
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28-án 
08.00 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 5fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett  
javaslatot:  
 
1./ Javaslat a Balinka Művelődési Ház 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

2./ Javaslat a Mecséri Művelődési Ház 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3. Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Tájékoztató a Könyvtár 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat Rákóczi Szövetség kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Javaslat a falunapi rendezvényen szereplő előadók meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
10./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 
11./ Javaslat MÁV lakótelepi bekötő út felmérésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat Praxis I. programban való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
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 

28/2020.(II.28.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Balinka Művelődési Ház 2020. évi munkatervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a Mecséri Művelődési Ház 2020. évi munkatervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3. Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Tájékoztató a Könyvtár 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat Rákóczi Szövetség kérelmének megtárgyalására 



Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat a falunapi rendezvényen szereplő előadók meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
10./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő 
szereplésről 
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
11./ Javaslat MÁV lakótelepi bekötő út felmérésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat Praxis I. programban való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

 
 
1./ Javaslat a Balinka Művelődési Ház 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: A testület megkapta a részletes munkatervet. Kérte a 
hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy örömmel látja, hogy van zumba edzés. 
Balinkai lakosokon kívüli személy is részt vehet az órákon? 
 
Wéninger László polgármester: Persze. 

Fodor Róbert alpolgármester: Akik járnak, azt mondják,hogy nagyon jó. 

Fidrich Tamásné jegyző: Hol vannak ezek az órák helyileg? 

Wéninger László polgármester: Egyszer Mecséren, egyszer Balinkán. 

Fidrich Tamásné jegyző: Ki tartja? 

Wéninger László polgármester: Bodri Melinda. Javasolja elfogadásra a beszámolót. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka Művelődési Ház 2020. évi munkatervét elfogadásra. 

 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020.(II.28.) határozata 

a Balinka Művelődési Ház 2020. évi munkatervéről 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka Művelődési Ház 
2020. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2./ Javaslat a Mecséri Művelődési Ház 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mecséri Művelődési Ház 2020. évi munkatervét elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2020.(II.28.) határozata 
a Mecséri Művelődési Ház 2020. évi munkatervéről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecséri Művelődési Ház 
2020. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László: Javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadásra. 
 
 

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



 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2020.(II.28.) határozata 
a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2019. évi 
működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Tájékoztató a Könyvtár 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint a beszámoló jól meg lett írva, 
javasolja elfogadásra. 

Fodor Róbert alpolgármester: Jó könyvek is vannak a könyvtárban. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadásra. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2020.(II.28.) határozata 
a Könyvtár 2019. évi működéséről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár 2019. évi 
működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5./ Javaslat Rákóczi Szövetség kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett egy 
kérelem a Rákóczi Szövetségtől, melyben kérik, hogy a Magyar Iskolaválasztási 
Programukat támogassa az önkormányzat. El kell dönteni, hogy támogatják őket 
vagy sem, nincsen ellene, hogy kapjanak némi támogatást. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem tudja, hogy hova menne a pénz. Van Balinkán olyan, akit 
szívesebben támogatna. 
 



Wéninger László polgármester: Elküldtek egy táblázatot, hogy eddig kik támogatták 
őket. 
 
Kóber Imre: Inkább az óvodának vagy a mentőállomásnak legyen adva támogatás.  
 
Wéninger László polgármester: Rendben, akkor ne legyenek támogatva. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elutasítását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2020.(II.28.) határozata 
a Rákóczi Szövetség kérelméről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Rákóczi Szövetség támogatási kérelemét az önkormányzat anyagi forráshiány 
miatt támogatni nem tudja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6./ Javaslat a falunapi rendezvényen szereplő előadók meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Az idei falunapra várja a javaslatokat a fellépők 
tekintetében. Bodri Melinda küldött 1-2 fellépőt. 
 
Domavári László képviselő: A fiataloknaka Josh és Jutta lehet, hogy tetszene. 
 
Wéninger László polgármester: Ők már voltak itt. A Suhancokat jó lenne elhívni. 
 
Domavári László képviselő: Az inkább mulatós? 
 
Wéninger László polgármester: Igen, de ez mellé még kellene, mert ha valaki nem 
tudja elvállalni, akkor másikat kell leszervezni. 
 
Domavári László képviselő: Mennyi rá a keret? 
 
Wéninger László polgármester: Nettó 500.000,- Ft. 
 
Domavári László képviselő: Nagyon sok olyan van a listán, akit nem is ismer. 
 
Wéninger László polgármester: Ez a legnagyobb kínálat.  
 



Domavári László képviselő: Akit említettek még a Kacor Feri, csak azdrága. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Már ő is volt itt. 
 
Domavári László képviselő: Nagyon nehéz dönteni. 
 
Wéninger László polgármester: Úgy sem lehet olyat választani, hogy mindenkinek jó 
legyen. 
 
Marosán Lászlóné: Javasolja, a Suhancok együttest, ők jók. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Támogatja a Suhancokat, de a Márió is szóba jöhetne. 
 
Wéninger László polgármester: A fiataloknak mi legyen? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Javasolna megint egy rock együttest. Például a 
Primitívet megkeresni? 
 
Wéninger László polgármester: Az-az az együttes, amiben a Németh Jenci is dobolt? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen. 
 
Domavári László képviselő: Eszméletlen árak vannak. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A fiataloknak akkor pop zene kéne? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. 
 
Domavári László képviselő: Rony? Az most úgy is felkapott, és az ára sem olyan 
vészes, benne van az útiköltség is. 
 
Wéninger László polgármester: A hangosítást is meg kell oldani, mert az 
önkormányzatnak nincsen ehhez felszerelése. Véleménye szerint, akik eddig voltak, 
azok megbízhatóak. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: De nem tudtak hangulatot csinálni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mennyi a Mecséri Művelődési Ház befogadó képessége? 
 
Wéninger László polgármester: Körülbelül 60 fő, de elsősorban dönteni kell a 
zenészről. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: 60 főnél többen biztos nem lesznek. Szalai Zoltán 
szünet nélkül tudta végig játszani a bált. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Akkor őt kell felfogadni. 
 
Kóber Imre képviselő: Számlaképes? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Biztos. 



 
Wéninger László polgármester: De akkor a hangosítást is meg kell vele beszélni, 
mert azt biztosítani kell. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Esetleg még a Kiss Ferencet meg lehet kérdezni. 
 
Wéninger László polgármester: Megkérte az alpolgármestert, hogy intézze a 
hangosítással kapcsolatos dolgokat, illetve kérjen be árajánlatot zenészektől. 
Kérdése továbbá, hogy legyen-e ugrálóvár a gyerekeknek? 
 
Domavári László képviselő: Véleménye szerint legyen. Kért be árajánlatot egy 
Bodajki vállalkozótól árajánlatot. 2 fajta van ugráló várra adott ajánlatot. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Van Bodajkon ilyen vállalkozó? 
 
Domavári László képviselő: Most kezdtéka vállalkozást. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy az ugráló várnál a felügyeletet az 
ugráló vár üzemeltetője vállalja. Anélkül ne legyen aláírva a szerződés. 
 
Wéninger László polgármester: Mikortól legyen az ugrálóvár déltől? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Akkor inkább ebéd után lenne célszerű. 
 
Domavári László képviselő: Az árajánlat alján írja, hogy mi kell hozzá. Például 220 V 
áram, minimum 25nm sík terep, ezek megvannak? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen, megvan. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor legyen 6 órában a nagyobb ugrálóvár, és meg 
kell kérdezni, hogy felügyeletet tudnak-e biztosítani. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Továbbá küldjön egy szerződés tervezetet, mert abban van 
lefektetve, hogy kinek mi a felelőssége, ha bármi baj történik. 
 
Wéninger László polgármester: 16 órától kell a hangosítás 20 órától pedig már a bál 
kezdődne, így kell megkérdezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
falunapi rendezvényre való fellépőket elfogadásra a RONY valamint a SUHANCOK 
személyében. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2020.(II.28.) határozata 
a falunapi rendezvényen szereplő fellépőkről 

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
szokásos falunap 2020. június 13-án a  Mecséri településrészen kerül 
megrendezésre, melyre a RONY és a SUHANCOK fellépőket kívánja 
meghívni.  
A fellépők fellépési díját a 2020. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Minden úgy lett előkészítve, ahogy az ülésen 
megbeszélték. Van-e még valami javaslata valakinek? Elmondta, ha időközben 
valami új változás történik, akkor módosítani később is lehet. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2020. évi költségvetést elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ezt tárgyalni szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló jelentést elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2020.(II.28.) határozata 



az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiről 
 

BalinkaKözség Önkormányzatának 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 Összesen 0 0 

 

A figyelembe vehető saját bevételek: 

1 
Saját bevétel 

megnevezése, 
azonosító adatai 

Rendsz
eressé

ge 

esedék
essége 

Bevétel várható összege Ft 

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

2 
Helyi adóból és a 
települési adóból 
származó bevétel 

félévent
e 

12.000.00
0 

12.000.0
00 

12.000.00
0 

12.000.00
0 

3 

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

alkalom
-szerű 

0 0 0 0 

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 

-- 0 0 0 0 



vagy privatizációból 
származó bevétel 

6 
Bírság-, pótlék- és 
díjbevétel 

alkalom
-szerű 

60.000 50.000 50.000 50.000 

7 
A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

--     

8 
Összesen -- 12.060.00

0 
12.050.0

00 
12.050.00

0 
12.050.00

0 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lényegi 
változás nem történt, csak aktualizálva lett. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
SZMSZ felülvizsgálatát elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 
10./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő 
szereplésről 
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Átadta a szót Kóber Imre képviselőnek, egyben a 
bizottság elnökének.  
 



Kóber Imre képviselő/elnök: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mindenki 
rendben van, senkinek nincsen tartozása, a vagyonnyilatkozatok leadását pedig 
mindenki határidőre teljesítette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló jelentést elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2020.(II.28.) határozata 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, KOMA rendszerben történő 

szereplésről 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság beszámolóját a 
Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, jóváhagyja. 
Megállapítja, hogy eljárást nem kell indítani egyetlen képviselővel szemben 
sem. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
11./ Javaslat MÁV lakótelepi bekötő út felmérésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy kért be árajánlatot a MÁV lakótelepi 
bekötő út felmérésével kapcsolatban. Véleménye szerint nem olyan vészes az 
ajánlat. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a MÁV 
lakótelepi bekötő út felmérésével kapcsolatban beérkezett árajánlat elfogadását. 
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2020.(II.28.) határozata 
a MÁV lakótelepi út felmérésével kapcsolatban 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kiss 
Iván földrendező mérnök (8041 Csór, Dózsa Gy. út 42.) által megküldött, 



Balinka 083/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő útburkolat és a 083/14 hrsz.-ú 
ingatlanon futó útburkolathoz legközelebb eső sínpár bemérésére benyújtott 
50 000 Ft-os munkadíj árajánlatát elfogadja, megbízza az árajánlatban 
meghatározott munka elvégzésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Javaslat Praxis I. programban való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Múlt héten felhívta Dr. Kósnai Judit, akit érdekelne a 
házorvosi vegyes praxis. A lényeg hogy ez a doktornő még nem végzett háziorvos, 
ezért kellene a praxis programban indulni. Ehhez viszont kell egy testületi döntés, 
hogy ezt a doktornőt szeretné a testület, hogy részt vegyen a programban. A héten 
szerdán már eljött egy beszélgetésre. 
 
Kóber Imre képviselő: Mennyi idős? 
 
Wéninger László polgármester: 42 éves, nagyon szimpatikus hölgy. 
 
Domavári László képviselő: Változna a rendelési idő? Mert az bosszantó, hogy 
csütörtökön 1-2 óráig volt rendelés. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Volt, akit elküldtek. 
 
Wéninger László polgármester: Ha rendes háziorvos van, akkor a heti 
minimumrendelési idő 16 óra. 1 nap biztos, hogy nemlesz rendelés, mert azon a 
napon neki tanulnia kell. Úgy gondolja, hogy 1 éven belül ezt a vizsgát őt le tudja 
tenni. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem telepedne le itt? 
 
Wéninger László polgármester: Nem. 20 perc alatt itt volt Környéről, nincs messze. A 
helyettesítőnek 8 óra van előírva. Mindenképpen abban kell gondolkozni, hogy 
mindenhol legyen rendelési idő délelőtt és délután is. Itt nem kell alkalmazkodni 
ahhoz, hogy van más munkahelye. Javasolja, hogy indítsák meg a folyamatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Praxis I. programban való részvétel benyújtását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2020.(II.28.) határozata 
a Praxis I. programban való részvételről 



 

1. Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai vegyes 
háziorvosi körzet (8055 Balinka, Petőfi u. 47.) háziorvossal való folyamatos 
ellátása érdekében kifejezi részvételi szándékát az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ Praxisprogram I.-ben való részvételre. A praxis 2015. október 01-től 
tartósan betöltetlen. 

 2. Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Balinkai, helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet folyamatos ellátására a 
jelentkező orvos dr. Kósnai Judit személyét elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy intézkedjék a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok beszerzése és a szerződéskötésnek az önkormányzat 
részéről szükséges feltételek (mentor, helyettesítő orvos) érdekében, és az 
ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtegye. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bokody 
Attila kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben kéri az engedélyt és a 
hozzájárulást a háza előtt lévő vízelvezető árok lefedéséhez. Ezt parkolási célból 
tenné. Olyan megoldás szükséges, ami tisztítható. A leírtak alapján ez a megfelel. 
 
Kóber Imre képviselő: Ha mindenkinek meg lesz megengedve, akkor nem lesz 
egyforma, mert nem biztos, hogy más is ilyen megoldással tudná megcsinálni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Viszont közterületen gépjárművet tárolni nem lehet. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem tudja megoldani a parkolást az udvarában? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Több hely van, ahova nem lehet rendesen odaállni. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy kérjenek egy műszaki 
dokumentációt, és utána eldöntik. 
 
Kóber Imre képviselő: De legalább a kapubejáróba álljanak be, ott azért elfér egy 
autó. 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta továbbá, hogy tegnap előtt egyeztetett a 
Falu Programmal kapcsolatban, hogy mire tudnak forrást biztosítani. Pályázhatnának 
belterületi útfelújításra. Javaslata, hogy vagy az Ady Endre utcát, vagy a Gyöngyvirág 
utca elejét jó lenne leaszfaltozni. Kér majd árajánlatot. 
 



A másik a Balinka Művelődési Ház padlózatának felújítása (felszedés, újrarakás), 
ebben benne van a színpad felújítása is, valamint az előtér is fel lenne szedve, újra 
lambériázva és festve. Erre is kér árajánlatot. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja azt a vállalkozót, akit eddig megbíztak, ő 
bevált és megbízhatónak találja, de ha tud a testület mást, akkor nagyon szívesen 
kér tőle ajánlatot. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Bodajkon is meg lehetne kérdezni a vállalkozót. 
 
Kóber Imre képviselő: Idén kerülne sor ezekre a pályázatokra? 
 
Wéninger László polgármester: Igen, be kell nyújtani a pályázatot. Úgy tudja, hogy a 
Fidrich nem ilyen munkákban utazik. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem mindegy, hogy milyen vállalkozó van kijelölve. 
 
Wéninger László polgármester: Lesz egy civil alap, arra is lehet majd pályázni, de ezt 
a civileknek kell benyújtani, itt Balinkán a Polgárőrség tudna pályázni, mivel ők az 
egyetlen bejegyzett civilszervezet. Ha van ötletük és szeretnének pályázni, nagyon 
szívesen segít nekik. Eszközökben kell gondolkozni. Lesz a második félévben is 
Magyar Falu Programos pályázat, bízik abban, hogy szerepelni fog benne a temető, 
és akkor meg lehetne csináltatni a Mecséri temető kerítését. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: A lakosok kérdezték, hogy mikor lehet tüzet gyújtani a 
faluban, ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatást adjon? 
 
Kóber Imre képviselő: Rendeletben meg van szabva, hogy mikor lehet tüzelni. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészültek 
a szabályzatok, amik hiányoztak. Tűzvédelmi szabályzat, munkavédelmi napló stb., 
kihelyezésre kerültek a menekülési útvonalat jelző táblák is az önkormányzati 
épületekben. Ezeket kötelező volt megcsinálni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A települések nagy részének nincs is avarégetési 
rendeletük, ott egyáltalán nem lehet nyílt téren tüzet gyújtani. Balinka megalkotta a 
nyílt téri égetés szabályiról szóló rendeletet, melyben május 15-től szeptember 15-ig 
tilos nyílt téren a tűzgyújtás. Szeptember 15-től május 15-ig viszont vasárnapi napon 
ne lehet. Természetesen, ha országos tűzgyújtási tilalom van, az felül írja az 
önkormányzat rendeletét, akkor ebben az időszakban sem lehet tüzet gyújtani. 
  
Marosán Lászlóné képviselő: Kérdezték még a lakosok, hogy már nem kapnak sárga 
zsákot a műanyagoknak, mert állítólag lesz kirakva kuka. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Eddig havi egyszer vitték el a szelektív hulladékot és 
hagytak helyette zsákot. Elmondta, hogy mindenki fog kapni térítésmentesen egy új 
kukát, amiben a szelektív hulladékgyűjtés lesz biztosítva. Meg lesz hirdetve az is, 
hogy mikor viszik ki. A papírt és a műanyagot egybe kell gyűjteni és majd ők fogják 
kiválogatni. Üveget ebbe a kukába nem szabad dobni.  
 



Domavári László képviselő: Valahol már él ez a rendszer. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


