
Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 02-
án 17:00 órakor megtartott közmeghallgatásán. 

Helye: Balinka, Petőfi S. utca 60. Művelődési Ház

Jelen vannak: 
Wéninger László polgármester
Fodor Róbert alpolgármester
Domavári László képviselő
Kóber Imre képviselő
Marosán Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal: 
Fidrich Tamásné jegyző

A lakosság részéről 4 fő, a melléklet jelenléti ív szerint. 

Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  5  fő  képviselő-testületi
tagból 5 fő megjelent. 

Wéninger  László  polgármester:  Köszöntötte  a  megjelenteket.  Tájékoztatta  a
jelenlévőket, hogy már 2 éve nem volt közmeghallgatás, mivel tavaly a pandémia
miatt elmaradt. Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése, az iparűzési adó és
a gépjárműadó elvonásától függetlenül kiegyensúlyozott, de persze sokat számít ez
a  bevétel  kiesés,  hiszen  éves  szinten  1,5-2  millió  forint  volt.  A  pandémia  a
gazdaságot,  a  cégeket  padlóra  tette.  Az  iparűzési  adót  az  állam  kompenzálja,
úgyhogy  az  nem  teljesen  került  elvonásra.  A  szociális  területnél  az  idén
megreformálták  a  szociális  rendeletet,  jogszabályi  változások,  valamint
törvényességi  észrevétel  miatt  változtatni  kellet.  Több  pénzt  tudnak  adni,  de
szigorúbban ellenőrzik a rendkívüli települési támogatás jogosultságát, mint eddig.
Az  iskolásoknak  támogatást  az  eddigiekhez  hasonlóan  adják.  Minden  iskolás
egyszeri  beiskolázási  támogatás  kapott,  melynek  összeg  10-15-20.000,-  Ft  volt
általános, közép és felsőfokú tanulmánytól függően. Kihangsúlyozta, hogy nagyon jól
működik  a  három  település  által  fenntartott  családsegítő  és  gyermekvédelmi
szolgálatban  dolgozó  lányokkal  való  kapcsolatápolás,  kifogástalanul  dolgoznak,
együttműködőek. 

Pályázatot  minden  évben  nyertek.  Többet  között  kerítésfelújítást  a  balinka  és  a
mecséri  temetőnél,  közterületi  eszközöket,  fűnyíró  traktort.  Az  orvosi  rendelő  is
megújult,  valamint  útfelújítások  is  történtek.  Tervek  továbbra  is  vannak  a  jövőre
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nézve, de ez sok mindentől  függ majd, egyelőre nem tudni, hogy a Magyar Falu
Programos  pályázatok  maradnak-e.  Amennyiben  a  jelenlegi  kormány  marad  a
választásokat követően, úgy biztosan lehetőség lesz további felújításokra pályázni.

Elmondta, hogy van egy nagyobb TOP-os projekt, ami kidolgozás alatt áll, amely a
Dorschner  utcában az  árkok lefedése,  ami  járdaként  is  funkcionálna,  továbbá az
utcának az útfelújításra irányul. A falugondnoki szolgálat létrehozása még kérdéses,
de ahhoz kell egy legalább 9 személyes gépjármű, amellyel el tudja látni a feladatát.
Ennek  a  falugondnoki  szolgálatnak  az  lenne  a  lényege,  hogy  a  falut  segítse
különböző dolgokban.  Például  kirándulás, sport,  időseknek való segítés. Ezt csak
akkor tudják elindítani, ha van autó, az pedig nem kevés pénz. Továbbá kell hozzá
keresni egy falugondnokot is, aki ezeket a feladatokat ellátná.

Tájékoztatást  nyújtott,  hogy  október  15-i  nappal,  január  15-i  hatállyal  Markó
doktornővel felmondásra került a háziorvosi feladatellátási szerződés és várhatóan
2022.  január  15-től  Dr.  Pillér  Ágnes biztosítja  a  háziorvosi  feladatokat  a  mecséri
településrészen is. 

Mivel a Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoportnál is vannak pályázatok és alapító
tagjai  között  van  az  önkormányzat,  ennek  keretében  sikerült  20  sörpadot  venni,
melyből  10  Mecsérre  10  pedig  Balinkára  kerül,  valamint  a  számítástechnikai
eszközök  kerültek  kicserélésre.  Továbbá  most  került  benyújtásra  mobilszínpadok
beszerzésére is pályázatot. Közművelődési eszközökre is nyújtottak be pályázatot,
ami  támogatás  esetén  a   Művelődési  Házra  lesz  majd  fordítva.  További  kérdés
esetén szívesen válaszol.

Fodor Róbert alpolgármester: A falugondnoki szolgálathoz előbb embert kell keresni,
aki elvállalná?

Fidrich Tamásné jegyző: Igen.

Farkas Gabriella Balinka Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Miből állna neki
ez a feladat?

Wéninger  László  polgármester:  A  falut  segítené.  Ő  csinálná  a  közterületek
fenntartását, télen a síkosság mentesítést, amihez jogosítvány szükséges.

Fidrich Tamásné jegyző: A tanfolyamot el kell végezni a leendő falugondnoknak.

Wéninger  László  polgármester:  Nyáron  azért  több  munka  van,  mint  télen,  de
természetesen lenne abban az időszakban is feladata.

Fodor Róbert alpolgármester: Egy nyugdíjas lenne erre a legalkalmasabb.

Kóber Imre képviselő: Tipikus falugondnoki munkák.

Wéninger László polgármester: A szakmai programban benne van minden. Ameddig
el van látva a feladat, addig kapnak normatívát is. Nem tudja, hogy mikortól legyen
keresve falugondnok, hiszen még annyira bizonytalan minden.

Fidrich Tamásné jegyző: Ez egy nagyon jó dolog, Nagyvelegen is  jól működik.
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Wéninger László polgármester: Tervezik, hogy két kiszáradt akácfát kivágnak. Abból
fognak a temetőbe a padokra ülőkét vágatni.
 
Lintner Istvánné: Az jó lenne, mert két betonpad van.
 
Wéninger László polgármester: 70.000,- Ft egy kültéri pad. Nincsenek elfelejtve, de
kér egy kis időt, meg lesz csinálva.

Lintner Istvánné: Itt Balinkán nem lehetne betlehemet csinálni?

Wéninger László polgármester: De lesz.

Leinter Istvánné: Van olyan korosztály, akik nem találják fel magukat, ezeknek nem
lehetne valami kültéri konditermet csinálni? Legalább lefoglalnák magukat, biztosan
ilyenre is lehet pályázni.

Wéninger  László  polgármester:  Ez  csak  pár  hétig  újdonság  a  fiataloknak.  Nem
beszélve arról, ha Balinkán megvalósulna, akkor Mecséren is kell. Nem a konditerem
foglalja le őket.

Leitner József: Kamerát nem lehetne tenni?

Wéninger  László  polgármester:  Az  is  tervben  van,  de  akkor  szintén  mindkét
településrészre kell, ahhoz pedig akkreditált személyek férhetnek hozzá.

Lintner Istvánné: Meg van már a helye a kocsinak?

Wéninger  László  polgármester:  A  hivatallal  szemben gondolták,  de  ez  még nem
biztos.

Farkas Gabriella Balinka Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A művelődési
ház mellé nem lehetne?

Wéninger László polgármester: Az sem lenne rossz. Erről majd még beszélnek.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  a  közmeghallgatást
berekesztette.

K.m.f. 

Wéninger László Fidrich Tamásné
polgármester jegyző 
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