
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 10-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 az tett  
javaslatot:  
 
1./Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
2. Javaslat köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4./Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók szerződés 
hosszabbításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Balinka-Mecséri Polgárőrség helyiség használati kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
6./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 



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 
1/2020.(I.10.) határozata 

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
2. Javaslat köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
4./Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók szerződés 
hosszabbításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Balinka-Mecséri Polgárőrség helyiség használati kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
6./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elfogadtaa testület 
a megállapodást. Ebben szerepelt, hogy lett egy rövidített neve a hivatalnak és a 
végére belekerült egy pont, ezért azÁllamkincstár visszadobta. Ezt kellett kijavítani. 
Az alapító okiratnál szintén ilyen probléma volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat és megállapodás technikai módosítását 
elfogadásra. 
 
 

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



 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2/2020.(I.10.) határozata 
a KÖH megállapodás technikai módosításának elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
működtetéséről szóló Megállapodás III. számú módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármester a módosított Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2020.(I.10.) határozata 
a KÖH alapító okirat technikai módosításának elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 
 

1. A Balinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete„az államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Módosító okirat tartalmát a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával történő i hatállyal a határozat 1. 
mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
2. A Balinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete „az államháztartásról” szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelő 
tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a 
Magyar Államkincstár részére. 

 
Felelős:  Wéninger László polgármester 

 Határidő: döntést követő 8 nap 
 

3. A Képviselőtestület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési 



jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései 
szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Wéninger László polgármester 
Határidő:  döntést követő 8 nap 

 
 
2. Javaslat köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a tavalyi évben, mint 
székhely önkormányzat Bakonycsernyének lehetősége volt pályázni béremelésre. A 
pályázat 2019. december 31-ig szólt.Idén az állam támogatja és beleépült a 
finanszírozásba. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Mi az az illetményalap? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott a köztisztviselői bér számítás 
módjáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletet 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020 (I. 11.) önkormányzati rendelete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap 

megállapításáról 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. évi köztisztviselői 
illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadását. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020 (I.11.) önkormányzati rendelete 

a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről 

 
 
 



3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a hivatali dolgozókat minden évben 
értékelni kell. Ez 2 dologból áll. Van egy jogszabályi előírás, illetve amit a testület 
meghatároz. Amit értékel, hogy fejlődött-e a köztisztviselő, részt vett-e 
továbbképzésen, viselkedési dolgok, stressztűrés stb. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének meghatározását 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (I.10.) határozata 
a 2020. évi köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzésekről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját 
képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Az elektronikus ügyintézés kiemelt kezelése. Az ügyfelek gyors, pontos 
tájékoztatása, a társhatóságok által kért adatgyűjtések, adatszolgáltatások 
teljesítése 
 
2./ Az ASP rendszer alkalmazásán 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./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal 
működését biztosító jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az 
új jogszabályi rendelkezések munkafolyamatokba történő beépítése különös 
tekintettel az Ákr. változásokra. 
 
6./ Köztisztviselőhöz méltó hivatali viselkedés erősítése. 
 



Felkéri Bakonycsernye Nagyközség polgármesterét, hogy 2020. 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 figyelembevételével 2020. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Balinka Község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2020. január 31. 

 
 
4./Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók szerződés 
hosszabbításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lejár Faddi László 
és Schweighardt Csaba, valamint Bodri Melinda határozott idejű munkaszerződése. 
Javasolja a meghosszabbítást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Faddi László munkaszerződésének meghosszabbítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2020.(I.10.) határozata 
Faddi László munkavállaló szerződés hosszabbításának elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Faddi László 8054 Balinka, Erdésztelep utca 2. szám alatti lakos 
munkaszerződését 1 éves időtartamra meghosszabbítja. A munkaszerződés 
időtartama: 2020. január 1. – 2020. december 31., munkabére: 161 000 
Ft/hó. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Schweighardt Csaba munkaszerződésének 
meghosszabbítását elfogadásra. 
 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2020.(I.10.) határozata 
Schweighardt Csaba munkavállaló szerződés hosszabbításának elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Schweighardt Csaba 8055 Balinka, Petőfi Sándor út 78. szám alatti lakos 
munkaszerződését 1 éves időtartamra meghosszabbítja. A munkaszerződés 
időtartama: 2020. január 1. – 2020. december 31., munkabére: 161 000 
Ft/hó. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Bodri Melinda munkaszerződésének 
meghosszabbítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2020.(I.10.) határozata 
Bodri Melinda munkavállaló szerződés hosszabbításának elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Bodri Melinda 8055 Balinka, Petőfi Sándor út 25. szám alatti lakos 
munkaszerződését 1 éves időtartamra meghosszabbítja. A munkaszerződés 
időtartama: 2020. január 1. – 2020. december 31., munkabére: 120 800 
Ft/hó. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
 
5./ Balinka-Mecséri Polgárőrség helyiség használati kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Érkezett egy kérelem a Balinka-Mecséri 
Polgárőrségtől, hogy 2020. február 22-re szeretnék igénybe venni a mecséri 
kultúrház kis- és nagytermét zenés rendezvény céljából. 
 



Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy van olyan testületi döntés, 
amelyben meghatározzák a bérleti díjat, de abban nem szerepel az ingyenes 
bérbeadás lehetősége. Így a képviselő-testület a saját döntését nem tartaná be. 
Amennyiben továbbra is térítés mentesen szeretnék bérbe adni a művelődési házat, 
úgy módosítani szükséges a korábbi döntést. 
 
Wéninger László polgármester javasolta, hogy a jegyző a következő képviselő-
testületi ülésre készítse elő a módosítást a tekintetben, hogy helyi civil szervezetek 
évente 6 alkalommal térítés mentesen igénybe vehetik a művelődési házat. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
8/2020.(I.10.) határozata 

a Balinka-Mecséri Polgárőrség helyiség használatának elfogadásáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
helyi lakások lakbéréről szóló helyi rendelete kerüljön módosításra miszerint 
az önkormányzati tulajdonú művelődési házat (Balinka és Mecsér 
községrészekben) a helyi civil szervezetek 1 évben 6 alkalommal ingyen és 
bérmentve igénybe vehessék. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ennek megfelelően kerüljön elkészítésre a rendelet 
tervezet a következő soros képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
6./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészültek 
az útfelújítások. Nagyon szuperül sikerültek. Elmondta, hogy a Dózsa Gy. utca 
végétől a Fejérvíz telephelyéig vezető kb. 300 m-es út rendbetételéhez 17 kocsi 
zúzalék került elterítésre, hengerezésre, valamint a mecséri hobbikertekhez vezető 
útra 5 forduló kő, szintén elterítve, hengerezve. Ezen a karbantartás és javítás anyag 
és munkadíja összesen meghaladta az 1.000.000 Ft,- +ÁFAköltséget. 
 
Megkeresés érkezett a Vadextől, hogy kedden fél 11-kor tartanak egy megbeszélés. 
Eladták Mecséren a géptelepet és kiderült, hogy a földhivatali térképen nincs fent a 
temetőhöz vezető út. Ezeket a dolgokat kell jogilag rendezni. Van olyan terület, ami 
az önkormányzaté, de a Vadex használja. Azt mondták nem lesz olyan egyszerű. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kinek a területén van az út? 
 
Wéninger László polgármester: A Vadex területén. 
 
Kóber Imre képviselő: Egész a földekig a Vadexé. 
 



Wéninger László polgármester: Lehet, hogy oda is be kell tervezni egy kis kiadást. A 
rendezési tervben úgy van, hogy csak úgy lehet megosztani azon a részen 
ingatlanokat, hogy 3.000 m2-nyi területnél nem lehet kisebbet kialakítani. Ezt is fel 
kellene valahogy oldani. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kért be árajánlatok a rendezési tervhez,hogy tudják, hogy 
legyen tervezve a költségvetés. Azt mindenképpen módosítani kell, mivel a 10 év 
lejárt. 
 
Wéninger László polgármester:AVadexnek lehet azt mondani, hogy a rendezési terv 
módosításakor lenne erre lehetőség? Csak ez 1-2 évig is elhúzódhat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, lehet nekik mondani. 
 
Domavári László képviselő: Kisajátítani nem lehet? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: De lehet, viszont, ha meg lehet egyezni velük, akkor inkább 
úgy legyen. 
 
Domavári László képviselő: Persze, az-az egyszerűbb. 
 
Wéninger László polgármester: Hamarosan elkezd árajánlatokat bekérni a sportpálya 
melletti és a Gyöngyvirág utcai útfelújításhoz. AGyöngyvirág utcánál meg kell csinálni 
a vízelvezetést is. Át kell vezetni a vizet az út másik oldalára. Ezt viszont a pályázat 
nem támogatja. Erre szintén kér majd be árajánlatot. A Megyei Közútkezelő kéri az 
önkormányzatot, hogy valamilyen módon próbáljunk megoldást találni arra, hogy a 
Gajavölgy utcáról az intenzív esőzések se tudjanak murvát, köveket kihordani a 
főútra. Erre is kért egy ajánlatot, hogy le legyen majd aszfaltozva úgy, hogy a 
burkolat a vízelvezető árok felé lejtsen. Majd meglátják, hogy bele fér-e a 
költségvetésbe. 
 
Elmondta továbbá, hogy még egy dologban kért árajánlatot. Balinkán a bolttal 
szemben, a Petőfi u. 57. sz. ingatlan mellett van egy, a földekre vezető út, amelynek 
a főúttal való csatlakozásánál a bejárati rész nagyon keskeny. Kérte a tervezőt, hogy 
adjon árajánlatot a szélesítésre. 
Megnézték már a temetőt isa kivitelezővel. A bejárat mellett balra van 12 oszlopköz, 
ahol a régi keretes hullámdrót kerítés van beépítve. Ilyet már rég nem gyártanak, a 
legyártatás horribilis összegbe kerülne, ezért helyette ponthegesztett táblás elemek 
kerülnek majd beépítésre. 
 
Kóber Imre képviselő: Érdemes lenne internetről rendelni, jóval olcsóbban be lehetne 
szerezni. Ráadásul a fuvardíj sem vészes. 
 
Domavári László képviselő: Igen, ő is inkább azinternetet javasolja. 
 
Domavári László képviselő: Elmondta, hogy többen megkeresték már azok a 
lakosok, akik kapnak étkezést. Azt mondták, sokszor minősíthetetlen a leves. Sokan 
panaszkodnak. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Azt mondták, sokszor moslék és mindig egyforma. 



 
Fodor Róbert alpolgármester: Rájuk kell szólni, hogy kaptak visszajelzést. Hátha 
javulna. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor szól a Stumpf Katalinnak, hogy volt panasz a 
lakosoktól.Ezt viszont se cáfolni sem pedig megerősíteni nem tudja. 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
    Polgármester             Jegyző 


