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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én 
08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztésére 
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 

33/2022.(II.14.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



1./ Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte a jelenlévőket, külön kiemelve Grüll Erika 
pénzügyes kollégát. A mai testületi ülésen egyetlen napirendi pontot szükséges 
tárgyalni, ez pedig a költségvetés. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 5 milliós 
hiánya van az önkormányzatnak a költségvetésben. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetést február 15-ig be kell terjeszteni a képviselő-
testület részére. Ezen kötelezettségének a polgármester határidőben eleget tett. A 
korábbi évek lekötött pénzösszegére is rá lett terhelve kiadás? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Abba gondoljanak bele, ha ez a lekötés nem lett volna, 
mekkora bajban lenne most az önkormányzat. 
 
Wéninger László polgármester: A bevételnél szerepel 12 millió Ft. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A tv-ben és a rádióból is hallani, hogy az állam 
finanszíroz az önkormányzatoknak. 
 
Wéninger László polgármester: A bevételnél a 3 millió Ft település rendezési tervet 
bele kell tervezni a pályázathoz. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Tavaly is be volt tervezve. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: S településrendezési eszközök felülvizsgálatára lehet 
pályázni. Amennyiben támogatást nyer az önkormányzat, akkor ez az összeg 
felszabadul. Ha nem, akkor viszont ebből kell kifizetni, mert a településrendezési 
eszközök felülvizsgálata kötelező feladata az önkormányzatnak. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Meg kell hirdetni a tanárnő ingatlanát. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor lehet beleírni azt a költségvetésbe, ha már van 
adásvételi szerződés. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a bevételi 
oldalon csak olyan tételt lehet szerepeltetni, amely nagy valószinűséggel realizálódni 
fog, mert ellenkező esetben torz adat szerepelne a költségvetésben, amely a 
gazdálkodás biztonságát veszélyezteti. 
 
Kóber Imre képviselő: A kötelező feladatellátásra kapnak pénzt. Elvonták a 
gépjárműadót, amit az állam nem kompenzált az önkormányzatok részére. 
 
Wéninger László polgármester: A 3 millió Ft-ot a közvilágításra kapta az 
önkormányzat. A közvilágítás nagyjából 6 vagy 7 millió forintba fog kerülni. Ehhez 
nagyon kevés a 3 millió forint. A közvilágítást előbb kell lekapcsolni, vagy később be. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Akkor égjen csak minden második lámpa, mert így nem 
férnek bele a költségvetésbe. Kis önkormányzat Balinka, nem tudják miből 
finanszírozni. 
 



Domavári László képviselő: A közvilágítás kérdése mindenhol probléma. 
 
Wéninger László polgármester: Egy automata kapcsolja ki és be a közvilágítást. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A 3 millió forint település rendezési terv legyen kivéve a 
költségvetésből, ne legyen terv. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint már említette, a településrendezési eszközöket 
szükséges felülvizsgálni. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Ebből gond lehet. 
 
Wéninger László polgármester: Ha pályázatot nyernek, be tudják tenni a 3 millió Ft 
település rendezési tervet módosítással. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Nem minden önkormányzat fogja megnyerni a 
pályázatot. 
 
Domavári László képviselő: A hajtó és kenőanyag miért van lebontva üzemanyagra 
is?  
 
Wéninger László polgármester: 800.000 Ft a közfoglalkoztatott által használt 
üzemanyagra van felírva, a másik 100.000 Ft pedig másra. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Mindegyik kormányfunkcióra van támogatás, ezért kell 
szétosztani. 
 
Domavári László képviselő: Ebből a költségvetésből mit lehetne csökkenteni? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Semmit. 
 
Kóber Imre képviselő: Ha a választások után nem jön meg a támogatás akkor mi lesz? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nem ígértek olyat, amit be tudnak tervezni. 
 
Kóber Imre képviselő: Központilag adnak pénzt, abból tudnak gazdálkodni. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy a részére beállított célprémium 
összegével csökkentsék a kiadási oldalt, ami 1.300.000 Ft, továbbá levenné a 
3.000.000 Ft település rendezési tervet, így akkor már 4,5 millió forintnál tartanak. 
 
Domavári László képviselő: A 3,3 millió forint nagyon sok az egyéb szolgáltatásokra. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Onnan vegyenek el 1 millió Ft-ot. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: A szociális támogatás nem lett beírva, ami 808.660 Ft 
a kiadási oldalon. 
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint a temetési segélyt emeljék fel 
80.000 Ft-ra, és a babavárót is, valamint tervezzenek be iskolatámogatást 
szeptemberre. 
 



Fodor Róbert alpolgármester: Ez valóban jó ötlet. 
 
Wéninger László polgármester: Összefoglalva, eddig levették az 1.300.000 Ft-os 
célprémiumot, a 3.000.000 Ft-os település rendezési tervet, és akkor vegyenek még 
el 1.000.000 Ft-ot a hóeltakarításból? 
 
Kóber Imre képviselő: Véleménye szerint nem lesz olyan idő, hogy sózni kelljen majd. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ha már lesz falugondnok, akkor csinálhatná ő a 
hóeltakarítást, sózást egy traktorral, amit megvesznek neki. 
 
Wéninger László polgármester: Nem tudja az önkormányzat megoldani a sózást. 
Külön jogosítvány kell ahhoz, hogy dolgozhassanak a traktorral. 
  
Wéninger László polgármester: Akkor vegyék le a célprémiumot, és a település 
rendezési tervet. 6 millió forint hiányt kell megszüntetni. Esetleg a falunapi kiadásokat 
is lecsökkenthetik. 
 
Kóber Imre képviselő: Igen, az jó ötlet. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Az gondolja, hogy ez nem jó ötlet. Nem támogatná. 
 
Wéninger László polgármester: Ha lesz falunap, akkor már most el kell kezdeni 
megtervezni. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Nem kell teljesen elvenni, lehetőség van csökkenteni 
is a betervezett összeget. Jelenleg 1.650.000 Ft lett betervezve.  
 
Wéninger László polgármester: Ne legyen elvéve belőle. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ennek az 1.650.000 Ft-nak tartalmaznia kell a kultúros 
400.000 Ft-os igényét más programokra, kirándulásokra. Ez benne van. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Az egyéb anyag és karbantartásból vegyenek el. Az 
1.100.000 Ft. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben, akkor vegyenek el belőle 500.000 Ft+ áfát 
a karbantartásból. 
 
Wéninger László polgármester: 3,3 millió +600.000 Ft a hótolás. 
 
Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Akkor a kiadási oldalt lecsökkentik bruttó 1.000.000 Ft-
os a hótakarításból, 1.500.000 Ft célprémiumból, 3.000.000 Ft-ot pedig a település 
rendezési tervből, valamint 500.000 Ft+áfa-t az utak karbantartásáról. 
  
Wéninger László polgármester: Kérte a testület véleményét, hogy kössön-e szerződést 
a falunapra? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen. 
 
Domavári László képviselő: Covidtól függetlenül, igen. 
 
Wéninger László polgármester: Mikor legyen a falunap? 
 



Fodor Róbert alpolgármester: Mindig június 10.-e környékén szokott lenni, legyen idén 
is akkor. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben, akkor június 11. szombaton kerül 
megtartásra.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Kik legyenek a fellépők? 
 
Wéninger László polgármester: Akik nem valósultak meg tavaly és tavaly előtt. Ezek 
pedig a Suhancok és a Rony. A falunapra betervezett összeg pedig marad a 
költségvetés szempontjából. A 16.000 Ft kamarai tagdíjat megadják az 
asszisztensnek, Hartl Ildikónak?  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Persze, kapja meg. Mindenhol megkapják. 
 
Kóber Imre képviselő: Igen. Kapja meg. 
 
Wéninger László: Legyen kifizetve az idén? 
 
Kóber Imre képviselő: Igen. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben, kifizetik neki. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
 
 
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítás előkészítését a 
támogatási összegek emelésével. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2022.(II.14.) határozata 
a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló rendelet 
módosításának soron következő testületi ülésen való beterjesztéséről   

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete úgy határozott, 
hogy a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet kerüljön módosításra. Felkéri a jegyzőt, hogy 
jegyzőkönyvnek megfelelően kerüljön elkészítésre a rendelet tervezet a 
következő soros képviselő-testületi ülésre, azaz a temetési támogatás 
összege 80.000 Ft-ra, a gyermekszületési támogatás 80.000 Ft-ra 
emelkedjen. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetés meghatározásának elfogadását 
az alábbiak szerint: a kiadási oldalt lecsökkentik bruttó 1.000.000 Ft-os a 
hótakarításból, 1.500.000 Ft célprémiumból, 3.000.000 Ft-ot pedig a település 
rendezési tervből, valamint 500.000 Ft+áfa-t az utak karbantartásáról. 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2022.(II.14.) határozata 

a 2022. évi költségvetési rendelet beterjesztéséről 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott 
kötelezettsége teljesítése érdekében az önkormányzat 2022. évi gazdálkodási 
évére vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetét tárgyalásra alkalmas 
formában beterjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra. A képviselő-
testület tételesen áttekintette a költségvetési számokat és a kiadási és bevételi 
oldal főösszegének egyezősége miatt annak átdolgozását rendelte el. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen jegyzőkönyvben foglalt módosításokat 
figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet készítse elő. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az előkészített rendelettervezetet a zárószavazásra 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 

 Felelős: előkészítésért a jegyző, beterjesztésért a polgármester 
 Határidő: következő képviselő-testületi ülés  
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a falunapi rendezvény időpontjának, valamint 
a rendezvények szereplő fellépők elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2022.(II.14.) határozata 
a falunapi rendezvény időpontjáról, valamint a rendezvényen szereplő 

fellépőkről 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
szokásos falunap 2022. június 11-én szombaton a Mecséri településrészen 
kerül megrendezésre, melyre a RONY és a SUHANCOK fellépőket kívánja 
meghívni. A fellépők fellépési díját a 2022. évi költségvetésében biztosítja.  
 
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 


