. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Miért nem úgy építik meg akkor, hogy ne kelljen 
áthelyezni? 
 
 



Fodor Róbert alpolgármester: Mennyivel van arrébb? 
 
Wéninger László polgármester: 3,5 méterrel. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nincs ott semmi, soha nem is lesz. 
 
Kóber Imre képviselő: Idővel lehet, hogy mégis lesz ott valami, de nem érti, hogy 
lehet 200 méter utat áthelyezni. 
 
Wéninger László polgármester: Az E.ON saját költségén új hálózatot épített ki a MÁV 
lakótelephez. Erre az oszlopsorra lehetne közvilágítást szerelni. A Közvill-el beszélt 
és kért egy személyes találkozót, hogy kiépítésre kerüljön a közvilágításÍgérete van 
rá, hogy a műútig is megcsinálják, a hiányzó 200 m-en. 
 
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
a Balinka, MÁV lakótelepre vezető úttal kapcsolatos tájékoztatóját elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

104/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Wéninger 
László polgármestert és Fodor Róbert alpolgármestert, hogy MÁV 
lakótelepre vezető úttal kapcsolatos ügyben tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

8./ Balinka-Mecséri Polgárőrség kérelme 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Balinka-Mecséri Polgárőrség kérelmet adott be, 
melyben kérték, hogy a 8054 Balinka, Iskola utca 9. szám alatt található kultúrházban 
található úgynevezett tévés szobát részükre szíveskedjen az önkormányzat 
irodahelyiség céljára kijelölni. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben átadja a helységet használatra a képviselő-
testület, függetlenül attól, hogy térítés mentesen, használati szerződést kell kötnie, 
hogy milyen feltételekkel, milyen mértékben használhatják. Pld. harmadik 
személynek nem adhatják tovább, vagyonvédelemi előírások stb.. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka-Mecséri Polgárőrség kérelmének elfogadását. 
 
 

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



 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

105/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai Polgárőr Egyesület, 
mint bejegyzett civil szervezet részére térítésmentesen biztosítja a Balinka Iskola u 9. 
szám alatti művelődési ház kistermét (volt TV szoba) 2020. január 1-től határozatlan 
időre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiség használati szerződést megkösse az 
Egyesülettel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. január 1. 
 
 
 
9./ Balinka-Mecséri Polgárőrséggel való Együttműködési megállapodás 
tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ez egy régóta fennálló együttműködési 
megállapodás, amit szükséges felülvizsgálni. Javasolja elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

106/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balinka-
Mecséri Polgárőrséggel való együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
10./ Balinka-Mecséri Polgárőrség megbízási szerződésének tárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ismertette a megbízási szerződés tervezetét. 
Javasolja, hogy két részletben legyen nekik kifizetve az összeg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka-Mecséri Polgárőrség megbízási szerződés felülvizsgálatának elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

107/2019.(XI.20.) Határozata 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületemegbízási szerződést köt 
- a körzeti megbízott támogatására beállított keret terhére- a Balinka-Mecséri 
Polgárőr Egyesülettel, miszerint 2019. december 01- 2020. november 30. 
között heti egy alkalommal a Balinkai 703 hrsz. alatt található üdülőházat, 
annak teljes területét ellenőrzi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Grüll Erika pénzügyi ügyintézőt a 
költségvetés módosítás szóbeli tájékoztatására. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Sok támogatási pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, ezért lett szükség a módosításra. A bevételi oldalon még az ingatlan 
értékesítések emelték meg az összegeket, ezért is volt szükség az előirányzat 
módosítására.  
 
Wéninger László polgármester: Most már közel 9 éve akormány által kiírt pályázatok 
előfinanszírozásúak. Így van a temetőnél az orvosi eszközöknél, útfelújításnál. Azért 
kellett ezeket beírni, valamint a buszvárók is értékesítve lettek. 
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ismertette a Kúrai önkormányzatokat érintő döntését, mely 
szerint az életkor nem azonos a szociális rászorultsággal. Például a betegség vagy 
jövedelemi viszonyok már azt eredményezik. Az önkormányzat adhat támogatást, de 
a saját bevételéből. Ellenben a babaváró megtud maradni, mert az egy rendkívüli 
élethelyzet, ez pedig belefér abba, hogy nem néz jövedelmet. 
 
Wéninger László polgármester:Sajnos ebbe bele kell állni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Továbbá javasolni szeretné, hogy minden pályázati 
bevételt, mivel több pályázatnál is előre megérkezik a pénz, hogy legyen egy 
alszámlára elkülönítve.Olyan nagy számlavezetési díjat nem igényel, hogy ne 
lehessen ezt megcsinálni. Egy 50 millió forintos támogatás felett amúgy is kötelező, 
de az alatt pedig javasolja a képviselő-testület részére. 
 
Wéninger László polgármester: Van már pályázati alszámla. Ott volt az összes 
pályázati pénz rajta, de ő kitud rajta igazodni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: De ő minden pályázat külön kezelését javasolja a képviselő-
testület felé. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítását elfogadásra. 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2019. (XI.21.) Rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  

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

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
12./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Nem szeretne hozzáfűzni semmit. Ezek a tények, 
ilyen pénzbeli mozgások voltak a féléves módosításhoz képest. Véleménye szerint 
teljesen egyértelmű, nem kíván változtatni rajta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

108/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 
III. negyedéves költségvetési teljesítését 200.170.076 Ft bevétellel, 
150.052.603 Ft kiadással, a határozat mellékletét képező számszaki 
bontásban fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A belső ellenőrzést mindig november 30-ig kell elfogadni. 
Ennek a díja körülbelül 80.000,- Ft+ÁFA, melyet be kell tervezni a 2020. évi 
költségvetésbe.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Javasolja pénztár és banki utalások ellenőrzését. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. 
évi belső ellenőrzésének tervét elfogadásra. 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

109/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
2020. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja a jövedelemhatárt csökkentését a temetési 
segélynél. Valamint a segély összegét is emelné. Eddig 20.000,- Ft volt, most 
30.000,- Ft-ot javasol. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (XI.21.) Rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 
5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 
15./ Javaslat a balinkai 080 hrsz.-ú út belterületbe vonására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ez az út a készenléti lakótelephez vezet be. Azért 
szeretné belterületbe vonatni, mert egyre rosszabb az út minősége. Bízik abban, 
hátha lesz olyan önkormányzati pályázat, amiből ezt meglehetne csináltatni. Sok 
balinkai lakos lakik arra. Ez most aBakonyAssent Kft.tulajdonában van, de már 
széljegyben másnak a neve van bejegyezve a tulajdoni lapon.Ő viszont csak akkor 
kapja meg, haBalinka II telephelyet rekultiválja. Ha mindent teljesítettek,Balinka 1-et 
is megkapják.Tudomása szerint a főépületben idősek otthonát és rehabilitációs 
központot szeretnéneknyitni. De azt is hallotta már, hogy munkásszálló üzemeltetése 
sem kizárt. Ez utóbbit viszont nem szeretné és fog beszélni építésszel is. 
 



Fidrich Tamásné jegyző: Nem tudja, hogy ki lehet-e védeni, mert Bakonycsernyén is 
több ingatlant is kiadtak munkásszállónak 
 
Wéninger László polgármester: Kivett saját használatú útként szerepel. Külön kellett 
felvenni a kapcsolatot, az útszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan, hogy a lakók 
betudjanak menni. Mivel nem csak útként szerepel, hanem kivett saját használatú 
útként, ez miatt lehet, hogy nem fogják az önkormányzat tulajdonába tenni. 
 
Domavári László képviselő: Valami szabályzat nem létezik arra, hogy az 
önkormányzat tartotta karban? 
 
Wéninger László polgármester: Pont ezt akarja majd megindokolni, amikor 
átszeretné rakatni. A közvilágítást, a hóeltolást, a karbantartástmindent az 
önkormányzat fizetett. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha parlagon van, akkor is az utat biztosítania kell. 
Ilyenkorlehet, hogy rendezési tervet módosítani. 
 
Wéninger László polgármester:Egyelőre legyen megszavazva. Földmérőt is kell 
fogadni és majd a továbbiakról döntenek, ha lesz valami jogi akadálya. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
balinka 080 hrsz.-ú út belterületbe vonását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

110/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
balinkai 080 hrsz.-ú út belterületbe vonásával kapcsolatos teendők 
előkészítésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására 
vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Fidrich Tamásné jegyző:. Minden választást követő 60 napon belül dönteni kell 
arról,hogy az önkormányzatok akarnak-e változást a közös hivatal fenntartása, illetve 
más önkormányzathoz csatlakozni, kiválni a hivatal tekintetében. Részletesen 
ismertette, hogy mi változna az előzőhöz képest. 
 
Wéninger László polgármester: Sokkal egészségesebb, hogy munkaidőben van 
megtartva a képviselő-testületi ülés. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzat Hivatal fenntartására vonatkozó 
együttműködési megállapodást elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

111/2019.(XI.20.) Határozata 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó megállapodás II. számú módosítására vonatkozó javaslatot, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 

I.  

Balinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete Balinka Község Önkormányzata 
Képviselőtestületével és Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületével közösen a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást – továbbiakban 
Megállapodás - 2020. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az II. 
számú módosítás: 

1. A Megállapodás 1. pontjában a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
vonatkozó utalás múlt időre módosul.  

2. A Megállapodás 2.1, 2.2. és 2.3. pontjában az Önkormányzatok 2019. január 1-
jei állapot szerinti lakosságszáma nyer rögzítést, mely Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzata tekintetében 3138 fő, Balinka Község 
Önkormányzata esetén 955 fő, Nagyveleg Község Önkormányzat tekintetében 
pedig 649 fő. Ugyanezen pontokban az Önkormányzatokat képviselő 
polgármesterek személye nevesítést nyer. 

3. A Megállapodás 3.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 

„Rövidített elnevezése: Bakonycsernyei KÖH.” 

4. A Megállapodás 4.4. pontja utolsó bekezdése kiegészül „a kiadására” 
szövegrésszel.  

5. A Megállapodás 5.1. és 5.2. pontja kiegészül a törzskönyvi azonosító számokkal, 
továbbá az alábbi 5.3. ponttal: 

„5.3. Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – melynek székhelye: 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.”, törzskönyvi nyilvántartási száma: 
842170. 



6. A Megállapodás 5. pont utolsó bekezdése ”Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt” 
szövegrésze helyébe az Áht. 26. §-ában” foglaltak szerinti szövegezés lép. 

7. A Megállapodás 6.1.1. pontja szövegezése múlt időre módosul. 

8. A Megállapodás 6.1.2. pontja szövegezése szintén múlt időre módosul. 

9. A Megállapodás 7.2. pontja és 10.2. pontja kiegészül „a Bakonycsernyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat” megnevezésével, továbbá a 7. pont kiegészül az 
alábbi 7.3. ponttal: 

„7.3. A Gajamenti Önkormányzati Társulás Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti 
munkaszervezeti feladatait.” 

10. A Megállapodás 10.1. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 

„10.1. Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali ellátásáról, melyet 
az Áht. 26. §-a a 7.1. pont szerinti  helyi nemzetiségi önkormányzatok és a 
7.3. pont szerinti Társulás gazdálkodásával kapcsolatosan meghatároz.”  

11. A Megállapodás kiegészül az alábbi 10.3.3. ponttal: 

„10.3.3. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és a 
Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő” 

12. A Megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 

„11. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a Jegyző tartós akadályoztatása 
esetén a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában nevesített munkakörű köztisztviselő látja el a jegyzői 
feladatokat, illetve helyettesíti, mely helyettesítés időtartama a 6 hónapot 
nem haladhatja meg.”  

 

13. A Megállapodás 12.2. pontjában az ügyfélfogadási idő: 

· csütörtöki napokon  800 órától - 1200 óráig, 1230 órától - 1600 óráig,  
 

12.3. pontjában: 

· keddi napokon 800 órától - 1200 óráig, 1230 órától - 1600 óráig 
 

időtartamra módosul.” 

14. A Megállapodás 13. pontjában a Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 14 fő, 
az alábbi személyi összetétellel: 

 Jegyző:    1 fő 



 köztisztviselő: 12 fő 

 egyéb munkavállaló   1 fő 

 

15. A Megállapodás 13. pontja kiegészül az alábbi 13.2. és 13.3. pontokkal, a 
további sorszámozás értelemszerű módosulásával: 

„13.2. Balinka Község Önkormányzat polgármestere tevékenységéhez 
kapcsolódóan a Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő ügyviteli feladatokat 
ellátó munkavállalója heti 20 órában a 2.3.1. pont szerinti telephelyén 
hétfői napokon 1230 órától - 1600 óráig, keddi napokon 800 órától - 1130 
óráig és csütörtöki napokon 800 órától - 1600 óráig,  

Nagyveleg Község Önkormányzata polgármestere tevékenységéhez 
kapcsolódóan ugyanezen ügyviteli feladatokat ellátó munkavállaló heti 20 
órában a 2.3.2. pont szerinti telephelyen hétfői napokon 800 órától - 1130 
óráig, keddi napokon  1200 órától - 1600 óráig, szerdai napokon 800 órától - 
1600 óráig, pénteki napokon 800 órától - 1300 óráig teljesíti hivatali 
kötelezettségeit. 

13.3. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Balinka 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Nagyveleg Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik abban, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal munkarendjéhez kapcsolódóan a képviselő-
testületi ülések kezdő időpontját munkanapokon legkésőbb 1500 órai 
kezdettel állapítják meg, melyet az Önkormányzat Képviselő-testületei a 
Szervezeti és Működési Szabályzatukban ennek megfelelően 
szabályoznak.” 

 

16. A Megállapodás 14. pontja hatályát veszti, a további számozások értelemszerű 
módosulásával akként, hogy az eredeti 15.1., 15.2. és 15.3.  pontok számozása 
a 14. pont  alszámaira módosul, a 15.4. pont szövegezésétől 15. pontra, s annak 
értelemszerű alpontjaira, az új 14.1. pont szerinti számozású szövegrésznél a 
gondolatjeles szövegezés kiegészül az „írásban” szóval. 

17. A Megállapodás 18.1. pontja helyében az alábbi szövegezés lép: 

„18.1. A Képviselő-testületek közösen a tárgyévet követő költségvetési évre 
vonatkozó – az állami költségvetésről szóló törvény rendelkezései 
ismeretében - meghatározzák a tárgyévi költségvetés, mint bázisév 
alapján – a köztisztviselői létszámváltozásból, s egyéb dologi költségek 
módosulása figyelembevételével – a 17.2. ponti szerinti arányban 
számított többletköltségek összegét, s külön határozatba foglaltan a 
költségvetés elfogadásáig havonta biztosítandó működési költségelőleg 
összegszerűségét.” 



18. A Megállapodás kiegészül a 28. ponttal, mely a Megállapodás 2013. január 1.-
napján hatálybalépését rögzíti, a 29. pont az eredetileg Megállapodás előlapján 
rögzített képviselőtestületi határozatok számait tartalmazza, továbbá a 
Megállapodás kiegészül az alábbi 30-32. pontokkal: 

„30. A Megállapodás I. számú módosítása 2015. január 1.-napján lépett 
hatályba. 

31. A Megállapodás II. számú módosítását a Képviselőtestületek az alábbi 
határozataikkal fogadták el s foglalták a módosítással egységes 
szerkezetbe: 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
…../2019. (XI…) Kt. számú határozatával.  

Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2019. (XI…...) 
számú határozatával. 

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőtestülete …./2019. (XII…..) 
számú határozatával. 

 
32. A Megállapodás II. számú módosítása 2020. január 1.-napján lép 

hatályba.” 

 
II.  

 Képviselőtestület a Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással a határozat 1. 
számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza 
a polgármestert és a záradékot érintően a jegyzőt annak aláírására.  

Felelős: Wéninger László Pál 
  polgármester 
  Fidrich Tamásné 
  jegyző 
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

112/2019.(XI.20.) Határozata 
 

 
BalinkaKözség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 



 

1. BalinkaKözség Önkormányzata Képviselőtestülete  „az államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal  Alapító Okiratát Módosító okirat tartalmát 2020. január 
1.-i hatállyal a határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

2. BalinkaKözség Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelő 
tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

A Képviselőtestület felkéri az irányító szerv polgármesterét, hogy az Alapító 
Okiratot Módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba 2020. január 1.-i hatállyal történő 
bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti 
közzétételéről gondoskodjon. 

Felelős:  Wéninger László Pál polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

 
 
18./ Javaslat a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Bakonycsernye fogja megalkotni a rendeletet, de jogszabály 
alkotásról szóló jogszabály értelmében Balinka településnek véleményt kell alkotni. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja elfogadásra, hiszen elírás miatt kell 
változtatni rajta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 



113/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását javasolja 
elfogadásra a megalkotásra jogosult Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-
testülete felé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
19./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester:Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda adott be egy kérelmet, melyben támogatást kérnek az 
óvodai és bölcsődei csoportok karácsonyi ajándékainak megvásárlásához, mivel 
járnak oda balinkai gyerekek is. Javasolja a támogatást. Kérte a testület véleményét, 
hogy támogatják-e, ha igen akkor mennyivel? 
 
Domavári László képviselő: 50.000.-Ft-ra gondolt. 
 
Wéninger László polgármester: Megfelelő ez az összeg, az általános tartalék terhére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda részére támogatás nyújtását 50.000,-Ft értékben. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

114/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda részére egyszeri  50.000,- Ft-os értékben 
karácsonyi ajándékokat vásárol.Ezen összeg Balinka község Önkormányzat 
költségvetésének általános tartalék során rendelkezésre áll. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester:Bíróczky Emőke adott be egy kérelmet, melyben kérte 
az önkormányzat segítségét, hogy legyen kijavítva Mecséren a hobbi kertekhez 
vezető út.Javasolja, hogy az út sóderral legyen megszórva egy kicsit. Meg kell 
csináltatni a vízműhöz vezető utat is. A vízműmegkért, hogy segítsen ebben az 
önkormányzat. Nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni.  
 
Kóber Imre képviselő: Traktor hamar kijárja. 
 
Fodor Róbert képviselő: Traktorral nem lehet ott járni. 



 
Kóber Imre képviselő: Pedig ezt nem lehet kikerülni. 
 
Wéninger László polgármester: Ésszerű határon belül kell meghatározni. A Dózsa 
György utca vége és a vízmű között útszakaszt kell megcsináltatni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Dózsa György utca vége és a vízmű közötti útszakasz útfelújítását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

115/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dózsa György utca vége és a vízmű közötti útszakaszt, valamint a Mecséri 
hobbikertekhez vezető utat karbantartja, amelynek várható összege kb.1 
millióFt. 
Ezen összeg Balinka község Önkormányzat költségvetésének általános 
tartalék során rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Wéninger László polgármester: December 7-én lesz a mikulás ünnepség, melyre 700 
forint értékben lett csomag összeállítva.A mikulásnak pedig 5.000 forint értékben.  
 
Fodor Róbert alpolgármester:Ki lesz a mikulás? 
 
Wéninger László polgármester: Padi Tamás, csetényi lakos. A csomagokat pedig a 
Pintér Anett fogja összeállítani. 
 
Elmondta továbbá, hogy lesz egy nagyobb összegű kifizetés, mert körülbelül 40 
métert le kell aszfaltoztatni a Bakony kapu (régi étterem) mellett, és útjavításokat kell 
elvégezni. 
 
Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy ellenőrizték a kultúrházat. Sajnos 
hiányosságok vannak. Nincs tűzvédelmi szabályzat, villámelhárítási szabályzat, 
táblákat kell megvenni, tűzeseti vészkapcsolót. A Balinkai önkormányzat dolgozóinak 
tűzvédelmiés balesetvédelmi oktatást kell tartani, hiányzik a szabványossági 
felülvizsgálat az érintésvédelem és a villámelhárítási terv is. Ezeket is szigorúan 
pótolni kell. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kultúrház ellenőrzésén felmerült hiányok beszerzését elfogadásra.  
 

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



 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

116/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületefelhatalmazza Wéninger 
László polgármestert, hogy az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat 
haladéktalanul szerezze be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester:Javasolja, hogy a hatósági ügyintézőnek vegyenek 
egy új széket, mert a mostani már nagyon rossz állapotban van. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

117/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1 db irodai 
forgószéket vásárol 25 000 Ft/db áron. A szék megvásárlására a fedezet az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék során rendelkezésre áll. 
 
 
Wéninger László polgármester: Az Evangélikus óvodának a bálra 5.000 Ft-ért lett 
felajánlva csomag. 
 
Wéninger László polgármester: Szeretné kérni a testület jóváhagyását egy kültéri 
alumínium létra vásárlásához, hogy a magasabb épületeknél többek között az 
ereszcsatornát ki lehessen tisztítani.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

118/2019.(XI.20.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1 db 
alumínium létrát vásárol 60000 Ft/db áron. A megvásárlására a fedezet az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék során rendelkezésre áll. 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy 2019. december 4.-én(szerda) 15.30 órakor lesz a 
borbála napi bányász koszorúzás, melyre szeretettel vár mindenkit. A Mikulás 
ünnepség december 7-én, szombaton lesz, 16 órakor Mecséren, 17 órakor Balinkán. 
 
Kóber Imre képviselő: A Nyárfa utcában nem tudnak elmenni, mert nagyon be van 
nőve a fa, kicsit vissza kellene vágni. Valamint az Iskola utcánál kellene kihelyezni 
egy táblát,hogy „Szemetet lerakni tilos!”,mert odahordják a szemetet. 
 



Marosán Lászlóné képviselő: Balinkán mega temetőnél hordják oda szemetet. Sőt 
telerakják ruhákkal is. 
 
Kóber Imre képviselő: Nincsenek tisztában azzal, hogy rendelhetnek évente 
lomtalanítást?Erről is tájékoztatni kellene a lakosokat. 
 
Wéninger László polgármester: Ki kell nyomozni és szólni kell nekik. 
 
Domavári László képviselő: Halottak napjára az idősek részére nem lehetne 
nyitvatartani illemhelyet? 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Azt is meg reklamálták, hogy nem lett letisztítva a 
műemlék. Rajta volt a fű, de ő átment és megcsinálta.  
 
Domavári László képviselő: A nagy keresztről érdeklődtek, hogy mikor lesz a 
felújítás. 
 
Wéninger László polgármester: Az nem lesz egy egyszerű mutatvány. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Most meg fel van ázva az út. 
 
Wéninger László polgármester: Kell oda kültéri csempe ragasztó és a kereszt 
talpazatába egy rudat kellene beletenni. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Az idősek arra panaszkodnak, amikor elmennek a 
postára elfáradnak, nincs rögtön busz és nem tudnak leülni sem. Azt kérték, hogy 
padokat helyezzen ki az önkormányzat. 
 
Wéninger László polgármester: Hát akkor 30 méterenként padokat kellene letenni. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Az emberek hozzáállásának is meg kellene változni. 
Senki nem akar segíteni semmiben sem. 
 
Wéninger László polgármester: A fűnyírás miatt is problémáztak már, de meg kell 
várni egy bizonyos magasságot, hogy legyen lenyírva, ezt minden másnap nem 
lehet. 
 
Marosán Lászlóné: Kérte a polgármester, hogy tájékoztassa a lakosokat a 
közmeghallgatáson a járdafelújítással kapcsolatban. 
 
Wéninger László polgármester: Persze, fog szólni nekik. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 



 Polgármester      Jegyző 


