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Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 7-én 
17 órakor megtartott közmeghallgatásán.  
 
Jelen vannak:  
Wéninger László  polgármester 
Kóber Imre  képviselő 
Tóth Gabriella képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné jegyző 
 
A lakosság részéről 18 fő, a melléklet jelenléti ív szerint.  
 
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 3 fő megjelent.  
 
Wéninger László polgármester: Részletes tájékoztatást nyújtott a jelenlévők részére 
a 2018. évben történtekről. Januárban elfogadta a képviselő-testület a munkatervét, 
februárban pedig a 2018. évre vonatkozó költségvetését. Elmondta, hogy az idei év 
költségvetése stabil, kiegyensúlyozott, nincs kölcsön, nincs tartozás.  
A kötelező, a település működéséhez szükséges feladatokat minden évben 
elvégezzük, így a közterületek tisztántartását, gyommentesítését, télen a síkosság 
mentesítést, a belterületi utak javítását, a közvilágítás fenntartását és javíttatását (sőt 
bővítését is), a temetők fenntartását, az orvosi ellátás megszervezését, a 
közművelődési feladatok benne a könyvtárak működtetését, a szociálisan rászorulók 
segítését.  
A gyommentesítéssel, zöldterület karbantartással és hóeltakarítással kapcsolatban 
jelezte, hogy sajnos nem lehet egyszerre mindenhol mindent rendbe tenni. Sokszor 
hamarabb tisztábbal a falubeli utak, mint a közutak.  
A hivatal működése zavartalan, az ügyintézők Bakonycsernyén dolgoznak, mert így 
tudják egymást segíteni, helyettesíteni. A Balinkai hivatalban ügyfélfogadási időben 
egy kolléganő segít az ügyes-bajos dolgok intézésében, valamint hétfőn 13 és 14 óra 
között a Járási Hivatal ügysegédje tart fogadóórát, kedden 8 és 12 óra között a közös 
hivatal által fenntartott családsegítő szolgálat munkatársa várja az érintett ügyfeleket. 
Csütörtökön pedig egész nap a hatósági ügyintéző intézi az ügyfelek ügyeit.  
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A kötelezendően elvégzendő feladatok mellett igyekszünk a település közös 
használatú értékeit megóvni, felújítani, így a művelődési házakat, orvosi rendelőket, 
utakat, árkokat. A nagyobb munkákhoz minden esetben pályázati lehetőségeket kell 
keresnünk, mert önerőből ezeket megoldani nem tudjuk, hiszen a településrészi 
megosztottságból fakadóan a fenntartási költségek duplázódnak, gondoljanak csak 
az épületek rezsi, felszereltségi, munkabéri költségére, a közterületek fenntartásához 
szükséges eszköz és munkaerőigényeire stb. Így, maradnak a pályázati lehetőségek, 
amelyek során az utóbbi 8 évben számos olyan lehetőséget tudtunk megragadni, 
amellyel középületeinket, berendezési tárgyaikat, belterületi utjainkat tudtuk felújítani, 
megújítani. A teljesség igénye nélkül: 

o Művelődési házak felújítása 
o Könyvtári bútorzatok teljes körű lecserélése 
o Balinkai és Mecséri rendelők teljeskörű felújítása, bútorzatának 

lecserélése 
o 4 utca felújítása kb. 1 km hosszon 
o Digitális Jólét Program keretében eszközök beszerzése (laptopok, 

nyomtató-másoló, okostelefonok, projektor), ingyen WI-FI kiépítése 
Mindezen pályázatok esetében természetesen kisebb-nagyobb önrészt kell bevállalni 
és ez mellett még plusz munkák esetén is a zsebünkbe kell nyúlni. 
Természetesen a kisebb javítási, karbantartási munkákat próbáljuk a saját 
költségünkön elvégeztetni, így most október végén, a belterületi utjainkon 
végeztettünk karbantartási munkákat, az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, 
hiszen a szeptemberi nagy eső tovább rontotta a helyzetet. Higgyék el, nem olcsó 
mulatságok ezek a munkák. 
Jelenleg egy pályázaton nyert összegként Balinka tekintetében egyedálló 
pályázatunk van folyamatban. Ez az úgynevezett TOP pályázatok keretében "Balinka 
fenntartható települési közlekedésfejlesztés" címmel, mellyel Balinka és Mecsér 
településen is a buszmegállóknál gyalogátkelőhelyek, továbbá buszöblök felújítása 
és kivilágítása fog megvalósulni.  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a falunap június 9-én, 
melyen a balinkai és mecséri lakosok egyaránt részt vettek.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a média többféle információt közölt a kutak 
engedélyezési eljárásáról, ezért szeretne tájékoztatást nyújtani. A jelen hatályos 
jogszabály értelmében minden ásott, vagy fúrt kútra fennmaradási engedélyt kell 
kérni, amelyet 1992 után létesítettek,1992 előttire pedig üzemeltetési engedélyt. Erre 
készítettek egy kérelem nyomtatványt, amely tartalmazza a kút pontos adatait. Ezzel 
kell kezdeményezni az engedélyezési eljárást, melynek határideje 2018. december 
31. Elhangzott már több fórumon, hogy a határidő meg lesz hosszabbítva, de a 
Magyar Közlönybe a mai napig még került kihirdetésre. Tájékoztatást nyújtott 
továbbá az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, amely vállalkozások, cégek 
esetében kötelező igénybe venni, magánszemélyek viszont még választhatnak, hogy 
milyen formán intézik ügyeiket. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Marosán Lászlóné: Javasolta, hogy jó lenne egy napot kijelölni, amikor lehet tüzeli, 
ne össze vissza tüzeljenek. 
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Szabó János Attila: Kifogásolta, hogy vasárnap miért nem lehet dolgozni, kérte, hogy 
legyenek azok is kötelezve a portájuk rendbetételére, akiknek Balinkán van telke, de 
nem lakik ott.  
 
Wéninger László polgármester: Dolgozni lehet, csak hangos munkavégzést nem 
lehet végezni. 
 
Szabó János Attila: Ezt igazságtalannak tartja, mert aki egész héten dolgozik, az 
nem tud füvet nyírni, vagy fűrészelni. 
 
Wéninger László polgármester: Csak vasárnap délutánról van szó, délelőtt még 
lehet, de a testület döntését az alapozta meg, hogy tekintettel kell lenni azokra is, 
akik szintén egész héten dolgoztak és pihenni szeretnének. 
 
Leitner Istvánné: A Gajavölgy utca hogyan lesz megcsinálva? 
 
Wéninger László polgármester: Nincs elfelejtve, türelmet kér. Konzultál 
szakemberekkel. 
 
Schweighardt Ferenc: Javasolta, a temető kerítésének felújítását. 
 
Almási Istvánné: Azt hitték, hogy már szeptemberben elkészül a beruházás. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos a teljes fedezet még nem áll rendelkezésre, 
kérte a testület a költségnövekmény támogatását, ennek elbírálására várnak. A 
műszaki tartalmon nagyon csökkenteni nem lehet, hiszen mindenre szükség van, ami 
benne szerepel. 
 
Vukman Istvánné: Már tényleg nem lehet elektronikai hulladékot vinni az iskolába? 
 
Wéninger László polgármester: Bizony nem, mert ki lett adva bérbe.  
 
Gengeliczki Györgyné: Korlátot javasolt tenni a Jungvirthék kertje végén lévő 
körforgóhoz, mert ott csak egy beton támfal van, fél,hogy a bicikliző gyerekek 
leesnek. 
 
Bodri Melinda: A művelődési ház udvarában lévő fák kellemes árnyékot adnak a 
rendezvények idejére, kérte ne legyenek kijárva.  
 
Wachler István: A kutyák nagyon hangosan ugatnak. Ha azok ugathatnak, akkor ők 
is nyírhatják a füvet vasárnap délután. 
 
Bodri Melinda: Tájékoztatást nyújtott a digitális jólét pontokról, amely keretében az 
időseket is megtanítanák az internet használatát. Hív mindenkit, hogy vegyék 
igénybe, tanulják meg, ehhez fog segítséget nyújtani. 
 
Wéninger László polgármester: Igen fontosnak tartja ezt a programot, hiszen a mai 
világban szükséges már az elektronikus dolgok megismerése. Javasolta, hogy 
vegyék igénybe ezt a lehetőséget. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a közmeghallgatást 
berekesztette. 
 
 
    
 
      K.m.f.  
 
 
 

Wéninger László                      Fidrich Tamásné 
       polgármester                   jegyző  


