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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 10-én 
17 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Fodor Róbert    képviselő 
Kóber Imre                        képviselő 
Tóth Gabriella   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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat a 2017. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés vizsgálatáról  
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 



6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
7./ Javaslat vállalkozó kijelölésére könyvtári bútorok elkészítésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
11./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának 
szabályairól szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
14./Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet véleményezése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

 
15./ Egyéb ügyek 
 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2017.(I.10.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a 2017. évi munkaterv meghatározására 
2./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
3./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről  
4./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységről  



5./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről 
7./ Javaslat vállalkozó kijelölésére könyvtári bútorok elkészítésével 
kapcsolatban 
8./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
10./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének 
jóváhagyására 
11./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező 
célkitűzések meghatározására  
12./ Javaslat a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának 
szabályairól szóló rendelet módosítására 
13./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
14./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet véleményezése 
15./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a 2017. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Elkészült az idei évre vonatkozó munkaterv, melyet 
javasol a képviselő-testületnek elfogadásra. Amennyiben év közben újabb ügyek 
merülnek fel, azt fel lehet venni a napirendi pontok közé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2017.(I.10.) sz. Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 
évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja 
el: 

 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. évi munka és ülésterve 



 

I. 
A munkaprogramból adódó feladatok: 

 
1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 

a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Házak és bennük működő községi könyvtárak működésének 
értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 

4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók 
megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év 
költségvetési koncepciójára.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 

a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  

b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  

c) Tájékoztató a képviselő-testület és feladat-és hatáskörét érinti új 
jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 
alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve 
– a hónap utolsó péntek. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.  

A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  



4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést 
nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 

Balinka, Bakonycsernye és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos 
tartalmú előterjesztést készíteni. 

IV. 

A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a 
terv elfogadását követően a www.balinka.hu önkormányzatunk honlapján, valamint a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Balinkai Kirendeltségén közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. évi ülésterve a következő: 

A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős 
a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
3./ A polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
4./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési ház 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 



2./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
3./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 110. 
§ (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
4./Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. július-augusztus: szükség szerint 
aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 



1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./Aktuális ügyek 
 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2018. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Aktuális ügyek 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját április hónapban 
határozza meg, napja pedig a költségvetési tervezet összeállításának 
függvényében kerül meghatározásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 



2./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A beszámoló anyagát a képviselők megkapták. A 
tavalyi évhez viszonyítva nem változott a társulásokban való részvétel, melyek 
ülésein igyekszik ott lenni. Az üléseken hozott döntésekről pedig tájékoztatja a 
testületet. Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2017.(I.10.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Átolvasta a Jegyző Asszony által készített részletes, 
mindenre kiterjedő beszámolót, melyben tükröződik a rengeteg változás. Javasolta 
elfogadásra.  
 
Fodor Róbert képviselő: Elolvasta, a beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a közös 
hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót.  
   

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót a határozat 
melléklete szerint tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
 



4./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Törvényi előírás, hogy az önkormányzati 
képviselőknek tájékoztatást kell nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a 
képviselői tevékenységéről. Ezt minden képviselő megtette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kissné 
Bolla Mária alpolgármester képviselői beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Bolla Mária 
alpolgármesternek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor Róbert képviselő képviselői 
beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Róbert képviselőnek 
a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, valamint 
képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Kóber Imre képviselő képviselői beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kóber Imre képviselőnek a 
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői 
tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  



 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Tóth Gabriella képviselő képviselői 
beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gabriella 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
5./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 
Kóber Imre bizottsági elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság 2016. 
december 20-án ülésezett és megállapította, hogy továbbra is mindenki szerepel a 
KOMA adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem kell indítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bizottsági elnök beszámolóját. 
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (I.10.) sz. Határozata 
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 

 
 
 
 



6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabály szerint kötelező a lakosság tájékoztatása. A 
költségvetési rendeletek a hivatal épületében a hirdetőtáblán kerülnek kihelyezésre, 
továbbá a honlapra kerülnek fel, így a kötelezettségnek eleget teszünk.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló jegyzői 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
7./ Javaslat vállalkozó kijelölésére könyvtári bútorok elkészítésével 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mindkét könyvtár 
bútorzatának cseréjére árajánlatot kért be három vállalkozótól, melyről előterjesztést 
kaptak a képviselők. Javasolta a legolcsóbb, SULI BÚTOR Kft. árajánlatának 
elfogadását. Továbbá felmerült, hogy a balinkai könyvtár padlózatát is ki kellene 
cserélni egy erősebb minőségű laminált parkettára, mivel már balesetveszélyes. 
Ennek költsége kb. bruttó 4-500 eFt lenne. Javasolta a padló kicserélését.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Amikor a könyvtár lett felújítva, miért nem került 
kicserélésre a padló is? 
 
Wéninger László polgármester: A pályázaton elnyert pénzből és a hozzá tett 
önerőből ezt már nem lehetett fedezi.  
 
Fodor Róbert képviselő: Véleménye szerint is szükséges lenne már a padlózat 
kicserélése.  



 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
könyvtári bútorok elkészítésére vállalkozó kijelölését, valamint a balinkai könyvtár 
padlózatának cseréjét.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt 
a Balinkai és Mecséri könyvtárakban található bútorzatok lecserélése 
érdekében a SULI BÚTOR Kft-vel (4200 Hajdúszoboszló, Új u. 2.). a Kft. 
árajánlatában lévő műszaki tartalommal. 
A vállalkozási díjat bruttó 2.354.580 Ft-ban határozza meg.  
A kiegészítő berendezések beszerzésére mindkét könyvtárba a SARM 
Hungary Kft. ajánlatát elfogadja, melynek bruttó összege 996.829 Ft. 
A teljesítés határidejét 2017. július 1-ben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 

 
 
8./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Elkészült az előterjesztés a jogszabály alapján, kérte 
az abban szereplőek elfogadását.  
 
Tóth Gabriella képviselő: El kell fogadni, jogszabály határozza meg a bért.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, tekintettel ugyanezen törvény 71.§-ban, valamint 
a 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról, 51.§-ban meghatározottakra, 
Wéninger László polgármester illetményét bruttó 398.868 Ft, 100 Ft-ra 
kerekítve: 398.900Ft  Ft/hó összegben határozza meg 2017. január 1-től. 
Továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 43. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel 



ugyanezen törvény 71.§-ban meghatározottakra Wéninger László 
polgármester költségtérítését bruttó 59.835 Ft/hó összegben határozza meg 
2017. január 1-től. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy a Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodást évente szükséges felülvizsgálni, melynek tervezetét a 
nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell tárgyalni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatát.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
13/2017.(I.10.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a nemzetiségi 
önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok ellátására 
vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között köttetett 
megállapodást felülvizsgálta.  
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja.  

 
 Felelős: polgármester/elnök 
 Határidő: azonnal  
 
 
10./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: A 2017-es évre vonatkozóan elkészült a 
polgármester szabadságolási terve, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. 
Kérte e tervezet elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadását az előterjesztés szerint. 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Wéninger László polgármester részére járó 39 
munkanap szabadság (25 nap alap, 14 nap pót) 2017. évben történő 
felhasználásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január –február 2 
március – április 3 
május – június 6 
július   5 
augusztus  5 
szeptember  1 
október  1 
november  2 
december  4 
A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető 
akadályoztatása idején veszi igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint 
munkáltatót értesíti, s az határozati formában hozza meg engedélyét. 

 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 
 

 
11./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy minden évben meg kell határozni a 
köztisztviselők teljesítményértékeléséhez az alap célkitűzéseket. Erre vonatkozóan 
az idei évben is elkészült az előterjesztés.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések meghatározását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
 
 
 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
15/2017.(I.10.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját 
képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 
1./ Az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges ismeretek maradéktalan 
megszerzése, a rendszer működésének megértése, alkalmazásának 
elsajátítása, az azzal kapcsolatos továbbképzéseken való teljeskörű részvétel. 
2./ Az ASP rendszeren túl, számítástechnikai ismeretek fejlesztése, a 
lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. 
2./ Az ASP-n túli továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli 
kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 
3./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
4./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
5./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
6./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2017. január 31-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2017. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 
 

 
12./ Javaslat a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának 
szabályairól szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Korábbi testületi ülésen már felmerült, hogy a 
jelenlegi házszámozás nem megfelelően szerepel a rendeletben, ugyanis  az életben 
az utca jobb oldalán vannak a páros, a bal oldalon a páratlan számok, a rendeletben 
viszont pont az ellenkezője szerepel. Így ennek javítása szükséges.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának szabályairól szóló 
rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
   

 



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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (I.11.) önkormányzati rendelete  
a közterületek elnevezésének és házszám-meghatározásának szabályairól 

szóló 9/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
13./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy minden évben az önkormányzat 
beszámolót készít az adóhatósági munkájáról, melyet a képviselő-testület elfogad.  
Az idei évben is elkészült a részletes beszámoló, melyet javasol elfogadásra.  
 
Wéninger László polgármester: Sajnos nehéz az adótartozások behajtása, mivel le 
kell kérni az adózó munkahelyét, de amire a letiltás elküldésre kerül a munkahelyre, 
addigra sok esetben már nem is dolgozik ott.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Úgy látja a kolléganő mindent megtesz az adóbehajtások 
tekintetében.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatási 
tevékenységről szóló részletes beszámolót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet véleményezése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester beterjesztette az előterjesztést, mellyel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta. 

 



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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátási kötelezettsége körében az étkeztetés és házi 
segítségnyújtás feladatai a Gajamenti Önkormányzati Társulás útján biztosítja. 
Az alapellátás igénybevételének térítési díjait tartalmazó, Bakonycsernye 
község Önkormányzat – mint a társulás székhely önkormányzata – 
önkormányzati rendelet tervezetében foglaltakat megismerve, azzal 
egyetértve támogatja annak elfogadását. 

 
Felelős: székhely önkormányzat értesítéséért a jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Egyéb ügyek 
 
Wéninger László polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatalnál év végén történt 
változások miatt szükségesnek látja balinkai hivatal ügyfélfogadási rendjének 
megváltoztatását, csökkentését. Erre vonatkozóan előterjesztést készült, melynek 
elfogadását kérte a képviselőktől. A szerdai ügyfélfogadás felcserélődne a csütörtöki 
nappal, valamint hétfőn csak délután lenne az egész napos helyett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
balinkai ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendjét az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Balinkai Ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendjét 
2017. február 1-től az alábbiak szerint javasolja meghatározni: 
Hétfő   1230 – 1600  
Kedd     800 – 1200   
Szerda        - 
Csütörtök   800 – 1600  

Péntek   800 – 1200  
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2017. január 31.  

 
 
Wéninger László polgármester: Megkeresés érkezett a Rákóczi Szövetségtől, 
melyben az önkormányzat támogatását kérték. Korábbi évben saját pénzéből ajánlott 
fel támogatást, viszont nem javasolja az önkormányzatnak a pénzügyi támogatás 
nyújtását.  



 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával és 
meghozta a következő határozatot.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
céljainak megvalósítását erkölcsileg támogatja, de tekintettel az önkormányzat 
szűkös anyagi helyzetére, anyagi támogatást nyújtani nem áll módjában.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Útirány 
Webmédia Bt árajánlatot nyújtott be turizmussal kapcsolatos weboldal elkészítésére 
vonatkozóan. Véleménye, hogy van az önkormányzatnak honlap szerkesztője, aki, 
ha igény van erre, el tudja végezni, így nem javasolja a megbízásukat.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával és 
meghozta a következő határozatot.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Útirány Webmédia Bt. 
által honlap készítésre benyújtott árajánlatot nem kívánja elfogadni.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
  
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Horváth Tünde 
családsegítő megkereste azzal a kéréssel, hogy a fagyhalál elkerülése miatt Ács 
Józsefné, Kállay É. u. 28. szám alatti lakos, idős néninek szüksége lenne fára. 
Utánajárt és 500 kg fa brikettet vásárolt a Braun Kft.-től. Kérte és egyben javasolta a 
családsegítő, hogy mindkét településrészre a téli időszakra kellene néhány m3 fát 
beszerezni, melyből szükség estén lehetne kiosztani.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Ezzel nincs probléma, de az önkormányzatnak lett volna 
lehetősége tüzelőtámogatásra pályázatot benyújtani. amennyibe vásárol az 
önkormányzat fát, mi alapján kerül majd felosztásra.  
 



Wéninger László polgármester: Mivel a családsegítő napi kapcsolatban van ezekkel 
a családokkal, így az ő javaslatára, mivel az önkormányzat kötelezettsége a 
fagyhalál elleni védekezés. 
 
Fodor Róbert képviselő: Véleménye, hogy mindkét településrészre 3-5 m3 fát vegyen 
az önkormányzat.    
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslatot.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2017.(I.10.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Balinkai és Mecséri településrészre 3-5 m3 fát vásárol, melyet krízishelyzet 
esetén kíván kiosztani.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

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

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
         Polgármester                       Jegyző 


