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8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 28-án 
08.00 órai kezdettel megtartott soros 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 szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./Javaslat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések 
támogatása"pályázat megvalósításához érkezett árajánlatok megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2. Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás”pályázat megvalósításához érkezett árajánlatok megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
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 
46/2020.(VII.28.) határozata 

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./Javaslat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével kiírt "Önkormányzati feladatellátást 
szolgálófejlesztések támogatása"pályázat megvalósításához érkezett 
árajánlatok megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2. Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás”pályázat megvalósításához érkezett árajánlatok 
megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./Javaslat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása" pályázat megvalósításához érkezett árajánlatok 
megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
Belügyminisztériumi pályázatról van szó, amelynek benyújtásáról már döntött a 
testület. A pályázat során a fenti tárgyú burkolat felújítási munkákra kerül sor. Ennek 
keretében 3 árajánlatot kért be a Balinka, Petőfi Sándor utca (362 hrsz.) és 
Gyöngyvirág utca (220 hrsz.) burkolat felújítási munkáinak elvégzésére. Az 
árajánlatok megérkeztek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Javasolja a 
legolcsóbb ajánlattevőt elfogadásra. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Útéppark Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2020.(VII.28.) határozata 
az Útéppark Kft. megbízásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiírt 



„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú 
projektje keretében a „Balinka, Petőfi Sándor utca (362 hrsz.) és Gyöngyvirág 
utca (220 hrsz.) burkolat felújítási munkáinak elvégzése” tárgyra vonatkozó 
árajánlatok közül az Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6., 
adószám:24105099-2-07) árajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás” pályázat megvalósításához érkezett árajánlatok 
megtárgyalására. 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ezen pályázat során a Magyar Falu Program 
keretében szintén burkolat felújítási munkákra kerül sor. Szintén három árajánlatot 
kért be, olyan cégektől, akik lehetőség szerint földrajzilag közel tevékenykednek és jó 
referenciákkal rendelkeznek. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. A 
legolcsóbb ajánlattevőt javasolja elfogadásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy az ajánlattevők körét bővítsék, ne 
mindig ugyanazoktól kerüljön be árajánlat. 
 
Wéninger László polgármester:Tudomásul vette a felhívást és elmondta, hogy a 
továbbiakban figyelni fog rá. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Útéppark Kft. árajánlatát elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2020.(VII.28.) határozata 
az Útéppark Kft. megbízásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” tárgyú projektje 
keretében a „Balinka, Gyöngyvirág utca (208 hrsz.) és az Ady Endre utca (209 
hrsz.) burkolat felújítási munkáinak elvégzése” tárgyára vonatkozó árajánlatok 
közül az Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6., 
adószám:24105099-2-07) árajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
3./ Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a 
napirendi pont szóbeli tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egy jogszabályi 
hivatkozás változott benne, más nem, de ezért szükséges a módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (VII.29.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 
21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Wéninger László polgármester:Elmondta, hogy 2018-ban megkeresték a lakosok, 
hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy legyen mobilhálózati térerő Balinkán. 
Közel 400 aláírás gyűlt össze. Ígértek egy tornyot a zártkerti területre, ami biztosítaná 
a térerőt. Az ülést megelőző napon3 zártkerti tulajdonos felkereste a hivatalt és 
kérték, hogy az önkormányzat segítsen abban, hogy ne a zártkertbe legyen a 
mobilhálózatos torony felépítve. A legfőbb problémájuk, hogy a mobiltornyoknak 
sugárzó, egészségkárosító hatása van, továbbá, hogy rontja a tájképet és a 
közelben lévő ingatlanok ára elértéktelenedik.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Zártkertről van szó. 
 
Domavári László képviselő: Magántulajdonban lévő területre helyezik ki. 
 
Fidrich Tamásné jegyző:Amennyiben lakóövezetben lenne a létesítmény 
kihelyezése, azt megértené, de pontosan azért teszik oda, mert az nem annak 
minősül.  
 
Wéninger László polgármester: 1.5 km-rel odébb akarják. Problémájuk van azzal is, 
hogy közel vannak a lakóházak. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Azon a területen már régen kipusztultak a gyümölcsfák, 
nem lehet arra fogni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Az az ember, aki ezt a levelet írta nem is itt lakik. 
 



Wéninger László polgármester: Kormányzati beruházásról van szó, melyre építési 
engedély van. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Honvédelmi Minisztérium, aKatasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Környezetvédelem, az Állami Légügyi Főosztály, a Repülőtéri 
Hatóság is szakhatósági állásfoglalást adott ki. Nem Balinka Önkormányzata az 
engedélyező hatóság. Természetesen lehet fellebbezéssel élnie annak, aki ügyfél. A 
megkereső fél nyújtsa be a fellebbezését az engedélyezést kiadó hatóság felé, ha 
még nem járt le a fellebbezési határidő. 
 
Wéninger László polgármester: Mit mondjon a lakosoknak, mert ma várják a 
válaszát?! 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Meg kell írni nekik, hogy érkezett egy panasz a 
lakosoktól, és abban azt kérik, hogy a tervezett helytől odébb legyen elhelyezve a 
torony építése. 
 
Kóber Imre képviselő: Véleménye szerint ezt már nem tudják megváltoztatni, minden 
engedélyt megkaptak. 
 
Wéninger László polgármester:Rendben, akkor így fog tenni. A lakosoknak kell 
megtámadni az építés helyét. 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta továbbá, hogy van egy-két hely a 
településen, ahol nagyon gazos a lakóház udvara, valamint az előtte lévő terület. 
Kérte jegyző asszonyt, hogy egy általános levélben legyenek felszólítva a 
tulajdonosok, hogy nyírják le a telken és a ház előtt a füvet. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Meg lehet szabni összeget, hogy mennyire 
büntetendő? Mert ha van rajta összeg, akkor megcsinálják, ha nincs akkor meg nem. 
Nagyon nagy a gaz és panaszkodnak, hogy milyen csúnya a falu. 
 
Wéninger László polgármester:Amennyiben nem végzi el, akkor további szankciók 
várhatók. 
 
Elmondta továbbá, hogy szeretné a hetekben megköszönteni Schveighart Istvánt, aki 
90. életévét tölti be. 
 
Megjelent a Magyar Falu Programban egy pályázati kiírás temetőfejlesztésre. Sajnos 
a közösségi tér felújítására nem nyertek. Amit kaptak útra, az meg lett duplázva. 
Tavaly a balinkai temető kerítése lett megcsinálva, idén szeretné a mecsérit is. 220 
m a kerülete. 2 bejárata van, és van egy nagykapu.Ezek lennének kicserélve, 
ponthegesztett kerítéssel. Szeretné elkezdeni, a következő ülésre behozza a 
pályázati kiírás, ahol dönthetnek majd a pályázat benyújtásáról. 
 
Marosán László képviselő: visszatérve a Lenin utcára, még mindig az van kint. 
 
Wéninger László polgármester: Van a faluban pár olyan ház, ahol még a régi 
utcanév és házszám szerepel az ingatlanon. Kérdése jegyző asszony felé, hogy 
lehet-e kötelezni az ingatlan tulajdonost, hogy cserélje ki vagy vegye le a házáról? 
 



Fidrich Tamásné jegyző: Igen, lehet. Nem is szabadna a réginek kint lenni. A mentőt, 
a tűzoltót is megtéveszti. 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


