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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 26-án 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kóber Imre                        képviselő 
Fodor Róbert    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 szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi működéséről, a 
2018-as munkaterv ismertetése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
 



5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési 
bizottság létrehozására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
6./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó támogatási szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
8./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázathoz érkezett árajánlatokról  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat Kovács Dávid Gajavölgy, u. 43. szám alatti lakos elszámolásának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
10./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között törtét fontosabb eseményekről  
 
12./ Falunap időpontjának és programjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Schweighardt Máté felesbérleti szerződés kérelme (221, 222/1, 222/2 hrsz.) 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
14./ Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének együttműködési felhívása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
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 
4/2018.(I.26.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi működéséről, 
a 2018-as munkaterv ismertetése 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
3./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 



4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési 
bizottság létrehozására  
6./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató   
7./ Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó támogatási szerződés elfogadására 
8./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázathoz érkezett árajánlatokról  
9./ Javaslat Kovács Dávid Gajavölgy u. 43. szám alatti lakos elszámolásának 
elfogadására 
10./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között törtét fontosabb eseményekről  
12./ Falunap időpontjának és programjának megtárgyalása 
13./ Schweighardt Máté felesbérleti szerződés kérelme (221, 222/1, 222/2 
hrsz.) 
14./ Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének együttműködési 
felhívása 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi működéséről, a 
2018-as munkaterv ismertetése 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Bodri Melinda kultúrost, aki elkészítette 
a művelődési ház és a könyvtár beszámolóját, melyet megkaptak a képviselők. 
Felkérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére.   
 
Bodri Melinda: A beszámolókban mindent részletesen igyekezett leírni. Tavalyi évben 
sikerült szervezni egy családias kirándulást, ahol a buszköltséget és belépőt is tudták 
finanszírozni. Az idei évben szeretne hasonló kirándulást szervezni a Nyíregyházi 
Állatparkba, mely a tervek szerint 5 eFt körüli összegbe kerülne. Megpróbál 
támogatásokat szerezni, az önkormányzatot terhelő teljes költség kb. 300 eFt körüli 
összeg lenne.  
Tapasztalata, hogy a mecséri kultúrházban nincs akkora igény, kihasználtság, mint 
balinkán, ez leginkább a hétköznapokra vonatkozik. Igyekszik különböző 
programokkal odacsábítani a fiatalokat, gyerekeket. Lehet, hogy el kellene 
gondolkodni a nyitva tartás csökkentését. Úgy érzi, érdektelenség van Mecséren.  
 
Wéninger László polgármester: Azt nem támogatná, hogy csökkentve legyen a nyitva 
tartás. Lehet, hogy Mecséren és Balinkán is külön 4-4 órás kultúros kellene.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Feleslegesnek tartja két kultúrházat fenntartani. Fel lettek 
újítva az épületek, a könyvtár, de nincs egyik sem kihasználva.  
 



Wéninger László polgármester: A felújítás nem volt felesleges, mivel már a fűtésen 
megtakarítás tapasztalható.  
 
Bodri Melinda: Bezárni semmiképp nem szabad, mert akkor, aki jár, akinek igénye 
van rá, még attól is elvonjuk a lehetőséget.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta, hogy maradjon minden a korábbiakhoz 
hasonlóan. A kirándulásnál a buszköltség a 300 eFt? 
 
Bodri Melinda: Igen, ez az összeg buszköltség. A belépőnél csoportos belépőt lehet 
vásárolni, mely így lényegesen olcsóbb lenne. Részletesen utánajárt a 
programoknak, úgy gondolja, hogy egy egész napos kirándulásnak mondható, mivel 
messze is van.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Támogatni tudja a kirándulást, jó ötlet. Javasolta viszont, 
hogy a mecsérieket, mivel kevesebben járnak a kultúrba, őket kellene előre venni. 
Szeretné megköszönni Melindának a sok plusz munkát a könyvtár felújítás ideje 
alatt.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a kirándulás támogatását, melynek 
összegét majd a költségvetés tárgyalása során döntse el a testület.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi működtetéséről szóló beszámolót, a 
2018-as munkaterv ismertetését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018.(I.26.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2018. 
évi munkaterv ismertetését elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Jogszabályi előírás, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodást évente szükséges felülvizsgálni, melynek 
tervezetét a nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell tárgyalni. Javasolta az 
előterjesztés szerinti elfogadását. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018.(I.26.) 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 
Határidő: azonnal  
 

 
3./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A 2018. évre vonatkozóan elkészült polgármester 
szabadságolási terve, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. Felkérte a 
jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a 
szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A 
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, 
rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett 
előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által 
vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe 
vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármestereknek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig igénybe kell venni 
vagy kiadni.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyását. 
  

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

 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018.(I.26.) 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 77 
munkanap szabadság (25 nap alap, 14 nap pót + 38 nap előző évi) 2018. 
évben történő felhasználásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január – február  10 nap 
március – április 10 nap 
május – június 10 nap 
július   10 nap 
augusztus  10 nap 
szeptember  10 nap 
október    5 nap 
november    5 nap 
december    7 nap 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: azonnal 
  

 
4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen elő kell írni a célkitűzéseket, mely alapján lehet 
majd értékelni a köztisztviselőket, ezt minden évben meg kell határozni és elfogadni 
a képviselő-testületnek. Az ASP, az elektronikus ügyintézés 2018-tól történő 
bevezetésével nőttek a feladtok, mely szintén követelmény a dolgozóknak.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint elfogadni a 
célkitűzéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározását az előterjesztés 
szerint.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018.(I.26.) Határozata 
Bakonycsernye/Balinka/Nagyveleg 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, 
e-learning oktatások elvégzése, a rendszerfelületen lévő felhasználói 
oktatókönyvek, oktatófilmek alapos áttanulmányozása. 
2./ Az ASP rendszeren túl, számítástechnikai ismeretek fejlesztése, az e-
ügyintézés rendszerismeretének elsajátítása, annak alkalmazása.  
3./ Az ASP-n túli továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli 
kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 
4./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
5./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
6./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2018. 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 2018. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2018. január 31. 
 

 
5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési 
bizottság létrehozására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
Wéninger László polgármester: A megvalósuló beruházásra beérkező ajánlattételi  
felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési bizottság létrehozása 
szükséges. Jegyző Asszonnyal egyeztetett, javasolta Németh Balázs tervezőt, Fülöp 
Éva pénzügyi ügyintézőt és Fidrich Tamásné jegyzőt és a közbeszerzést bonyolító 
cég képviselőjét megbízni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési bizottság 
létrehozását. 
 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018.(I.26.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-
2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
elnevezésű ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő 
munkája érdekében közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai az 
alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Németh Balázs tervező 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző  

 Weisz Tamás közbeszerzési szakértő 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az ingatlan 
értékesítésének jelenlegi állásáról, mely szerint Bokody Mária befizette az előleget, 
az előszerződést aláírta, viszont annak aláírását követően jelezte, hogy 15 éves 
részletfizetést kér. Ő tájékoztatta Bokody Máriát, hogy a képviselő-testület a korábbi 
ajánlattal azonos feltétekkel kívánta értékesíteni az ingatlant, azokkal a feltételekkel 
kereste meg, s ő nyilatkozott azok elfogadásáról, sőt az előszerződés aláírásával 
meg is erősítette azt. 
 
Fodor Róbert képviselő: Nem egyezik bele a lakásértékesítésbe csak abban az 
esetben, ha egyösszegben kerül kifizetésre. Menjen el a bankba és vegyen fel hitelt, 
ha szeretné megvásárolni a házat.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Így nem járul hozzá a lakásértékesítéshez, 15 év nagyon 
hosszú idő. Havonta nagyon kevés összeg jönne be az önkormányzatnak.  Azért 
vannak itt, hogy felelősen gazdálkodjanak, ez nem lenne az.  Jogilag utána kell járni. 
Abban az esetben, ha ezt tudja, akkor nem egyezik bele az értékesítésbe. Akkor még 
nem volt szó a 15 éves részletfizetésről.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A lakástörvény szerinti rendeletalkotási kötelezettség arról 
szól, hogy az önkormányzat Az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az e 
törvény alapján vételi, illetőleg elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén a 
lakás vételárának mértékét; a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet 
mértékét, a részletfizetés időtartamát és a szerződéses kamat mértékét, illetőleg a 
kamatmentesség lehetőségét és feltételeit, a vételárengedmény, illetőleg a 
vételárhátralék megfizetésére adott engedmény feltételeit és mértékét. Azaz a vételi, 
illetőleg elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit. 
 



 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződésével kapcsolatos tájékoztatót.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018.(I.26.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy tájékoztassa Bokody Máriát, hogy a képviselő-testület fenntartja az 
"Adásvételi előszerződés"-ben leírt feltételeket, amelyet szerződő fél az 
aláírásával elfogadott. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
7./ Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó támogatási szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mecséri orvosi 
rendelő felújítására vonatkozó támogatói okirat megérkezett, annak elfogadására van 
szükség a testület részéről.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására 
vonatkozó támogatói okirat elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018.(I.26.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistelepülései 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” érdekében 
kötendő támogatói okiratot elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 

 



8./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázathoz érkezett árajánlatokról  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A mecséri orvosi rendelő bútorzatának lecserélése 
érdekében három árajánlatot kért be, melyek az alábbiak:  

- GE-SZI Bútor Bt. Mór, Érmellék u. 21. bruttó 950.000 Ft 
- Vécsei László e.v. Mór, Asztalos u. 14. bruttó 955.000 Ft 
- Farkas Olivér e.v. Balinka, Erdősor u. 13. bruttó 920.000 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, Farkas Olivér árajánlatának elfogadását és megbízását.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Magasnak tartja az összeget, ezért nem támogatja.   
 
Wéninger László polgármester: A bekért árajánlatok közül ez a legalacsonyabb. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására 
vonatkozó pályázathoz érkezett árajánlatok elbírálását.    
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018.(I.26.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” pályázat 
keretében a megvalósításhoz, a Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti orvosi 
rendelő bútorzatának lecserélése tárgyában beérkezett árajánlatok közül 
Farkas Olivér e.v. (8055 Balinka, Erdősor u. 13.) árajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
9./ Javaslat Kovács Dávid Gajavölgy u. 43. szám alatti lakos elszámolásának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László: Tavalyi évben döntött a testület arról, hogy Kovács Dávid részére 
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, aki megküldte az elszámolást 
valamint a számlákat.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kovács Dávid Gajavölgy u. 43. szám alatti lakos elszámolásának elfogadását.  
 
 
 



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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018. (.26.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kovács Dávid Balinka, 
Gajavölgy u. 43. szám alatti lakos részére nyújtott 200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásról benyújtott elszámolást elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A Kormányhivatal minden évben megkéri a 
véleményt az iskolák felvételi és működési körzeteire vonatkozóan, melyet február 
15-ig kel megküldeni. Erre vonatkozó előterjesztést megkapták a képviselők, 
javasolta az abban szereplő határozat tervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai felvételi körzethatárok véleményezését az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018. (I.26.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával 
élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
Balinka közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmény nincs. 
Balinka község közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű gyermekek 
száma: 
Ebből a 

-  Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménybe (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 

- Bodajki Általános Iskolába (8053 Bodajk, Bányász ltp. 21-22.) járó hátrányos 
helyzetű gyermekek száma: 4 

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 

 
 



11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint az orvosi rendelő felújítása csak a 
falunap után kezdődjön, mivel a rendelést át kell vinni majd a kultúrházba.  
Felkérte a jegyzőt a bölcsődével kapcsolatos részletes tájékoztatásra, mivel 2018. 
szeptember 1-től minden település számára kötelező feladatat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Társulásban van a két önkormányzat az óvodai nevelés 
tekintetében, melyet a Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény útján 
látja el. Ez az intézményi forma 2018. augusztus 31-ig fog működni, mivel jogszabályi 
változás miatt szeptember 1-től egységes óvoda-bölcsőde intézményi forma nem 
lesz. Bakonycsernye részére kötelező feladat lesz a bölcsődei ellátás biztosítása, 
mivel a 3 év alatti gyermekek létszáma eléri törvényben meghatározottat. Abban az 
esetben viszont, ha Balinkán is merül fel igény, akkor itt is biztosítani kell. El kell 
gondolkodnia az önkormányzatnak, hogy milyen módon biztosítja ezt az ellátását.  
2018. szeptember 1-től új intézmény lesz, tehát újra kell tárgyalni az esetleges 
társulási formát. Figyelemmel kell lenni viszont arra is, hogy a mini bölcsödébe kötött 
a férőhelyek száma, 7 fő, illetve ha minden gyermek eléri a 2 éves kort, akkor 8 fő, 
de már 20 hetes kortól fel kell venni, ha a szülő igényli. Tehát a korlátozott férőhely 
miatt a két településre valószínűsíthető, hogy kevés lesz a szabad hely. Jelenleg 
Bakonycsernye 10 millió Ft pályázati pénzt és körülbelül 17 millió Ft önrészt fordít az 
óvoda felújítására és mini bölcsőde kialakítására. Mivel ennyit ráfordít, nagy 
valószínűséggel bakonycsernyeiek számára szeretné a férőhelyet. Természetesen 
ez nem testületi döntés, csak véleményt mond. Felkérte a testületet, hogy gondolja 
végig az előtte álló döntési lehetőségeket.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Havi térítési díjat kell bevezetni, így aki kifizeti, bekerül, ha 
van annyi férőhely.  
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint is maradjon az önkormányzat a 
társulásban. Megköszönte Jegyző Asszonynak a tájékoztatást.   
 
 
12./ Falunap időpontjának és programjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Mint minden évben, az idén is megrendezi az 
önkormányzat a falunapot, melyet javasolt június 9-én tartani a mecséri 
településrészen. A fellépőkről dönteni kellene, hogy lehessen velük tárgyalni még 
időben. A Fiesta valamint a Roy és Ádám árban is elfogadható és még nem voltak a 
településen, esetleg őket javasolná. Kérte a véleményeket.  
 
Fodor Róbert képviselő: Mulatós popzenének Henna és Ferry-t vagy Csocseszt 
javasolja.  
 
Kóber Imre képviselő: Fiestát jónak tartja a fiatalok részére.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a falunapi 
rendezvény időpontjának meghatározását valamint a fellépők meghatározását.  
  



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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018. (I.26.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Mecséri településrész falunapjának időpontját 2018. június 9. napjában 
határozza meg, melyre a Fiesta valamint a Csocsesz fellépőket kívánja 
meghívni.  
A fellépők fellépési díját a 2018. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Schweighardt Máté feles bérleti szerződés kérelme (221, 222/1, 222/2 hrsz.) 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Schweighardt Máté földhasználó kérelmet nyújtott 
be, hogy három önkormányzati belterületi ingatlant szeretne feles bérleti 
szerződésbe venni. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Feles bérlet mit takar? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A feles bérlet az, amikor a bérlő a művelt termőföldön 
gazdálkodik, és a bérleti díjat nem pénzben fizeti, hanem a megtermelt termény egy 
részének átengedésről állapodik meg a föld tulajdonosával.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Az önkormányzatnak nem kell e megtermelt termény. Nem 
javasolja a bérbe adást.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Schweighardt Máté feles bérleti szerződésre megkötésére vonatkozó kérelmét.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (I.26.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Schweihardt Máté 
Balinka, Petőfi u. 78. szám alatti lakos által benyújtott feles bérleti szerződés 
megkötésére vonatkozó kérelmét elutasítja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



14./ Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének együttműködési 
felhívása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Megkeresés érkezett a Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szervezetétől, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a látássérültek 
felkutatásában, továbbá amennyiben segítséget nyújt, úgy egy fő kapcsolattartó 
kijelölését kérték.  
 
Tóth Gabriella: Véleménye, hogy a településen jelenleg nincs vak és gyengénlátó, 
ezért ne vegyen részt az önkormányzat.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (I.26.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete által megküldött 
együttműködési kérelmet elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 
 
 


