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8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 24-én 
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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító feladatellátási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat a 708 hrsz.-ú ingatlanon tervezett turisztikai központ területét érintő 
változások módosítására   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat a polgármester részére 2020. évre vonatkozó célfeladatok 
meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Javaslat a 83, 394, 093/3 hrsz.-ú ingatlanok megosztására, valamint helyi közúti 
szakaszok önkormányzati tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



 
7./ Javaslat Sulák Rudolf kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzeti időszak alatt végzett polgármesteri 
munkáról, a meghozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat a Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú út felújításáról szóló 
megállapodás megkötésére 
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 

1/2021.(VI.24.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító feladatellátási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat a 708 hrsz.-ú ingatlanon tervezett turisztikai központ területét 
érintő változások módosítására   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat a polgármester részére 2020. évre vonatkozó célfeladatok 
meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat a 83, 394, 093/3 hrsz.-ú ingatlanok megosztására, valamint helyi 
közúti szakaszok önkormányzati tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat Sulák Rudolf kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzeti időszak alatt végzett 
polgármesteri munkáról, a meghozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



10./ Javaslat a Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú út felújításáról szóló 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító feladatellátási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
Bakonycsernye és Balinka községek feladatellátási szerződéssel rendelkeznek a 
BLKT Bt-vel a fogászati alapellátási feladatok biztosítására. A feladatellátó Dr. Kiss 
Tamás fogorvos nyugdíjba vonul, így bejelentette a szerződés felbontását. Dr. 
Hugyecz Mária helyettes doktornő meg lett kérdezve, de nem vállal további körzetes 
rendelést. Bakonycsernye szerződést kötött a Regia Dentál Kft-vel. Mivel ugyanazon 
körzetbe tartozik Balinka-Mecsér is, így célszerű Balinkának is a mecséri 
településrészre Regia Dentál Kft-vel szerződést kötni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Tehát Dr. Kiss Tamásé minden eszköz? 
 
Wéninger László polgármester: Igen saját eszközöket használt, és Dr. Hugyecz 
Mária nem kíván tb alapon működni Bakonycsernyén. Így Mórra kellene majd bejárni 
tb-s kezelésre, de minden nap nyitva vannak. 
 
Kóber Imre képviselő: Vállalják Móron? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egyelőre ez rövid távú megoldás, hiszen Bakonycsernye 
reménykedik egy egészségház létrehozásában, ahol a fogászati alapellátás is 
biztosított lenne. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a szerződés elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
fogászati alapellátást biztosító feladatellátási előszerződés jóváhagyását 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2021.(VI.24.) határozata 
a fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási előszerződés jóváhagyásáról 

 
I. Balinka község Önkormányzata kijelenti, hogy a bakonycsernyei 

070096005 FIN számú fogorvosi praxis vagyonátruházás esetén a REGIA 
DENTAL Kft-vel (képviseli Ádám Zsolt ügyvezető) területi fogorvosi ellátási 
érdekből feladatellátási előszerződést köt a fogorvosi szolgálat praxis 
működtetésére vonatkozóan. A személyes közreműködésre kötelezett 



orvosa: Dr. Saeid Masoud, fogszakorvos.  Az előszerződés a határozat 
mellékletét képező tartalommal kerül aláírásra.  

II. Balinka község Önkormányzata a fogorvosi körzet praxisra Dr. Saeid 
Masoud fogorvos praxis engedélyének kiadását követően, a fogorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére – az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §. (1) bekezdése 
szerinti feladatellátási szerződést a feladatellátási előszerződésben 
meghatározott feltételekkel megköti.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a fogászati alapellátást biztosító 
feladatellátási szerződés jóváhagyását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2021.(VI.24.) határozata 
a fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyásáról 
 

Balinka község Önkormányzata jóváhagyja a bakonycsernyei 070096005 FIN 
számú fogorvosi körzetre vonatkozóan kötendő – a határozat mellékletét 
képező – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 
bekezdése szerinti feladatellátási szerződés megkötését a REGIA DENTAL 
Kft-vel, Dr. Saeid Masaud fogorvos praxis engedélyének kiadását követően, a 
fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére. A 
feladatellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező tartalommal kerül 
aláírásra. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváthné Bognár 
Erzsébet, mint az önkormányzati tulajdonú lakás bérlője kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben előadta, hogy a tavalyi évben kilyukadt az egyik radiátor 
a szobájában. Kérte, hogy a radiátor és a szerelvények árát fizesse ki az 
önkormányzat. Amennyiben a testület kifizeti ezt a költséget, úgy ezekről számlát kell 
kiállítani. Felmerült benne a kérdés, ha nem jól szerelik be, akkor az kinek a 
felelőssége? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azért itt lesznek költségek, hiszen le kell engedni a vizet 
teljesen stb. A lakás rendeltetésszerű használatának biztosítása a bérlő, azaz az 
önkormányzat feladata. 
 
Domavári László képviselő: Azt írta, hogy télen volt. Akkor már le volt engedve a víz? 
 



Fidrich Tamásné jegyző: Javasolta, hogy célszerű lenne, ha az önkormányzat 
végeztetné el a munkát. 
 
Domavári László képviselő: Ez az lakás az önkormányzat tulajdona, tehát jól járna, 
ha meg lenne csinálva. 
 
Kóber Imre képviselő: Úgy gondolja, hogy ezt nem lehet átlátni teljesen. Akár mit 
mondhatnak a szerelők. 
 
Wéninger László képviselő: Véleménye szerint maradjon csak a radiátor megvétele 
az önkormányzat részéről. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének részbeni elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2021.(VI.24.) határozata 
önkormányzati lakásba radiátor vásárlásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka, Petőfi Sándor 
utca 57. szám alatti önkormányzati ingatlanban lévő radiátor megvásárlását 
rendeli el, melynek összegét a 2021. évi költségvetés fedezi. A radiátort a 
megvásárlás után a bérlő rendelkezésére bocsátja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a módosítás az előterjesztésben 
foglaltak szerint kilépő és a belépő önkormányzatok miatt szükséges. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2021.(VI.24.) határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. december 31. nappal történő 
kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Akasztó Község 
Önkormányzata 6221 Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal polgármester,  
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásba felvételre kerül 2021. január 1. nappal történő 
csatlakozás alapján Mór térség megnevezés alatt Pusztavám Község 
Önkormányzata,8066 Pusztavám Kossuth u. 64-66. képv.: Csordás Mihály 
polgármester, 
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásban az alábbiakban felsorolt önkormányzatok 
képviselőinek megnevezése a következők szerint módosul: 
 

ADONY térsége: 
Besnyő Község Önkormányzat Hantos Község Önkormányzat 

képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester képv.: Kovácsné Kardos Valéria 
polgármester 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet 

polgármester 
képv.: Oláh István polgármester 

  
DUNAÚJVÁROS térsége  
Dunaújváros Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 
 

képv.: Pintér Tamás polgármester  
  
MARTONVÁSÁR térsége  

Ercsi Város Önkormányzat Budakeszi Város Önkormányzata 
képv.: Szabó Tamás polgármester képv.: dr. Győri Ottilia polgármester 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata 
képv.: Zólyomi Tamás polgármester képv.: Horváth Gyula polgármester 

Kajászó Község Önkormányzata  
képv.: Császár Roland polgármester  
  
MÓR térsége  

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Gánt Község Önkormányzata 
képv.: Temesvári Krisztián polgármester képv.: Krausz János polgármester 

Isztimér Község Önkormányzata Kincsesbánya Község Önkormányzata 
képv.: Gömbösné Rostaházi Judit 

polgármester 
képv.: Murányi Marianna polgármester 

Magyaralmás Község Önkormányzata Nagyveleg Község Önkormányzat 
képv.: Pap Tibor polgármester képv.: Kosárszki József polgármester 

Szápár Község Önkormányzata  



képv.: Trojákné Szita Katalin polgármester  
 
 

 

OROSZLÁNY térsége  
Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község 

Önkormányzata 
képv.: Nagyné Farkas Marianna 

polgármester 
képv.: Géringer Istvánné polgármester 

Csatka Község Önkormányzata Ete Község Önkormányzata 
képv.: Bognár Tímea polgármester képv.: GyüszinéRohonczi Anita 

polgármester 
Réde Község Önkormányzata Szákszend Község Önkormányzata 

képv.: Farkas Lajos polgármester képv.: Papp Attila Csaba polgármester 

Tárkány Község Önkormányzata  
képv.: Major Lászlóné polgármester  
  
POLGÁRDI térsége  

Füle Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata 
képv.: Kiss Róbert polgármester képv.: Varga Mihály polgármester 

Mátyásdomb Község Önkormányzata Mezőszentgyörgy Község 
Önkormányzata 

képv.: Lelkes Tibor polgármester képv.: Lánginé Csík Angéla polgármester 

Sárkeszi Község Önkormányzat Sárszentmihály Községi Önkormányzat 
képv.: Kőhegyi László polgármester képv.: Óber Andrea polgármester 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Szabadbattyán Nagyközségi 
Önkormányzat 

képv.: Szűcs Norbert polgármester képv.: Szabó Ildikó polgármester 
  
SÁRBOGÁRD térsége  

Alap Község Önkormányzata Igar Község Önkormányzata 
képv.: Szalai János Milán polgármester képv.: Molnár István polgármester 

Mezőszilas Község Önkormányzat Nagykarácsony Község 
Önkormányzata 

képv.:Steidl János polgármester képv.: Scheier Zsolt polgármester 

Pálfa Község Önkormányzata Sáregres Község Önkormányzat 
képv.:Mérei Melinda polgármester képv.:Albertné Tiringer Mária 

polgármester 
Simontornya Város Önkormányzata  

képv.: Torma József polgármester  
  
SZÉKESFEHÉRVÁR térsége  

Aba Város Önkormányzata Lovasberény Község Önkormányzata 
képv.: dr. Mikula Lajos polgármester képv.: Südi Mihály polgármester 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Zámoly Község Önkormányzata 



képv.: Kardos Ádám polgármester képv.: Sallai Mihály polgármester 
 
 
 

 

VELENCE térsége  
Baracska Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata 
képv.: Szőlősy Attila polgármester képv.: Köteles Zoltán polgármester 

Velence Város Önkormányzata  
képv.: Gerhard Ákos polgármester  

4. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A 
Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., PIR száma:363002. A 
Társulás gazdálkodásának részletes szabályait Polgárdi Polgármesteri Hivatal 
szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával 
rendelkezik.” 
5. A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az 
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött 
létre. Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására a Társulás 
saját pénzeszközei is felhasználásra kerülnek, a felhasznált teljes összeg 
lakosságszám arányos mértékű megfizetésére köteles az új csatlakozó 
önkormányzat abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 
eredményeiből részesül. A Társulási Tanács- figyelemmel a csatlakozás 
körülményeire (fejlesztés megvalósításától eltelt idő, fejlesztés eredményeiből történő 
csekély mértékű részesedés, más hulladékgazdálkodási társulásban megvalósult 
tagság)- a fenti rendelkezéstől eltérően állapíthatja meg az új csatlakozó 
önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés 
határidejét. 
6. A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete - Tagi önkormányzatok 
felsorolását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal-helyébe 
jelen módosítás 1. számú melléklete lép. 
7. Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat 
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben 
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba. 

II. 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Javaslat a 708 hrsz.-ú ingatlanon tervezett turisztikai központ területét érintő 
változások módosítására   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 



 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Vadex Kft. 
pályázati támogatást nyert a Balinka-Kisgyónbánya 708 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
turisztikai központot megvalósítására, így a területet érintően a helyi építési 
szabályzatot és a szabályozási tervet módosítani szükséges, melyről a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti Partnereket 
hirdetményi úton értesítette az önkormányzat. Észrevétel nem érkezett be, így a 
partnerségi egyeztetés lezárásáról, valamint a terv elfogadásához szükséges végső 
szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezéséről szükséges 
dönteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
partnerségi egyeztetés lezárását, valamint a településrendezési eszközök 
módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2021.(VI.24.) határozata 
a HÉSZ módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról, 

valamint a szakmai véleményezéi szakasz lefolytatásának kezdeményezéséről 
 

1. Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balinka -
Kisgyónbánya 708 hrsz-ú ingatlanon tervezett turisztikai központ területét 
érintő HÉSZ módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési 
eszközök módosításának elfogadásához szükséges végső szakmai 
véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az illetékes állami 
főépítésznél. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat a polgármester részére 2020. évre vonatkozó célfeladatok 
meghatározására 
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Bejelentette érintettségét, a napirendi ponttal 
kapcsolatban, így kérte a szavazásból való kizárását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta személyének szavazásból történő 
kizárásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021.(VI.24.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármestert érintettségére való tekintettel a polgármester célértékelésének 
döntéséből kizárja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Fodor Róbert alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a polgármester megfelelően 
működtette a települést, így javasolja elfogadásra ennek kifizetését.  
 
Marosán Lászlóné képviselő: Javasolja elfogadásra. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2020. évre vonatkozó célfeladatok meghatározásának 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 
8/2021.(VI.24.) határozata 

a polgármester 2020. évre vonatkozó célfeladatok meghatározásáról 
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármester munkáját értékelve megállapította, hogy a testület által 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően végezte polgármesteri 
tevékenységét, így részére 3 havi bruttó bérének megfelelő összegű juttatást 
határoz meg kifizetni. A juttatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének 011130 sora biztosítja.   
 
Felelős: alpolgármester/jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a 83, 394, 093/3 hrsz.-ú ingatlanok megosztására, valamint helyi 
közúti szakaszok önkormányzati tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. részéről érkezett egy levél, melyben leírták, hogy a telekalakítási 
engedély, közútkezelői hozzájárulás, valamint a változási vázrajzok megérkeztek 
hozzájuk. Azt, hogy az önkormányzat vagyonába, vagy a kezelésébe adják, azt még 
nem tudja, de ahhoz, hogy folytatni tudják az eljárást szükséges megküldeni a 
testületi határozatot részükre. 
 
Domavári László képviselő: Részéről rendben van, hiszen csak úgy tud pályázni az 
önkormányzat, ha a tulajdonában van az ingatlan. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 83/2, 
394/2, valamint a 093/8 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését 
elfogadásra. 



 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2021.(VI.24.) határozata 
a 83/2, 394/2, valamint a 093/8 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

kerülésének igényéről 
 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra 
vonatkozóan, hogy tulajdonba venné a telekalakítást követően kialakuló 
balinkai 83/2, 394/2, valamint 093/8 hrsz.-ú földrészleteket, melyek járda 
funkciót töltenének be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonba 
kerüléshez szükséges további ügyintézést lefolytassa, jognyilatkozatokat 
megtegye.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat Sulák Rudolf kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Sulák Rudolf balinkai 
lakos részéről érkezett egy megkeresés, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 
075/2 hrsz.-ú utat állítsa helyre. Korábban már kérelmezte, de elutasításra került.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Hol van ez a terület? 
 
Domavári László képviselő: A szövegben az van, hogy a Balinkát Isztimérrel 
összekötő út. Ott elég nagy vízmosások vannak. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nem az önkormányzat tette tönkre az utat. 
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat is érintett ebben az ügyben, ezért a 
hivatalosan lett kimérve, akkor kellett volna kapni meghívót az önkormányzatnak. Azt 
írja, hogy annyira rossz az út, hogy az ő területére mennek át az arra közlekedők. 
Első megoldásnak azt gondolja, hogy kerítse be a területét, így elkerüli, hogy kijárják. 
 
Kóber Imre képviselő: Így van, kerítse le azt az utat. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ő csak azt szeretné, hogy az ő ingatlanát ne 
használják útnak, ne járják ki. 
 
Wéninger László polgármester: A pandémiás helyzet végett a költségvetés is 
kevesebbek. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ingatlanügyi hatóság folyamatosan ellenőriz, így, ha az ő 
termőterületét mások kitapossák, a földhivatal más célú hasznosítást állapíthat meg, 



ami miatt megbüntethetik, vagy akár, ha támogatásra jogosult gazdálkodó, akkor 
támogatás megvonást is eredményezhet. Ezért is fontos, hogy védje a területét. 
 
Domavári László képviselő: A somhegy alatt mindig eltolják. 
 
Wéninger László polgármester: A külterületi utak rendezése kötelező feladat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, kötelező, de természetesen a belterület előnyt élvez. 
 
Domavári László képviselő: Azt a szakadékot be is kell tölteni. 
 
Wéninger László polgármester: Ahol már ez elkezdődött az út beszakadása ott 
ugyan úgy gond lesz később is és erre jelenleg nincs pénze az önkormányzatnak. 
Nem javasolja a javítást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sulák Rudolf kérelmének elutasítását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021.(VI.24.) határozata 
Sulák Rudolf kérelmének elutasításáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Sulák Rudolf külterületi 
utak karbantartására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzeti időszak alatt végzett 
polgármesteri munkáról, a meghozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
veszélyhelyzeti időszak alatt végzett munkájáról, valamint a meghozott 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2021.(VI.24.) határozata 
a polgármesteri tájékoztatóról 

 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzeti időszak 
alatt végzett polgármesteri munkáról, valamint a meghozott polgármesteri 
határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bráyerné 
Bede Krisztina és Bráyer László kérelemmel fordult az önkormányzat felé, melyben 
kérik, hogy a tulajdonukban álló Balinka, Petőfi Sándor utca 4. szám alatt található 
ingatlanhoz vezető önkormányzati út felújításához járuljon hozzá a testület. A 
kérelemhez csatoltak egy árajánlatot is. Ennek az árnak a felét kérik, hogy fizesse ki 
az önkormányzat, a másik felét ők állnák. Úgy gondolja segíteni kell, hiszen oda 
valahogy fel kell jutni. Több közelben lévő vállalkozótól kért véleményt az árajánlattal 
kapcsolatban is, valamint más megoldási javaslatot. A vápás utat nagyon drága 
lenne megcsinálni, valamint ezt a fajta bitumenes permetezést, ami az árajánlatban 
szerepel senki nem tudná vállalni a benne szereplő záróréteg miatt. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ekkora összegből már térkövezni is lehetne. 
 
Wéninger László polgármester: Azt is körbe kell szegélyezni, ami nem olcsó. 
 
Domavári László képviselő: Az a legolcsóbb, mert a jövőben lesznek még esőzések, 
és az lehordhatja az utat. 
 
Wéninger László polgármester: Talán, ha egy záró bitumenes részt tesznek az 
aszfaltra, nem lesz gond. Javasolja, hogy legyen megcsináltatva az út. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy szükséges majd egy engedély a 
kérelmezőknek, hogy önkormányzati ingatlanon útkarbantartást végezhessenek, az 
árajánlatban lévő tartalmat figyelembe véve, valamint szerződést kell kötni az 
önkormányzatnak az árajánlatot adó céggel az ár feléről. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat tulajdonában lévő út felújítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2021.(VI.24.) határozata 
önkormányzati út felújításáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1243/2 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő, kivett közút megjelölésű útjának felújítási 
feladatainak elvégzésére vállalkozói szerződést köt Bogdán Sándor egyéni 



vállalkozóval (3373 Besenyőtelek, Rákóczi Ferenc utca 27). A vállalkozási 
díjat bruttó 571.500,- Ft összegben határozom meg, melyre a 2021. évi 
költségvetés nyújt fedezetet. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

10./ Javaslat a Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú út felújításáról szóló 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot kíván benyújtani a VP6 kódszámon kiírt, külterületi utak felújítása tárgyú 
felhívás keretében a tulajdonában lévő, de Balinka közigazgatási területén lévő 
„Kisgyóni” üdülő és turista központ megközelítését is biztosító 0291/1 és 0291/2 hrsz-
ú közút felújításának támogatására. A pályázat benyújtásának előkészítése és 
sikerese elbírálás esetén annak megvalósítása önkormányzati önrész biztosítását 
követeli meg. Tekintettel arra, hogy ezen beruházás mind két település érdekét 
szolgálja, megállapodást szükséges kötni a pályázaton felüli költségek közös 
biztosítására.  
 
Kóber: Létszámarányosan kellene fizetni. 
 
Wéninger László polgármester: Azt is fel lehet vetni. Az utat a fahordók tették tönkre. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Meg kell csináltatni, aztán kitenni a 2,5 t fölött behajtani 
tilos táblát és nem mehetnek be, így nem fog tönkre menni az út. 
 
Wéninger László polgármester: Nem lehet kitenni, mert a Vadex Kft. is beszáll a 
felújítás költségeibe. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja, hogy legyen megcsinálva az út. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Biztos, hogy tönkre fogják tenni az utat. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú út felújításáról szóló megállapodás megkötését 
elfogadásra. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2021.(VI.24.) határozata 
a Kisgyóni külterületi útfelújítás közös költségeinek meghatározásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyóni útfelújítás közös 
költségeinek finanszírozására megállapodást köt Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzatával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
jelen határozat mellékletét képező tartalommal aláírja. 
 
Felelős: polgármester 



Határidő: azonnal 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kultúros 
szeretne egy hétvégi (péntek, szombat, vasárnap) táboroztatást szervezni a Kisgyóni 
Pihenőházunkban balinkai gyerekeknek, akik fegyelmezettek. A beterjesztett javaslat 
szerint a szülőknek csak a busz költségét szükséges kifizetni. A kulturális feladaton 
lévő összeget a kisgyóni tábor étkeztetés biztosítására fordítaná, maximum 200.000,- 
Ft összegig. 
 
Elmondta továbbá, hogy a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület családi napot 
tart Balinkán pályázat keretében elnyert összegből. Szeretné kiemelni, hogy ez az ő 
felajánlásuk, nem a falunap helyett van, csak egy gesztus a sportkör részéről. 2021. 
augusztus 7. napján kerülne megtartásra. Elmondta továbbá, hogy szeretnék a 
kultúrházat kibérelni születésnap tartására. Milyen intézkedések szükségesek? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Lehet szervezni, ki lehet adni, de kizárólag az aktuális 
járványügyi szabályoknak megfelelően. 
 
Wéninger László polgármester: A napi 10.000,- Ft, és a 30.000,- Ft kauciót reálisnak 
tartja. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Érkezett hozzá egy panasz Stohl Ferenc részéről, hogy 
a kukatelepen sok a patkány, körül kellene nézni. 
 
Wéninger László polgármester: A környezetvédelmi hatóság folyamatosan 
visszadobja a labdát. Nem telephelyként van nyilvántartva, hanem csak, mint 
ingatlan.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Van valami az ingatlanon, amire mennek a patkányok? 
 
Wéninger László polgármester: Azt feltételezik, hogy nem csak építési törmelék van, 
hanem az alatt valami kommunális hulladék. 
 
Domavári László képviselő: Ideiglenesen szokott ott lenni. 
 
Wéninger László polgármester: Ezt nem tudja figyelni az önkormányzat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor lepakolják a szemetet, egyből a 
környezetvédelemnek kell szólni. 
 
Domavári László képviselő: Elmondta, hogy a lakosok megkeresték, hogy az 
önkormányzat helyezzen ki elsőbbségadási táblákat, mivel senki nem figyel és 
gyorsan közlekednek az utcákban. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Sok helyen van ilyen, ahol egy kereszteződésben 
nincsen tábla, ott jobbkéz szabályt kell alkalmazni. 
 
Wéninger László polgármester: A Mecséri településrészen nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget élelmiszerbolt funkcióval bérli, amelynek felújítására (nyílászárok 
cseréje) pályázati támogatást szeretne kérni. A pályázat benyújtásához viszont 
szüksége lenne tulajdonosi nyilatkozatra. Javasolta annak megadását. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonosi nyilatkozat megadását. 
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2021.(VI.24.) határozata 
a Balinka, Dorchner utca 12. szám alatti ingatlanra vonatkozótulajdonosi 

nyilatkozat megadásáról 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balinka, Dorschner 
utca 12. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja, hogy a fenti 
ingatlanra vonatkozóan érvényes és hatályos bérleti szerződéssel rendelkező 
bérlő, Pintér Anett, 8054 Balinka, Dorschner utca 24. szám alatti lakos 
pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program „Gazdaság-újraindítási 
Akcióterv” keretében a kis települési üzletek támogatása felhívásra. 
Az önkormányzat kijelenti, hogy bérlőtől a bérleti szerződés megszűnését 
követően semmiféle kártérítési igényt nem fogad el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


