
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én 
08.00 órai kezdettel megtartott 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 5fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett  
javaslatot:  
 
1./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
2. Javaslat MÁV lakótelepre vezető út egy részén közvilágítás kiépítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
5./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Tájékoztatás a Kisgyóni Pihenőház részleges felújításáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
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 
9/2020.(I.29.) határozata 

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
2. Javaslat MÁV lakótelepre vezető út egy részén közvilágítás kiépítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
4./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
5./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Tájékoztatás a Kisgyóni Pihenőház részleges felújításáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte a Törpe Óvoda vezetőjét, Skrabákné 
Ruff Katalint. Szeretné, ha először az óvodavezetőt hallgatná meg a képviselő-
testület, hogy ne kelljen végig ülnie az egész napirendi pontot. Átadta szót. 
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Elmondta, hogy a Törpe-Ovi Alapítvány 
Óvodájának, 101 kisgyermek és szüleik nevében fordul a képviselő-testület felé. 
Kérte a testületet, hogy az idei évben is támogassák az óvodát. Elmondta, hogy 



véleménye szerint magas szakmai színvonalat sikerült kialakítani az óvodai 
nevelésben. A tavalyi évben több ellenőrzés is volt, ahol mindenki pozitív 
visszajelzést adott. Mivel Alapítvány óvodáról van szó, így ez szinte csak hátrány 
nekik a finanszírozásban. A tavalyi év alapján 88%-át teszi hozzá az állami 
normatíva. A pályázatok, támogatások nagyon minimálisak. Sokszor kiszorulnak, 
mert az állami pályázatok szinte csak önkormányzatokra vonatkoznak. Az elmúlt 
évben a helyzet az, hogy a kiadás növekszik, bevétel pedig nincsen. Ezt nagyon 
nehéz kigazdálkodni, főleg úgy, hogy valamit véghez is tudjanakvinni. Azt pedig csak 
úgy tudják megtenni, ha támogatást kapnak. Nem boldogulnak máshogy. Ezért 
gondolták, hogy az önkormányzathoz fordulnak. 21 balinkai gyermeket, 15 családot 
érint. Mindenféle támogatást szívesen fogadnak. Nem tudja, hogy az önkormányzat 
tudna-e lehívni normatívát. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos nem tud. Nincsen intézménye. 
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Az óvoda feladatellátására? 
 
Wéninger László polgármester: Már nem úgy működik, mint régen.  
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Akik Bodajkon laknak, mindenki oda jár, tőlük is 
kapnak támogatást. Nagyon szeretné kérni, amennyiben bármilyen lehetőség van, 
támogassák az óvodát. Enneka 15 családnak is nagy segítség lenne.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha a testület úgy dönt, hogy támogatja az óvodát, tárgyi 
eszközökben is gondolkozhat? 
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Igen. Ami jelenleg hiányzik az a működési 
költség, de természetesen bármilyen jellegű támogatásnak örülnek. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tekintettel arra, hogy feladatellátási szerződést nem tudnak 
kötni, irányvonalnak jó lenne tárgyi eszköz. Természetesen támogatási szerződést is 
lehet kötni, amiről majd el kell számolni az óvodának. 
 
Wéninger László polgármester: A tavalyi évben elmaradt ez a támogatás. A 
költségvetést elsőkörben most fogja tárgyalni a testület. Próbálnak megoldást 
keresni, hogy valamilyen módon tudják támogatni az óvodát. 
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Nagyon örülnének neki, hiszen nagyon nagy 
szükségük van rá. 
 
Wéninger László polgármester:Meglátják mennyi pénz lesz. Ha lesz, akkorújra 
megtárgyalják a kérelmet. 
 
 
1./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Átadta a szót Fidrich Tamásné jegyző asszonynak a 
napirendi pont tájékoztatására. 



Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
Kormányhivatalban átvizsgálták az alakuló ülések jegyzőkönyveit. Az előterjesztés 
alapján kéri a javaslatban foglaltak elfogadását és a határozattervezetek elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2020.(I.29.) határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1232-1/2019. számú javaslatának 

elfogadásáról 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal a "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
megtett FE/02/1236-1/2019. számú javaslatában foglaltakkal maradéktalanul 
egyetért.  

Felhívja a jegyzőt, hogy " a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról" szóló 19/2013. (XII.23.) önkormányzati rendeletének "a 
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő 
és a közjogi szervezetszabályozó eszközök közzététele során történő 
megjelölésről" szóló 5/2019. (III.13.) IM rendeletben, továbbá "A választási 
eljárásról szóló  2013. évi XXXVI. törvény foglaltakkal történő megfelelése 
érdekében a rendelet módosításra való előterjesztést haladéktalanul tegye 
meg, így biztosítva az önkormányzati normatív határozatok pontos 
megjelölését. 

Továbbá felhívja a jegyzőt, hogy amennyiben a képviselő-testület ülésén 
szünet elrendelésére kerül sor, úgy a szünet pontos elrendelésének idejét, 
majd az ülés folytatásának szintén pontos megjelenítését a képviselő-testület 
üléséről készülő jegyzőkönyvben jelenítse meg. 

Felelős:jegyző 
Határidő:azonnal 

 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2020.(I.29.) határozata 
a Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

Bizottság elnökének megválasztásáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének Kóber 
Imre képviselőt választja meg.  



Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2020.(I.29.) határozata 
a Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

Bizottság tagjának megválasztásáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának Domavári 
Lászlót képviselőt választja meg.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

13/2020.(I.29.) határozata 
a Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

Bizottság elnökének megválasztásáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának Marosán 
Lászlóné képviselőt választja meg.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2020.(I.29.) határozata 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulásba történő delegálásáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Balinka község 
Önkormányzatának képviseletére Wéninger László polgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

15/2020.(I.29.) határozata 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulásba történő további tag delegálásáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Balinka község 
Önkormányzatának képviseletére Wéninger László József polgármester 
akadályoztatása esetén Fodor Róbert alpolgármestert delegálja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

16/2020.(I.29.) határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 

Társulási Tanácsba történő delegálásáról 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a Társulási 
Tanácsba Balinka község Önkormányzatának képviseletére Wéninger László 
polgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

17/2020.(I.29.) határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 

Társulási Tanácsba történő további tag delegálásáról 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a Társulási 
Tanácsba Balinka község Önkormányzatának képviseletére Wéninger László 
polgármester akadályoztatása esetén Fodor Róbert alpolgármestert 
delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

18/2020.(I.29.) határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2019. (X.29.) 

határozat módosításáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
tiszteletdíjáról szóló 91/2019.(X.29.) önkormányzati határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: Fodor Róbert alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 
29. napjától bruttó60.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

19/2020.(I.29.) határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2019. (X.29.) 

határozat módosításáról 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
tiszteletdíjáról szóló 92/2019.(X.29.) önkormányzati határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: Fodor Róbert alpolgármester költségtérítését 2019. 
október 29. napjától bruttó 9.000  Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Javaslat MÁV lakótelepre vezető út egy részén közvilágítás kiépítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hoff-Vill 
Villanyszerelési Bt.-től kért be árajánlatot a MÁV lakótelepre vezető út egy részén 
lámpatestek kiépítésére. Azóta vannak reklamációk, mióta a bánya bezárt. Javasolja, 
hogy legyen rá elkülönítve pénz a költségvetésben. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nagyon sokan mennek arra haza és teljesen sötét van. 



Wéninger László polgármester: Nem beszélve a sok kátyúról.Ha bármi baj történik, 
az út tulajdonosa fog felelni érte. 

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Hoff-Vill 
Villanyszerelési Bt. ajánlatában foglaltakat elfogadásra. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

20/2020.(I.29.) határozata 
a MÁV lakótelepre vezető út közvilágításának kiépítéséről 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hoff-Vill Villanyszerelési Bt. által tett árajánlatát elfogadja és fedezetét a 
2020. évi önkormányzati költségvetésében biztosítja. A költségvetés 
elfogadását követően felhatalmazza a polgármestert a munka 
megrendelésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadását követő testületi ülés 

 

3./ Javaslat a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Átadta a szót jegyző asszonynak. 

Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy azért nem lett behozva a 
rendeletmódosítás, mert sokkal bonyolultabba a helyzet, mint ahogy azt gondolta. 
Ezt nagyon át kell néznie. Le kell fixálni, hogy melyek a fix programok a művelődési 
házban. Bálok, esetleg vásárok, ha szoktak. Ezek az eseti dolgok. Azt is meg kell 
határozni, hogy nyitvatartási időn kívül van –e valami program. Ennek a rendeletnek 
lehetnek mellékletei, akár egy használati megállapodás, bérleti szerződés. 

Wéninger László polgármester: 2.000 Ft a bérleti díj. 

Marosán Lászlóné képviselő: Az nagyon minimális, valahol 4.000 Ft. 

Fodor Róbert alpolgármester: Vásárló az van bőven. 

Wéninger László polgármester: Kérte jegyző asszonyt, hogy a következő testületi 
ülésre készítse el a rendeletmódosítást. 
 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
21/2020.(I.29.) határozata 

a helyi lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
következő testületi ülésre terjessze be a rendelet módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 
 

 
4./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jogszabály lehetőséget nyújt a polgármester 
célértékelésére, ahogy azaz előterjesztésben szerepel. Amennyiben élni kíván vele a 
képviselő-testület, úgy a költségvetésében határozza meg annak mértékét. A testület 
dönti el, hogy félévente vagy 4 havonta értékeli.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Maximálisan támogatja. Már jó pár éve ugyan annyi a 
fizetése, nem mozog semmit.  

Wéninger László polgármester: Sőt 2014-től a költségtérítés kevesebb is. 

Fodor Róbert alpolgármester: Szerinte a polgármester megérdemli. 

Wéninger László polgármester: Ha valaki nem ért vele egyet, az nyugodtan mondja 
meg. 

Fodor Róbert alpolgármester: Ez régen is így volt, a másik polgármester idejében. 

Marosán Lászlóné képviselő: Ő is támogatja. 

Wéninger László polgármester: Bejelenti érintettségét és kéri a döntéshozatalból való 
kizárását. 

Több hozzászólás nem hangzott el. Wéninger László polgármester szavazásra 
bocsátotta a polgármester szavazásból történő kizárását. 
 
 

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

Wéninger László polgármester nem szavazott 
 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
22/2020.(I.29.) határozata 

a polgármester szavazásának kizárásáról 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármestert érintettségére való tekintettel a szavazásból kizárja. 

Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

Fodor Róbert alpolgármester: Van-e valakinek más javaslata a célértékeléssel 
kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester célértékelésének elfogadását. 

 

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

Wéninger László polgármester nem szavazott 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
23/2020.(I.29.) határozata 

a polgármester célértékeléséről 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi 
célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint 
határozza meg: 
1./ Az önkormányzati képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e 
tisztségükből adódó feladataik ellátásának hatékony segítése. 
2./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a 
jóváhagyott költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása. 
3./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás 
megvalósítása 

4./ A település fejlődését szolgáló pályázati források felkutatása, az elnyert 
pályázatok jogszerű és eredményes megvalósításának irányítása. 
5./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az 
évre előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a 
gazdasági program és költségvetés tervezetének megalapozott és 
körültekintő előterjesztése. 
  
A képviselő-testület a polgármester munkáját a fent meghatározott célok 
figyelembevételével negyedévente/félévente/évente értékeli. 
  
Felelős: alpolgármester  
Határidő: folyamatos  

 
 
 
 
 



5./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a polgármesternek tárgyév február 15-ig 
kell beterjesztenie a képviselő-testület elé a költségvetés tervezetét. A tervezet 
elkészült. Tételesen ismertette a bevételi és kiadási előirányzat tervezeteket. 
 
Wéninger László polgármester:A kiadási oldalnál annyit elszeretné mondani, hogy be 
kellett tenni 6,5 millió forintot a rendezési terv módosítására. 

Fidrich Tamásné jegyző: Körülbelül 1-1,5 év alatt fog lezajlani. Tehát nem kell az 
egészet az idei évben kifizetni, de persze jó, ha be van tervezve. 

Wéninger László polgármester: Igen, az mindenképpen maradjon bent. 

Kóber Imre képviselő: Még mindig nem érti, hogy mi kerül ennyibe a rendezési 
tervben. 

Wéninger László polgármester: Sok mindenkit bele kell vonni. Ez mind előírás. 
Rengeteg hatósághoz kellett régen elküldeni. Nagyon nagy munka, nem hiába tart 
1,5 évig. Ő is nagyon sokallja ezt a pénzt. Egy Balinkánál kisebb település ki sem 
tudná fizetni. Jó lenne, ha adnának valami támogatást rá. 

Fidrich Tamásné jegyző: Ahány önkormányzat van, annyi időszakban járnak le a 
rendezési tervek felülvizsgálati ideje. Attól függ, hogy ki mikor készítette el. 

Wéninger László polgármester: Balinkán 2009-ben készült el. 

Fidrich Tamásné jegyző: Akkor mindenképpen meg kell csinálni. 

Fodor Róbert alpolgármester: A kiadási számok mi alapján vannak megcsinálva? 

Wéninger László polgármester: A tavalyi évi teljesített lett alapul véve. 

Fodor Róbert alpolgármester: A támogatás az elég gyenge hozzá. 

Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: A temetőre külön pályázati maradvány van. Tavaly 
kapta az önkormányzat a támogatást és idén valósul meg. 

Wéninger László polgármester: A köztemető fenntartás és működtetés résznél azért 
annyi az összeg, mert abban van egy pályázat. 

Fidrich Tamásné jegyző: Itt is kapcsolódik Bakonycsernyével a költségvetés. A 
szociális normatíva tekintetében. A gyermekjóléti szolgálaton dolgozók és dologi 
kiadási nem fedik le a rájuk kapott normatívát. Így valószínű, hogy hozzá kell járulni. 

Wéninger László polgármester: Ebből a pénzből be lehetne szállni a bérbe? 



Fidrich Tamásné jegyző: Igen, pont ezen vannak. Nem a pénz kell, amit Balinka 
adna, csak hogy ne kelljen visszafizetni. 

Wéninger László polgármester: Hamarosan meg kell beszélni, hogy a szociális 
rendeletet, hogy módosítsák. 

Marosán Lászlóné képviselő: Igen, az legyen módosítva. 

Wéninger László polgármester: Nem lehet szociális juttatást adni, csak ha beadják a 
kérelmet és ahhoz kereset kimutatást csatolnak, hogy vizsgálni lehessen a jövedelmi 
viszonyokat. Iskolába járóknak jó lenne valamilyen támogatás, vagy a települési 
támogatást megemelni. 1 évben 2x kérhetnek. Javasolja a babaváró támogatást is 
megemelni, körülbelül 100.000 Ft-ra. 

Kóber Imre képviselő: Vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, mert ha bevezetnek valamit 
és utána meg nem lesz pénze az önkormányzatnak, az sem jó. 

Wéninger László polgármester: Ha az időseket akarják támogatni, el kell dönteni, 
hogy csomag vagy pénz lesz. 

Marosán Lászlóné képviselő: Az mindenképpen legyen megtartva. 

Wéninger László polgármester: Az iskolásokkal mit tudnak kezdeni? Felsőoktatásban 
lévőt vagy középfokút támogassanak? Milyen feltételt lehet biztosítani? 

Fidrich Tamásné jegyző: Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz érdemes lenne 
csatlakozni, aztán ahhoz csak hozzá kell tenni a pénzt. Azt lehet a szociális keret 
terhére. 

Wéninger László polgármester: Igen, csak ő azt szeretné kikerülni, hogy ne csak 
szociális rászorultak igényelhessék. Enyhébb rászorultsági feltételeket kellene 
kiszabni. 

Fidrich Tamásné jegyző: Természetesen lehet más ösztöndíj rendszert is kialakítani, 
de abban az esetben, ha nem rászorultsági alapon működik, hanem alanyi, akkor 
nem lehet a szociális keret terhére elszámolni a támogatást. 

Kóber Imre képviselő: A középiskolásokat is bele lehet venni? 

Wéninger László polgármester: Igen. Ne legyen korlát, inkább a Bursa nélkül legyen 
megoldva, de természetesen legyen megnézve, hogy mik a feltételek. 

Fidrich Tamásné jegyző:Az időseknél nagyon oda kell figyelni, hogy a lakcím legyen 
jó. Meg kell nézni, hogy hányan vannak bejelentve egy adott lakcímre, mert ha 15-en 
laknak ott, akkor mind a 15 embernek be kell hozni a jövedelemigazolást. 

Wéninger László polgármester: De ő csak a nyugdíjast nézi. 



Fidrich Tamásné jegyző: Igen, de le van fektetve jogszabályban, ezt nem lehet 
kikerülni. 

Wéninger László polgármester: Régen 3.000 Ft feletti összeget mindenki megkapta. 

Fidrich Tamásné jegyző: Azóta sok minden változott. 

Wéninger László polgármester: Ezt át kell gondolni és kiküldeni egy tájékoztatást 
mindenkinek. Viszont akkor ünnepséget nem lehetne tartani. 

Marosán Lászlóné képviselő: És inkább, ha ünnepség lenne? 

Wéninger László polgármester: Lehet, de akkor ne legyen összekötve juttatással. 

Fodor Róbert alpolgármester: Akkor meg nem fognak elmenni. 

Marosán Lászlóné képviselő: Dehogynem, elmennek. 

Wéninger László polgármester: Azért nincsen tartva, mert amikor pénz lett adva eljött 
mindenki. Amikor nem lett pénz, akkor meg alig voltak, ezért lett megszüntetve az 
egész. Szívesen megszervez mindent, de át kell gondolni, hogy legyen. A kettőt nem 
lehet összekapcsolni. 

Elmondta továbbá, hogy beszélt a Nagyvelegi polgármesterrel, hogy szükségük van 
egy 8 órás emberre. Be lett tervezve ide is egy 4 órás bér pluszba. Ami gondot 
jelenthet, hogy egy 4 órás ember nem fogja elvállalni. Ezért a hivatal a másik felét 
finanszírozná.  

Fodor Róbert alpolgármester: Az megint egy csomó pénz. Milliós tétel lenne. 

Kóber Imre képviselő: A másik 4 órát Bakonycsernye fizetné. 

Wéninger László polgármester: Ez a költségvetési anyag még csak tervezet, mindent 
bele tettek, amelyből lehet elvenni, hozzá rakni. Egy biztos, hogy ügyfélszolgálatos 
kell. 

Tájékoztatta a testületet, hogy a közfoglalkoztatás február 28-án megszűnik és az új 
foglalkoztatásra 2 fő helyett 1 fő legyen betervezve. 

A közutak üzemeltetésénél a 2019. évben kapott támogatás, az idei évben kerül 
kivitelezésre a felújítás. 

 A közvilágításnál pedig a MÁV lakótelepen a kiépítése. A zöldterület kezelésnél 
szintén be lett tervezve a Magyar Faluprogramos pályázatban a gépek beszerzése, 
amiket már megkaptak. 

A város- és községgazdálkodásnál február 1-től fel lenne véve Nagyné Wachtler 
Zsuzsanna. Itt mindenhol mindenkinek a bérét meg kellett emelni a minimálbér miatt. 
A többi mind dologi kiadás, ami a tavalyi alapján lett összeállítva. Be lett tervezve 
továbbá a rendezési terv is és a különböző szervezetek támogatása. 



Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy ezen a soron lehet a Törpe-Óvodát 
támogatni, ha a testület úgy dönt. 

Domavári László képviselő: Pénz legyen vagy tárgyi eszközök? 

Wéninger László polgármester: Először az összeget kell kitalálni. 

Fodor Róbert alpolgármester: Hány gyerek van? 

Wéninger László polgármester: 21. 

Fodor Róbert alpolgármester: Az sok. 

Wéninger László polgármester: Kihangsúlyozta, hogy tavaly nem kaptak támogatást, 
előtte évben viszont 400.000 Ft-ot adtak. Együttműködési megállapodást is lehetne 
velük kötni. 400.000 Ft-ot, ha beterveznek az jó? 

Domavári László képviselő: Igen, az jó. 

Kóber Imre képviselő: Szerinte is megfelelő az összeg. 

Wéninger László polgármester: A vízelvezetés 4,8 millió forintba kerülne a Gajavölgy 
utca bevezető szakaszán. Ennyit nem akar rá költeni. Ezt a KPM kérte,hogy legyen 
megnézve, mert mindig kimossa a főútra a sódert az esőzések után. Erre kért 
ajánlatot, amire adtak 4,8 millió forintos árajánlatot. Javasolja, hogy ebben az évben 
ne legyen megcsinálva, de Gyöngyvirág utcára betervezett 811.000 Ft- maradjon 
meg, mert a vízelvezetést mindenképpen meg kell oldani a burkolat felújítással 
együtt. 

Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Akkor a 4,8 millió forint ne is legyen benne? 

Wéninger László polgármester: Ne legyen. Az legyen egy általános tartalék. 

A háziorvosi alapellátásnál az asszisztens nő elmehet nyugdíjba, de egyelőre nem 
nyilatkozott róla. 

Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Áprilisig nyilatkoztatni kell, hogy él-e a nyugdíjazási 
lehetőségével vagy sem. 

Wéninger László polgármester: Elmondta azt is, hogy 40 éves jubileumra jogosult, de 
ez nincsen betervezve. Ez azért nem szerepel, mert decemberben lesz meg a 40 
éve. A jövő éviben viszont már szerepelnie kell. A kérdés, hogy ki lesz helyette, ha 
elmegy nyugdíjba. Be van tervezve a helyettesítés is, a vérvizsgálat is. 

A közművelődésnél a Bodri Melindának be van tervezve a bére, a többi nem 
változott. A falunap az önkormányzati szakfeladaton van. A szociális dolog majd 
átvariálódik. A 4,8 millió is felszabadul. 

Fidrich Tamásné jegyző: A befektetési jegyről legyen külön döntése a képviselő-
testületnek, mert bárminemű pénzeszköz lekötése a képviselő-testület hatásköre. 



Fodor Róbert alpolgármester: Mennyi marad a visszafizetendő támogatásból? 

Grüll Erika pénzügyi Ügyintéző: Ezt még pontosan nem lehet tudni. 

Wéninger László polgármester: Körülbelül 4-5 millió forint. 

Wéninger László polgármester: Olyanba fektetett bele, hogy bármikor ki lehessen 
venni. 

A költségvetési irányvonalat elfogadja, a módosítások kerüljenek javításra és kéri a 
részletes költségvetést. Ha bárkinek kérdése merülne fel az elhangzottakkal 
kapcsolatban, akkor jelezzék. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2020. évi költségvetés tervezetét elfogadásra. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

24/2020.(I.29.) határozata 
a 2020. évi költségvetésről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvénybe meghatározott kötelezettsége teljesítése 
érdekében az önkormányzat 2020. évi gazdálkodási évére vonatkozó 
költségvetési rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmas formában beterjesztette 
a képviselő-testület elé tárgyalásra. A képviselő-testület tételesen áttekintette 
a költségvetési számokat és a rendelet tervezet költségvetési főösszegét 
112.274.651Ft-ban határozta meg.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tárgyalás során meghozott döntések 
beépítésével a költségvetési rendelet tervezetet készítse elő.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészített rendelettervezetet a 
zárószavazásra terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

25/2020.(I.29.) határozata 
a kézbesítő személyéről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Wachtler Ferencné 
kézbesítő szülési szabadságának várható idejéig, Nagyné Wachtler 
Zsuzsanna, Balinka, Petőfi S. utca 48.szám alatti lakost foglalkoztatja 2020. 



02. 01-től 2020. október 31-ig napi 4 órás munkaviszonyban. Illetményét 
80.500 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Tájékoztatás a Kisgyóni Pihenőház részleges felújításáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy tavaly év 
végén felkereste a Természetbarát Szövetség Elnöke, hogy pályázatot nyújtanának 
be a Kisgyóni Pihenőház felújítására 10 millió forint összegben. Gyorsan be kellett 
szerezni árajánlatokat. Ebbe beletartozik a tető felújítása, az összes fal 
vízszigetelése, a benti elválasztófalakat is beleértve. Ahhoz, hogy ez működőképes 
legyen kiadott egy tulajdonosi hozzájárulást az idő rövidsége miatt,hogy a pályázatot 
be tudják nyújtani. Jegyző asszony javasolta, hogy erre vonatkozóan szerződést 
kellene kötni a Szövetséggel. 
Egyrészt kell egy közös megállapodás velük, hogy mi lesz a továbbiakban, mert 5év 
a fenntartási kötelezettség. Ennek akadályát nem látja, javasolja, hogy meg kell 
hosszabbítani. Meg kell velük beszélni azt is, hogy mi a tervük 5 év után. Ha esetleg 
visszaveszik, megkapja-e az önkormányzat ingyen vagy kérnek érte valamit. Ezt le 
kell papírozni. 

Fidrich Tamásné jegyző: A tulajdonosi nyilatkozat kiadása a képviselő-testület 
hatásköre, hiszen tisztába kellett volna lennie, hogy nyertes pályázat esetén milyen 
kötelezettségei lesznek a jelenlegi használónak, hány éves fenntartási időszaka lesz, 
s a fenntartási időszak alatt az önkormányzat más célra nem hasznosíthatja, más 
használónak át nem adhatja át az épületet. Megállapodást kellett volna kötni a 
Természetbarát Szövetséggel a pályázat benyújtása előtt, amelyben lefektetésre 
kerül, hogy mi történik a pályázatott értékkel, ha a fenntartási időszak lejár. 

Fodor Róbert alpolgármester: El fogják ezt fogadni most utólag? 

Wéninger László polgármester: Nem tudja, meg kell velük beszélni. 

Fidrich Tamásné jegyző: Még mielőtt megkezdik a beruházást, ezeket a dolgokat 
tisztázni kell és le kell fektetni írásában, hiszen az önkormányzat vagyontárgyán egy 
értéknövelő beruházás fog lezajlani. 

Wéninger László polgármester: Úgy gondolja, hogy meg tudnak majd állapodni. A 
kérdése az lenne, hogy hogyan lehetne nekik odaadni az 500.000 forintos önrészt, 
mint támogatást? 

Fidrich Tamásné jegyző: Csak is támogatási szerződés keretein belül. 

Grüll Erika pénzügyi ügyintéző: Hogy lesz aktiválva Balinkán a felújítás?  

Fodor Róbert alpolgármester: Mennyit költöttek eddig erre a házra? 



Wéninger László polgármester: Visszarakták az összes fémrácsot, valamint apróbb 
javításokat csináltak.  

Fodor Róbert alpolgármester: Nem azért adták ki nekik, hogy ezt ők rendbe tartják és 
megcsinálják? 

Wéninger László polgármester: Az állagmegóvás az Ő feladatuk, de a beruházás 
nem. Most jött hirtelen egy lehetőség, amit vétek lett volna elszalasztani. Valami 
kompromisszumot kell velük kötni. 

Fidrich Tamásné jegyző: Az sehol nem lett aláírva, hogy ők ezt megkapják. 

Wéninger László polgármester: Véleménye szerint ez az önkormányzat érdeke is, 
hogy ez a ház jól nézzen ki. 

Fidrich Tamásné jegyző: A kettőt egybe lehetne tenni. A támogatást, meg azt, hogy 5 
év múlva térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerüljön. 

Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a Kisgyónnal kapcsolatban van még 
egy kérelem, amelyben azt kérik, hogy az ebédlőben lévő régi asztalok nagyon rossz 
állapotban vannak. Az egyik tagszervezetük visszakapta azokat a bútorokat, amelyek 
a régi kulcsos házban voltak. Az egyesület felajánlotta a Természetbarát 
Szövetségnek használatra, ők pedig az önkormányzatnak, hogy lecseréljék az 
asztalokat. Vállalják, hogy ezek a bútorok mindaddig ott maradnak, amíg szükség 
van rá. Javasolja elfogadásra. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér 
Megyei Természetbarát Szövetség által felajánlott bútorok cseréjét elfogadásra. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

26/2020.(I.29.) határozata 
a Kisgyóni pihenőház felújításáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balinka 703. hrsz. 
szám alatti pihenőház kizárólagos tulajdonosa utólagos jóváhagyását adja, 
hogy a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség (8000 Székesfehérvár, 
Rákóczi út 25.) a Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018.(V.25.) 
Korm.határozat 4. pontja alapján, mint Támogató által nyújtott 10.000.000 Ft 
támogatás felhasználásához a fent meghatározott ingatlan tekintetében. 
A felhasználás kizárólag az MK:TSZ/98(2019) iktatószámú támogatói okirat 
szerint történhet. 
A felhasználás megkezdése előtt a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség, 
valamint az Önkormányzat külön megállapodást köt a fenntartási időszak 
lejártát követő elszámolás módjáról.  
 



Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
7./ Javaslat Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy minden év 
január 31-ig a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata 
szükséges, melynek tervezetét a nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell tárgyalni.  
Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatának elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

27/2020.(I.29.) határozata 
a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 

 
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  
 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a MÁV út 
csak egy részét tudják átvenni. Fog beszélni földmérővel, hogy ez mennyibe kerülne. 
Kell egy térképet adni a MÁV-nak, hogy mit szeretne az önkormányzat a 
tulajdonában tudni. Attól függ, hogy a földmérő milyen árat mond. 
 
Kóber Imre képviselő: Miért rossz a MÁV-nak, hogy az önkormányzat felújítja? 

Wéninger László polgármester: Ez nem baj, csak az a probléma, hogy nem tudja az 
önkormányzat tulajdonába adni. Nem elég az sem, hogy szolgalmi joga van az 
önkormányzatnak. Tulajdonosnak kell lenni. 

Fodor Róbert alpolgármester: Az a szerencse, hogy az új villamoshálózati betáplálás 
oszlopai, amelyet az E.ON épített ki, mind 9 méteren kívül van. 



Wéninger László polgármester: Igen. 

Fodor Róbert alpolgármester: A papírmunka is rengeteg pénz lesz. 

Wéninger László polgármester: A falunap időpontját is el kell dönteni. Az árajánlatok 
megjöttek, el kell dönteni, hogy kik jöjjenek. Javasolja, hogy a falunap 2020. június 
13-án legyen megtartva. A fellépőről a következő ülésen döntenek róla. 

Fidrich Tamásné jegyző: Hol lesz most megtartva? 

Wéninger László polgármester: Idén Mecséren lesz. 

Domavári László képviselő: A gyerekeknek jó lenne egy ugráló vár. 

Fodor Róbert alpolgármester: Lufi bohóc is lehetne. 

Wéninger László polgármester: Igen, ezek mindenképpen lesznek. Műsort nem 
javasol, az ugráló várat jobb ötletnek tartja. A támogatás célú finanszírozási 
műveletek még nem fixálódtak le. Az orvosi ügyelet nem fog változni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Bakonycsernyén van már fogorvos? 

Fidrich Tamásné jegyző: Persze, Dr. Kiss Tamás. 

Fodor Róbert alpolgármester: Csak azért kérdezte, mert úgy tudta, hogy beteg volt 
sokáig. 

Fidrich Tamásné jegyző: Tudomása szerint már dolgozik. 

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

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


