
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-
én 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüliképviselő-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 szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat 2020. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a 2020. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú projektje 
keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és 0103/14 hrsz.) kerítés 
felújítási munkáihoz” pályázat beadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú projektje 
keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és 0103/14 hrsz.) kerítés 
felújítási munkáihoz” pályázat beadásához tervezői munkák elvégzésére. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és – 
tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



6./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Javaslat szociális tűzifa pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság felhívásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat a balinkai 1131/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ Javaslat 2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Játszóterek időszakos vizsgálatának megrendelése az AGMI Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Zrt. ajánlata alapján. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ 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 

49/2020.(VIII.31.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat 2020. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a 2020. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
projektje keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és 
0103/14 hrsz.) kerítés felújítási munkáihoz” pályázat beadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
projektje keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és0103/14 
hrsz.) kerítés felújítási munkáihoz” pályázat beadásához tervezői munkák 
elvégzésére. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



5./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés 
és – tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat szociális tűzifa pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság felhívásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Javaslat a balinkai 1131/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Javaslat 2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Játszóterek időszakos vizsgálatának megrendelése az AGMI 
Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. ajánlata alapján. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat 2020. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az év elején 
elfogadott költségvetést a végrehajtás soron módosítani szükséges. A módosított 
tételek részletesen láthatók az előterjesztésben. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a gépjárműadó elvonás miatt is szükséges 
a módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. 
évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (IX.01.) rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló  
3/2020.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 



2./ Javaslat a 2020. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy vannak olyan tételek, amik előre 
haladottak, vannak, amik az 50%-ot nem érik el. A kiadási oldalon szinte minden 
50% alatt van. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A korona vírus miatti visszafogott teljesítés is látható a 
számokban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2020. évi második féléves beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2020.(VIII.31.) határozata 
a 2020. évi második féléves teljesítéséről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. 
féléves költségvetési teljesítését 76.556.234 Ft bevétellel, 42.339.850 Ft 
kiadással, a határozat mellékletét képező számszaki bontásban fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
projektje keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és 0103/14 
hrsz.) kerítés felújítási munkáihoz” pályázat beadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a 
fenti tárgyú pályázati kiírás, melyben maximum 5 millió forint értékben lehet pályázni. 
Ehhez önerő nem szükséges. Mivel a tavalyi évben a Balinkai temető kerítésének 
felújítására került sor, ezért most a mecséri településrészen lévőtemető kerítésének 
a felújítására szeretné benyújtani a pályázatot. 
Tervei szerint a temető bejáratánál lévő 13 m-es szakaszon, ahol jelenleg faléces 
kerítés áll, ott lábazati betonelem 30 cm magasan 2,5 méterenként oszlop kerülne 
lehelyezésre és 3D-s ponthegesztett panelek. Szeretné az összes bejáratot 
kicserélni. A Vadex felőli oldalon fa tartó oszlopos, az végig el lenne bontva. A többi 
betonoszlopos kerítés helyett pedig tartóoszlopos, hálós ponthegesztett kerítés,mint 
balinkán.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Kijjebb is lehetne vinni. 
 
Wéninger László polgármester: Talán megoldható lenne az is. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat beadását 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2020.(VIII.31.) határozata 
a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete aMagyar Falu Program 
“Temetők fejlesztése”alprogram keretében pályázatot kíván benyújtani az 
önkormányzat tulajdonát képező Balinka, Mecsér településrészi temető 
(670 és 0103/14 hrsz.) kerítés felújítási munkáihoz maximum 5 millió forint 
értékhatárig. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és beadására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. 09. 11. 

 
 
4./ Javaslat Magyar Falu Program “Temetői infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
projektje keretében a “Balinka, Mecsér településrészi temető (670 és 0103/14 
hrsz.) kerítés felújítási munkáihoz” pályázat beadásához tervezői munkák 
elvégzésére. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a pályázat beadásához 
helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást, tervezői nyilatkozatot kell mellékelni. 
Javasolja Koselák-Mike Enikő egyéni vállalkozó megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Koselák-Mike Enikő egyéni vállalkozó tervezői munkamegbízásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2020.(VIII.31.) határozata 
Koselák-Mike Enikő egyéni vállalkozó tervezői munkamegbízásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
pályázat „Temetői infrastruktúra fejlesztése”alprogram keretében a pályázat 
benyújtásához szükséges, Balinka, Mecsér településrészitemető (670 és 
0103/14 hrsz.) kerítés felújítási munkáihozbeadandó pályázathoz a 
helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás, tervezői nyilatkozat elkészítésével 
Koselák-Mike Enikő egyéni vállalkozót (székhely: 8065 Nagyveleg, Perczel 
Mór u. 14., adószám: 67195392-1-27, cégjegyzék szám: 44057285) bízza 



meg. A megbízási díjat bruttó 50 000,- Ft-ban, azaz Ötvenezer forintban 
határozza meg, melyet az önkormányzatköltségvetésének általános 
tartalékából finanszíroz. 
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és – 
tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi 
évben hozott 101/2019. (XI.20.) számú határozatában megbízta a Fejérvíz Zrt.-t a 
vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekérésével és 
kiértékelésével. A Fejérvíz Zrt. megküldte a három legkedvezőbb ajánlatot, melyek 
közül javasolja a Karanta Audit Zrt.-t, tehát a legolcsóbb ajánlattevőt elfogadásra. 
Elmondta továbbá, mivel Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatával közös a 
vagyonértékelés, így a költségek is megoszlanak. Ez azt jelenti, hogy a 350.000,-
Ft+ÁFA árból le kell vonni Bakonycsernyének a részét, tehát ami Balkinka Község 
Önkormányzatot terheli az 35.000,-Ft+ÁFA. Elmondta továbbá, hogy a 
vagyonértékelést kötelező megcsinálni. Várhatóan a vízműre és a Bodajkkal közös 
szennyvíztisztító rendszerre is megküldik majd az árajánlatokat, amiről szintén 
dönteni kell majd. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a Karanta Audit Zrt. 
megbízását elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2020.(VIII.31.) határozata 
Karanta Audit Zrt megbízásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által 
megküldött levelében foglalt Karanta Audit Zrt. (1033 Budapest, Reviczky 
ezredes utca 2.) legalacsonyabb ajánlattevőt jelöli ki, 35.000,-Ft+ÁFA áron a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás 
vagyonértékelésére. Felhívja a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. által 
elkészített szerződés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé 
megvitatásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



6./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai részére küldtek egy megkeresést, 
melyben leírták, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2015. év végén úgy döntott, 
hogy megszünteti tagsági viszonyát a Társulásban azzal az indokkal, hogy egy másik 
hulladékgazdálkodási társuláshoz kíván csatlakozni. Csatlakozási szándéka a mai 
napig nem vezetett eredményre, így semelyik hulladékgazdálkodási önkormányzati 
társulásnak nem tagja, emiatt minden hulladékgazdálkodási uniós fejlesztési 
lehetőségtől elesett. Az év elején bejelentették új csatlakozási szándékukat. 
Pusztavám Község Önkormányzata jelenleg is tagja egy másik hulladékgazdálkodási 
társulásnak, de 2021. januárjától a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni. Mivel újabb tagok csatlakozásához a 
jelenlegi tagok hozzájárulása szükséges, így a mellékelt határozat tervezet 
elfogadásához testületi döntés szükséges. Folyamatosan vannak be- és kilépők. 
Javasolja az elfogadást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozás elfogadását Pusztavám és Esztergom tekintetében. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2020.(VIII.31.) határozata 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

csatlakozási szándékáról 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási 
szándékról szóló előterjesztését megismerte és a következő határozatot 
hozza: 

 
1./Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 
2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
 
2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését 
szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a 
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása 
nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a 
Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a 
jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből 
kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület 
nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a 



működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési 
kötelezettségének előírását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7./ Javaslat szociális tűzifa pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester:A pályázat célja, hogy a településen a legrászorultabb 
családok, átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak és csökkenjen a 
háztartások tüzelőanyag költsége. A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg 
nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak szociális célú tűzifa 
vásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz. A támogatás vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás. A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a 
rászorulókhoz történő eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. A 
pályázat benyújtásának határideje elektronikusan: 2020. augusztus 31. Az 
önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-ig kell elszámolnia az 
Igazgatóság felé. A tüzelőanyagot legkésőbb 2021. február 15-éig kell szétosztani a 
rászorulók részére. Eddig nem nyújtott be ilyen pályázatot az önkormányzat. Kérte a 
testület véleményét. 

Domavári László képviselő: Van itt olyan rászoruló, aki nem dolgozik? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Persze, hogy van, de akik nem dolgoznak, nem azért 
nem, mert nincs munkahely. Ezért nem javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Domavári László polgármester: Csatlakozik az előtte szóló képviselőhöz, ő sem 
javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tűzifa pályázaton való részvétel elutasítását.  

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2020.(VIII.31.) határozata 
  a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont 
szerinti pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázatban való részvételt 
elutasítja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



8./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Vörösmarty 
Könyvtár minden évben megküldi beszámolóját az előző évi tevékenységéről. 
Egyáltalán nem válik hátrányára az önkormányzatnak,hogy van velük kapcsolat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Maximálisan elégedettek a könyvtáros munkájával. 
 
Wéninger László polgármester: Igen, ez nagyon dicséretes. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2020.(VIII.31.) határozata 
Vörösmarty Könyvtár 2019. évi beszámolójáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság felhívásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a múlt héten hétfőn itt volt Schneider 
Béla a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatója. A megkeresés célja 
az volt, hogy olyan településeket kerestek fel, ahol a most induló szezonban nem 
indítanak felnőtt csapatot. Szeretnének ezeknek a településeknek egy kispályás 
bajnokságot szervezni. Igazgató úr tervei szerint területi alapon 4-5 csapatos 
csoportokba sorolná a települések 5+1-es csapatait. Egy torna ősszel és egy pedig 
tavasszal kerülne megrendezésre. A csoportgyőzteseknek pedig egy nagy megyei 
döntőt terveznek. Tartottak igényfelmérést, erre körülbelül 15 ember jelentkezett. 
Alpolgármester úr elvállalta a szervezést. Ahhoz, hogy megvalósulhasson szükséges 
egy kis pénzt rááldozni. Javasolná, hogy legalább egy garnitúra mezt vegyenek a 
csapatnak. Ezt a Decathlonban viszonylag olcsóbban be lehetne szerezni. A 
játékosokat regisztrálni kell. Illetve, ha Balinkán lesz az egyik villámtorna, akkor 
megvendégelni a csapatokat. Javasolja, hogy az általános tartalék terhére 200.000,- 
Ft-ot különítsenek el. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Azt is tudni kellene, hogy mennyi a keret? 



 
Domavári László képviselő: Kispályás meccsek lesznek? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. A probléma talán a mezek mosással lesz majd. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Régen úgy volt, hogy megvették neki a mosószert 
mindenkinek kimosta. 
 
Wéninger László polgármester: Elvállalná most is? 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Persze. Természetesen. 
 
Wéninger László polgármester: A mosó és öblítő szert biztosítja az önkormányzat. 
Nagyon szépen köszöni a segítséget. Az alpolgármestertől annyit kér, hogy 
menjenek el együtt a Decathlonba és vegyenek mezt. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Mielőtt elmennek vásárolni,azért ő még lepontosítja a 
mez méreteket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokság megszervezésének 
elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2020.(VIII.31.) határozata 
focilabda bajnokság szervezéséről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokság Balinka településen 
megrendezésre kerüljön. A megrendezéshez szükséges mezek 
megvásárlására a képviselő-testület 200.000 Ft összeget biztosít az általános 
tartalék terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat a balinkai 1131/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a testülete a 41/2020. 
(VII.03.) számú határozatában döntött, hogy értékesíteni kívánja az 1131/2 hrsz.-ú 
ingatlanát. Elkészült az adásvételi szerződés, melynek aláírásához szeretné kérni a 
képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Domavári László képviselő: Ez az ár meg is felelt a vevőnek? 
 



Wéninger László polgármester: Igen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mivel zártkerti földterületről van szó, így a földforgalmi 
törvény hatálya alá tartozik és vonatkozik rá a kifüggesztési eljárás. 
 
Wéninger László polgármester: Igen, tudnak róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az 1131/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2020.(VIII.31.) határozata 
az 1131/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 204.400-Ft-os eladási áron 
értékesíti a Balinka 1131/2 hrsz.-ú zártkerti 1460 m2 területű, kert művelési 
ágú ingatlanát, Zsigmond József 8053 Bodajk, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti 
lakos részére. A vételár kifizetését a 60 napos kifüggesztési határidő lejártát 
követő 15 napon belül fizeti meg az önkormányzat részére. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
11./ Javaslat 2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: A Fejérvíz Zrt. az idei évben is megküldte az anyagot 
a beruházási és fejlesztési tervvel kapcsolatban, melyről tájékoztatást nyújtott. A 
testületnek kizárólag véleményezési joga van, de döntést kell hozni annak 
elfogadásáról, a víz tekintetében Mór, a szennyvíz tekintetében pedig 
Bakonycsernye és Bodajk az ellátásra kötelezett.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-
08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervét. 
 
 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2020.(VIII.31.) határozata 

az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

         Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében 
eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és 
pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

2.) Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási 
tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 
megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés 
és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) elnevezésű víziközmű 
rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2020.(VIII.31.) határozata 
az I/78 Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-

SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/78. Bodajk és 
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-
002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv felújítási, pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta az I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-
009-00-10) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, 
pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyását. 
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2020.(VIII.31.) határozata 
az I/32 Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mór, Bodajk, 
Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt 
települések tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-
00-10) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, 
pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
12./ Játszóterek időszakos vizsgálatának megrendelése az AGMI 
Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. ajánlata alapján. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy idén október 
17-én jár le a játszótér 4 éves felülvizsgálata. Ismertette az árajánlatban foglaltakat. 
Ezeket kötelező megcsináltatni. Javasolja az árajánlatban foglaltaknak megfelelően a 
cég megbízását. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a játszótereket 
felül kell vizsgálni, de ez nem jelenti azt, hogy 4 évig nem kell hozzányúlni, ezeket 
folyamatosan ellenőrizni kell, és ha időközben hibát talál az önkormányzat, azt 
azonnal le kell zárni és elkezdeni a kijavítást, helyreállítást. Hozzáfűzte, hogy 
októbervégéig minden önkormányzatot ellenőrizni fognak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
játszóterek felülvizsgálatára érkezett árajánlatot adó AGMI Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Zrt. megbízásának elfogadását. 
 
 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2020.(VIII.31.) határozata 

a játszóterek felülvizsgálata kapcsán az AGMI Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Zrt. megbízásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az AGMI Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Zrt. (1751 Budapest, Pf. 114.) által benyújtott árajánlat 
alapján kívánja elvégezni a település játszótereinek felújítását.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerült hibák kijavításával 
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, a halaszthatatlan 
hibákat végeztesse el, melynek összegét92 000 Ft + ÁFA összegben 
határozza meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester: Felmerült benne az a kérdés, hogy az iskolásokat 
támogassa az önkormányzat. Ha a testület úgy dönt, hogy támogatni szeretné, akkor 
jegyző asszony előkészíti a gyermekvédelmi rendeletet, melyben lefektetésre 
kerülnének az ezzel kapcsolatos feltételek. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatatta a testületet, hogy amennyiben a szociális 
keret terhére kíván támogatást nyújtani, az kizárólag szociális alapon lehet, tehát a 
rendeletben szükséges valamilyen szociális rászorultsági feltételt meghatározni.  
 
Domavári László képviselő: Mi dönti el, hogy kik kapnak támogatást? 
 
Wéninger László polgármester: A meghatározott szociális rászorultság. 
 
Domavári László: Akkor nagyon sokan ki fognak esni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: De az önkormányzat fogja meghatározni a jövedelmet. 
 
Wéninger László polgármester: Igen. Kérdése, hogy általános iskolások, 
középiskolások kapják, és főiskolások is kapjanak? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben a főiskolás tanulókat is beleteszi az 
önkormányzat, akkor oda több mindenre kell odafigyelni. Az önkormányzatok  
általában a Bursa Hungarica ösztöndíjjal szokták támogatni a felsőfokú tanulókat. 
 
Wéninger László polgármester: Főiskolásoknál nem lehet kitétel, hogy állandó 
lakcímmel kell rendelkezni. Javasolja belevenni a felsőfokú tanulmányaikat 
folytatókat is. Nagyjából összeszámolta körülbelül 109 fő az általános iskolás (kb. 60 
fő) és a középiskolás (kb. 49 fő) diák. Ebbe a főiskolába járók nincsenek benne. 
Javaslata továbbá, hogy a 60 általános iskolásnak 10.000,- Ft, a 49 középiskolásnak 
15.000,-Ft, és a maradék főiskolásnak pedig 20.000,-Ft/tanév összegben legyen 
megállapítva támogatás. Ennek a pontos számát nem tudja, de biztos, hogy 10 fő 
alatt van. Kérte a testület véleményét. 



 
Domavári László képviselő: Támogatja, hogy ha van rá lehetőség és pénz, akkor 
természetesen legyen előkészítve a rendelet. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolakezdési támogatás elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2020.(VIII.31.) határozata 
az iskolakezdési támogatásról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
iskolakezdési támogatást szeretne nyújtani az általános, közép- és felsőfokú 
tanulmányi viszonyt folytató tanulók részére. Ennek megfelelően felkéri 
jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos rendelettervezetet a következő testületi 
ülésre készítse elő. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy megkeresteVarga Csaba és Bráyerné Bede 
Krisztina az épülendő távközlési toronnyal kapcsolatban. Tájékoztatta őket, hogy neki 
nincs hatásköre ebben az ügyben tárgyalni sem az engedély kiadó hatósággal, sem 
pedig abban, hogy akár milyen lakossági fórumot ő összehívjon, vagy 
kezdeményezzen. A képviselő-testület sem ügyfél az eljárásban, de természetesen 
tolmácsolja kérésüket a képviselő-testület felé. A konkrét kérésük tehát az, hogy 
hívjon össze a testület egy lakossági fórumot, ahova meg legyen hívva egy olyan 
személy, aki bizonyítani tudja, hogy a torony nem káros az egészségre. 
 
Wéninger László polgármester: Lehet, hogy érdemes lenne megtartani ezt a fórumot. 
Leginkább azzal mentek Bakonycsernyére, hogy az országgyűlési képviselő melléjük 
állt. Véleménye szerint ez az építkezés már nem megállítható. Ebből kiindulva 
mindkét helyen Balinkán és Mecséren is szükségesnek tartja a fórum megtartását.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem lehet egy helyen összehívni és akit érdekel, az elmegy 
oda. Sajnos az a tapasztalata, hogy mind két településrészen néhány ember jelenik 
meg bármilyen fórumon. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Feltétlen kell olyan embert hívni, aki megmagyarázza. 
 
Wéninger László polgármester: Az építési engedélyt kiadó hatóságot írásban 
megkeresi, és megkérdezi, hogy valaki eltud-e jönni Balinkára, mert lakossági 
fórumot szeretne tartani a település. Megpróbálnak olyan szakértőt keresni, aki a 
torony építésével kapcsolatban nyilatkozni tud a veszélyességéről.Türelmet kérnek 
az ügyfelektől, de csak abban az esetben tartják meg, ha valaki idejön az 
engedélyező hatóságtól. 
 



Fodor Róbert alpolgármester: Hívjanak ők szakértőt, miért az önkormányzat keres? 
Nem a testületnek kell bebizonyítani a károsságát.  
 
Domavári László képviselő: Nem lett belevonva ebbe az ügybe az önkormányzat. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Országgyűlési képviselőt is meg lehetne hívni a 
fórumra. 
 
Wéninger László polgármester: Természetesen igen, ha eljön egy szakértő. A 
lakossági fórum összehívásáról és annak dátumáról akkor döntsenek, amikor válasz 
érkezik az engedélyező hatóságtól, hogy képviseltetik-e magukat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felülvizsgálatra került a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Kérte a testület 
jóváhagyását. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2020.(VIII.31.) határozata 
a BKÖH Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye, Balinka 
és Nagyveleg közös fenntartásában lévő Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


