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Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november20-án 
17.30 órakor megtartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Balinka, Iskola utca 9. 
 
Jelen vannak:  
Wéninger László  polgármester 
Fodor Róbert  alpolgármester 
Domavári László képviselő 
Kóber Imre  képviselő 
Marosán Lászlóné képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné jegyző 
 
A lakosság részéről 9 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 5 fő megjelent.  
 
Wéninger László polgármester: Ebben az évben 2 sikeres választás zajlott le. 
Köszönetet mondott, hogy  ismétbizalmat szavaztak részére a választáson. Gratulált 
a megválasztott képviselőknek is.  
Az idei évben is kiegyensúlyozott, felelősségteljes gazdálkodást folytat az 
önkormányzat. Nincs adósság, minden rendesen működik. 
Tájékoztatást nyújtott a jelenlévők részére az idei évben megvalósításra került 
pályázatokról. Sok beruházás történt, többek között készült járda, gyalogátkelőhely, 
buszvárók cserélve lettek, valamint buszöböl és parkoló lett a hivatalnál. A bicikli utak 
festéséhez a különböző ellenzéki oldalakon megjelentek miatt annyit fűzött hozzá, 
hogy muszáj volt felfesteni, mivel a pályázat részét képezte. E-nélkül nem 
valósulhatott volna meg a pályázat. 
4 sikeres pályázaton vannak túl:  

- orvosi rendelői eszközök, amiket a doktornő már használ és a védőnő is 
megkapott. 

- közterület fenntartásra szegélyvágó, ágnyeső, fűkasza 



2 
 

- temető kerítésfelújítás Balinkán, itt új drótkerítés lesz, ami természetesen 
Mecséren is tervben van 

- belterületi utak felújítása, amelysorán elsősorban a temető melletti útszakasz 
felújítása lesz, a Gyöngyvirág utca lakott része, továbbá a foci pálya melletti 
alsó utca lesz leaszfaltozva. Így elmondható, hogy minden utca le van 
aszfaltozvaBalinkán és Mecséren. 

 
A későbbiekben is próbál ilyen pályázatokat keresni.  
 
Király Kálmánné:Mindig minden Balinkán van felújítva. Lehetne valamikor először 
Mecséren, utána meg Balinkán. Rossznak tartja, hogy együtt van a két település.  
 
Wéninger László polgármester: Az elmúlt 13 évben 7 utca lett felújítva a településen,  
ebből 6 db a Mecséri település részen. Itt a gondolkozással van a probléma. Körül 
kellene nézni, hogy mennyi minden történt a település részen. 
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Almási Istvánné: Az útfelújításnak nagyon örültek, és annak, hogy lett zebra. Egyik 
nap viszont nagyon esett az eső és amikor a buszról szálltak le, körülbelül a 6. autó 
állt meg, hogy átengedje őket a zebrán. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos ilyen a közlekedés kultúra. Kérte, hogy legyen 
sebességmérés Mecséren és Balinkán is. Ígéretet is tettek, hogy kifognak jönni, de 
ehhez nekik is rengeteg engedélyre van szükség. 
 
Bierbaum Gábor: Kamerát nem lehetne feltenni? 
 
Wéninger László polgármester: Nem lehet. Még az is komoly adminisztráció, hogy 
sebességet mérjenek. Most már törvény írja, hogy olyan táblát nem is lehet kitenni, 
ami a sebességet méri, mert nem valós értéket mutat. Csak olyan felirat lehet, hogy 
„Lassíts!” Ennek a kitelepítése 2 millió forint/db. 
 
Havasi Péter: Balinka és Mecsér külön falu, de valamiért állandóan összekeverik. És 
nem mindegy, hogy milyen irányítószám van beírva. Az interneten is többfajta van. 
Balinka-Eszény is szerepel. Ebből az a baj, hogy a befizetések is késhetnek, ha nem 
kapják meg időben a csekkeket. 
 
Wéninger László polgármester: Igen, sajnos ez nem egy egyszerű dolog. De 
valahogy orvosolni kell az ilyen problémát, be kell jelenteni a szolgáltatónál a pontos 
irányítószámot. 
 
Királyvári Kálmánné: Szociális jogi képviselő van? Ha igen, hogy hívják? Nyugdíjjal 
kapcsolatos ügyintézést szeretne. 
 
Wéninger László polgármester: Ilyen nincsen. De például betegjogi képviselő van, de 
nekik is csak telefonszám.  
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Királyvári Kálmánné: Azt mondták, hogy az önkormányzatnál kötelező, hogy legyen 
ilyen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint a családsegítőkről van szó. Ők 
segítenek nyomtatványokat kitölteni, de nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés nem 
történik a polgármesteri hivatalban. Az a kormányablaknál. 
 
Wéninger László polgármester: Kiváltották a főnyomó vezetéket a Dorschner utca 
felső részén. Többen jelezték, hogy kritikán aluli a munka. Mivel nem az 
önkormányzat végzi a feladatot, csak a hozzájárulást kellett kiadni. Világosban 
kimegy és megnézi, hogy mi ott a helyzet.  
 
Almási Istvánné: Vastagon ki van sóderozva az árok, amit az eső elvisz. Azt 
mondták, hogy mindent vissza fognak betonozni. 
 
Királyvári Kálmánné: Miért nincsen öregek napja? 
 
Wéninger László polgármester: Mert sokan nem jöttek el. Amikor 3.000 forint volt az 
ajándék és vacsora, akkor eljöttek. A meglátás az, hogy csappant az érdeklődés. De 
van egy nyugdíjas klub is. 
 
Kanzler Zoltánné: Nem mostanában volt. 
 
Vukman István: Áramkimaradásokkal mi a helyzet? Tudni, hogy mi az oka? 
 
Wéninger László polgármester: Felhívta a hibabejelentőt. Azt mondták szakaszhiba 
volt. Bejelentette most is, ami a múlt héten volt. Körülbelül fél éve tart, hogy napi 
rendszerességgel elment a villany 1-1 pillanatra. Most vettek fel a jegyzőkönyvet, 
amibe bele íratta azt is, hogy kéri a kivizsgálást, mert a lakók féltik háztartási 
gépeiket. Annyi visszajelzést kapott, hogy folyamatban van a megoldása. 
Területgazda azt mondta, hogy a Veszprém megyeiekkel is tárgyalni fognak. Ha lesz 
válasz mindenképpen közzé fogja tenni.  
 
Bierbaum Gábor: Nyárfa utcában nem lehetne megoldani, hogy a víz az árokba 
folyjon ne az utcán? 
 
Wéninger László polgármester: Meg fogja nézni, de annyi türelmet kér, hogy erre 
tavasszal térjenek rá vissza, mert télen nem szívesen áll neki. 
 
Bierbaum Gábor: A nagy mezőgazdasági gépek is arra járnak, dolgozik vele a fagy 
is. 
 
Wéninger László polgármester: Gondolkoztak abban is, hogy lezárják, de onnan 
hozzák be a falubelieknek is a fát. 
 
Bierbaum Gábor: Nyáron meg lett sóderezve, fel lett töltve, de egy eső lemossa. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos igen. Járdáról is szó esett. Mecséren is van 1 
járda, ami a buszmegállótól megy ki a temetőig. Megcsinálása azért nem egyszerű, 
mert a Közút tulajdonában van és külterületen. Intézve lesz, hogy önkormányzati 
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tulajdonba kerüljön, de az hosszadalmas folyamat és költséges. 3-5 millió forint 
között van a Dorschner utcában kialakítandó járdának a tervezési költsége.Lentről a 
Kupeczikékigkb 150-200 millió lenne a megvalósítás. Akiknek nincs beállója, azok 
mind az út szélén állnak meg. Sok helyen probléma. Ha lesz járda elfogja venni az út 
mellett parkoló autók helyét. 
 
Királyvári Kálmánné: Kolostorban kik laknak? 
 
Wéninger László polgármester: Nem tudja. 
 
Havasi Péter: Egy maszek vállalkozó vette meg, ők laknak most ott. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a közmeghallgatást 
berekesztette. 
 
 
    
 
      K.m.f.  
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 polgármester      jegyző  


