
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-én 
13:00 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 szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018. (VIII.31) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatinak ellátásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat az I/78. Bodajk és térségi szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, 
Balinka)-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördüli Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ Javaslat civil szervezet részére a „Balinkai” névhasználat engedélyezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 
tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyban tervező 
kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges 
Megalapozó Dokumentum elkészítése tárgyban vállalkozó kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
14./ Javaslat településrendezési terv felülvizsgálatához tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
15./ Javaslat Faragó Gábor segédmunkás munkába járásához költségátalány 
megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
17./ Javaslat közművelődési szakember álláspályázat elbírálására 
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 

66/2022.(V.25.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018. 
(VIII.31) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatinak ellátásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- 
és tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 
2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat az I/78. Bodajk és térségi szennyvízelvezetés és tisztítás/1 
(Bodajk, Balinka)-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördüli 
Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Javaslat civil szervezet részére a „Balinkai” névhasználat 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges 
műszaki tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyban 
tervező kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges 
Megalapozó Dokumentum elkészítése tárgyban vállalkozó kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
14./ Javaslat településrendezési terv felülvizsgálatához tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
15./ Javaslat Faragó Gábor segédmunkás munkába járásához költségátalány 
megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
17./ Javaslat közművelődési szakember álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
1./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület az 
1/2021.(II.19.) számú rendeletével az önkormányzat saját költségvetési főösszegét 
106.984.585 Ft bevétellel és 106.984.585 Ft kiadással fogadta el, az év végi 
módosítás utáni főösszeg: 162.488.031 Ft. Az előre nem tervezhető bevételek és 
kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a 
költségvetés módosítását.  Pénzügyes kolléga állította össze. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2021. 
évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a 2011.évi CXCV. 
törvény az államháztartásról 91.§. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 
jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a 
képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ezen 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elkészült a zárszámadási rendelet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022 (V.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 



3./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018. (VIII.31) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet felülvizsgálatra került, melynek eredményeként 
javasolja hatályon kívül helyezni, s új rendelet megalkotását. 
 
Domavári László képviselő: Az árkok sok helyen borzasztóak. Nem takarítják azokat 
sem. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: A kultúrház előtti terület is nagyon gazos. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Aki akarja úgyis lenyírja a füvet, aki nem akarja, az akkor 
sem csinálná meg ha szólnának neki. 
 
Wéninger László polgármester: Ez így van. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Szól, hogy takarítsák ki az árkot. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felszólítani fel lehet az embereket. 
 
Wéninger László polgármester: Sok háznak több tulajdonosa van. Egymásra 
mutogatnának, ha fel lennének szólítva, de nem lenne megcsinálva. Csak a pénzt 
dobnák ki a tértivevényekre. 10 tulajdonosnál az 10.000 forintot jelent. Mire kiküldik, a 
posta.hu-n elindítják a folyamatot, sok idő. Csak macera az egész. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Aki nem akarja levágni a füvet, az úgysem fogja. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ingatlan tulajdonosnak/használóknak kötelességük az 
ingatlan előtt húzódó közterületet, járdást, árkot vagy füves részt takarítani, levágni, 
fagytól, gyomtól mentesíteni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018. (VIII.31) önkormányzati  
rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 



4./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester:  Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült az 
önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, mely átfogó értékelést minden év május 31-ig a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni. Szokásos szépen kidolgozott, hosszú anyag. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2022.(V.25.) határozata 
az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. május 31.  

 
 
5./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat 21/2015. (XI.30.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet 11.§-ával a 
képviselő-testület környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek bevételét képezi a 
talajterhelési díj. A 2020. évről áthozott 106.200 Ft, a 2021. évben a környezetvédelmi 
alap bevétele 70.200 Ft volt, mely összegekből a szennyvízülepítő kezelésére, 
csatorna tisztításra, valamint a házi szennyvízbekötés műszaki szemléjére 71.755 Ft 
lett felhasználva. A fel nem használt összeg 104.645 Ft.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az alapba befolyt összeg kizárólag környezetvédelmi célokra 
használható fel. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Van itt Balinkán olyan ember, aki nem köt rá a 
csatornára? 
 
Wéninger László polgármester: Igen, 10-en. 9-en mentesek gravitáció miatt. 



 
Fodor Róbert alpolgármester: Ők merre laknak? Szétszórva, vagy egy helyen? 
 
Wéninger László Polgármester: A Petőfi Sándor utca elején. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2022.(V.25.) határozata 
a környezetvédelmi alap felhasználásáról 

 
Balinka Község Önkormányzata a talajterhelési díjról és környezetvédelmi 
alapról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11.§-ával létrehozott 
környezetvédelmi alap 2020. évről áthozott 106.200 Ft, a 2021. évi bevételi 
egyenlege: 70.200 Ft, melyből az önkormányzat 2021. évben 71.755 Ft-ot 
fordított környezetvédelmi célra. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
6./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy szolgáltatóval kötött szerződés 
alapján a szolgáltatóank minden évben meg kell küldenie, hogy mennyi szippantott 
szennyvíz keletkezett Balinkán.  
 
Wéninger László polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy a 2021. évre milyen 
árak vonatkoznak a folyékony hulladék elszállítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2022.(V.25.) határozata 
a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 

 
Balinka Község Önkormányzata Pataki Lajos által küldött költségelszámolást 
nettó 13.386,-Ft/ford./5m3-ben fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
7./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Fejérvíz Zrt. 
az idei évben is megküldte az anyagot a beruházási és fejlesztési tervvel kapcsolatban, 
melyről tájékoztatást nyújtott. A testületnek kizárólag véleményezési joga van, de 
döntést kell hozni annak elfogadásáról, a víz tekintetében Mór, a szennyvíz 
tekintetében pedig Bakonycsernye és Bodajk az ellátásra kötelezett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és tisztítás-SZV 
elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2022.(V.25.) határozata 
az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervről 

 
         Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/77. 

Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró 
Önkormányzata, a 2022-2036. évi GFT-t megismerte, az alábbi határozatot 
hozta: 

1.) Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT felújítási és 
pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

2.) Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT beruházási 
tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 
megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv településünket érintő részével összhangban van. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 



8./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Javasolta az elfogadását. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2022.(V.25.) határozata 
I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mór, Bodajk, Balinka, 
Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt települések 
tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) 
víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, pótlási 
és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9./ Javaslat az I/78. Bodajk és térségi szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, 
Balinka)-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördüli Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Javasolta az elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Javaslat az I/78. Bodajk és térségi szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-
SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördüli Fejlesztési Tervének 
megtárgyalásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2022.(V.25.) határozata 
az I/78 Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-

SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/78. Bodajk és 
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-



002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv felújítási, pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
10./ Javaslat Horváthné Bognár Erzsébet kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Horváthné Bognár 
Erzsébet Petőfi Sándor utca 57. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben kéri, hogy az önkormányzat 3 ablakot, valamint a bejárati 
ajtót cserélje ki az általa bérelt önkormányzati tulajdoni lakásban. 
 
Kóber Imre képviselő: Az a baj, hogy nem emelhetik fel a lakbérét. Cserébe pedig jó 
lenne a kicserélt ablakokért és ajtóért. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a lakbérből 
származó bevételt csak lakhatási célra lehet fordítani. Ezt a bevételt külön kell kezelnie 
a képviselő-testületnek a lakástörvény értelmében. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: 2 db ablakot és 1 db bejárati ajtót akar cseréltetni? 
 
Wéninger László polgármester: 3 db ablakot és 1 db bejárati ajtót szeretne 
lecseréltetni.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Javasolja, hogy valamit cseréljen ki az önkormányzat 
 
Domavári László képviselő: Körülbelül 600.000 forint lenne a 3 ablak és az 1 bejárati 
ajtó. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Annyiba biztos kerülne, igen. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: A munkadíj is drága. 
 
Wéninger László polgármester: Cseréljék ki neki csak a bejárati ajtót. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Az körülbelül 100-120.000 forintba kerülne. 
 
Domavári László képviselő: Lesz az 200-250.000 forint is összesen. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben, akkor az ajtót cseréltessék ki neki. Majd 
tájékoztatja Horváthné Bognár Erzsébetet, hogy apránként mindent kicserélnek, amit 
kért. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Petőfi Sándor utca 57. számú ingatlan bejárati ajtó cseréjének elfogadását. 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2022.(V.25.) határozata 

a Petőfi Sándor utca 57. számú ingatlan bejárati ajtajának cseréjéről 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Balinka, Petőfi Sándor utca 57. szám alatti ingatlan bejárati ajtaját kicserélteti. 
Felhatalmazza  a polgármestert az erre vonatkozó árajánlat bekérésére és a 
munka megrendelésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat civil szervezet részére a „Balinkai” névhasználat engedélyezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyesület 
kifutott a határidőből, ezért a cégbírósági bejegyzést visszautasították, így szükséges 
egy friss határozatot átadni részükre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a civil 
szervezet részére a „Balinkai” névhasználat engedélyezésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2022.(V.25.) határozata 
a civil szervezet részére a „Balinkai” névhasználat engedélyezéséről 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 
TIRANON 100 BALINKAI Egyesület (8054 Balinka, Bodó Nándor u. 4.) nevű 
szervezet "BALINKA" kifejezést elnevezésében használja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

12./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges 
műszaki tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyban 
tervező kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy ennél a pályázatnál a 
Mecsér településrészen található Dorschner utca felújítását szerepeltetné. Dönteni 
szükséges a testületnek arról, hogy a tervdokumentációt ki készítse el. A döntés 
előkészítéséhez 3 árajánlat lett kérve, olyan vállalkozóktól, akik lehetőség szerint 
földrajzilag közel tevékenykednek és jó referenciákkal rendelkeznek. Javasolja a 
legolcsóbb ajánlattevő a Megaroad Kft- ajánlatának elfogadását. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Megaroad Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2022.(V.25.) határozata 
a Megaroad Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21 
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó, a pályázat 
előkészítéséhez szükséges tervezői koncepció elkészítésére vállalkozási 
szerződést köt a Megaroad Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10., 
adószám: 28736046-2-07). A vállalkozási díjat bruttó 1.329.690 Ft összegben, 
a teljesítés határidejét 2022. június 3. napjában határozza meg. Felhatalmazza 
a polgármestert jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó, a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges 
Megalapozó Dokumentum elkészítése tárgyban vállalkozó kiválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Ez a napirendi pontnál szintén a Dorschner utca 
felújításáról van szó. Itt azt kell eldönteni, hogy a TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak 
fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó, a pályázat előkészítéséhez 
szükséges megalapozó dokumentum elkészítésével melyik vállalkozó kerüljön 
kijelölésre. Három árajánlat lett kérve, javasolja a legolcsóbb ajánlattevő, azaz az 
Albensis Kft. ajánlatának elfogadását. Bízik benne, hogy sikeres lesz a pályázat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Albensis Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2022.(V.25.) határozata 
az Albensis Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21 
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó, a pályázat 
előkészítéséhez szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére 
vállalkozási szerződést köt az Albensis Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9., adószám: 25462166-2-07 ). A vállalkozási díjat bruttó 3.810.000 
Ft összegben, a teljesítés határidejét 2022. június 3. napjában határozza meg. 



Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14./ Javaslat településrendezési terv felülvizsgálatához tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor benyújtotta az önkormányzat a pályázatát, akkor be 
lett kérve 3 árajánlat. Ezek közül szükséges dönteni. El kell rendezni a 
településrendezési tervet június 31-ig, mert július 1-től egy bonyolultabb eljárás 
keretében lehet lebonyolítani. Amikor arra kerül a sor, a településfejlesztési koncepciót 
alaposan át kell nézni, előre kell gondolkodni, hogy milyen pályázatokat szeretnének 
benyújtani és megvalósítani, hogy azok a témák mindenképpen szerepeljenek benne. 
 
Wéninger László polgármester: Jó lenne, ha ez egyszerűbb lenne az eljárás. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyon fontos, hogy a megyei tervvel nem lehet ellentétes. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településrendezési terv felülvizsgálatához tervező kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2022.(V.25.) határozata 
a településrendezési terv felülvizsgálatához tervező kijelöléséről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv 
felülvizsgálatára során egyeztetési anyag készítésére szerződést köt a Fehér 
Vártervező Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22., adószám: 23705445-
2-07). A vállalkozói díjat bruttó 3.556.000 Ft összegben, határozza meg. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a szerződést a soron következő testületi ülésre 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
15./ Javaslat Faragó Gábor segédmunkás munkába járásához költségátalány 
megállapítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Faragó 
Gábor Bodajkról jár át az önkormányzathoz dolgozni, a munkaeszközöket a saját 
autójával hordja, ezért javasolja, havi 10.000 forint költségátalány megállapítását. 



 
Fodor Róbert alpolgármester: Az teljesen korrekt. 
 
Kóber Imre képviselő: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Faragó Gábor segédmunkás munkába járásához költségátalány megállapításának 
elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2022.(V.25.) határozata 
Faragó Gábor segédmunkás dolgozó részére úti átalány megállapítása 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Gábor segédmunkás 
dolgozó munkavégzéséhez a két településrész közötti közlekedéshez, valamint 
a munkaeszközök saját autójával történő szállítása céljából 10.000 Ft/hó úti 
általányt állapít meg 2022. május 9. napjától. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a falugondnoki busz 
15.159.000 forintba kerül. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Mennyit támogatást kapnak rá? 
 
Wéninger László polgármester: 15.000.000 forintot. 
 
Kóber Imre képviselő: Az nagyon jó. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 1 éven belül meg kell venni a buszt. 
 
Wéninger László polgármester: Küldtek egy állásfoglalást, melyben leírták, hogy 
alapos indokkal, a helyzetre való tekintettel a gyártmányt meg lehet változtatni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy amennyiben műszaki tartalom 
csökkentésre kerül sor, azt nem teheti meg az önkormányzat, mert a megpályázott és 
megítélt műszaki tartalmat a pályázatban vállalták. Amennyiben csökkentenek rajta, 
úgy az arányos támogatást vissza vonhatják.  
 
Wéninger László polgármester átnyújtott a jegyző részére egy állásfoglalást, melyben 
szerepel, hogy műszaki tartalom csökkenthető a jelentős áremelkedés miatt. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezt az állásfoglalást ő még nem látta, de az ülésen 
megtekintette. Felhívta a figyelmet, hogy az állásfoglalásban az szerepel, hogy a 
műszaki tartalom módosítását be kell jelenteni a támogató felé. Aggályát fejezte ki a 
szerződéstervezettel kapcsolatban is, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2 hónapig 
tartja csak az árát, a szállítási határidő pedig 2023. január. Ez ő úgy értelmezi, hogy 2 



hónap után megemelheti az árat. Ilyen szerződés nem nyújt biztonságot, 
tervezhetőséget az önkormányzat számára. 
 
 
17./ Javaslat közművelődési szakember álláspályázat elbírálására 

Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Kiírásra került a közművelődési álláspályázat, melyre 
1 pályázat érkezett be. Nagyon szimpatikusnak tartja a jelentkezőt, megfelel a 
pályázati kiírásban foglaltaknak, javasolja kijelölésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Zuró-
Hanzli Brigitta közművelődési álláspályázatának elfogadását.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2022.(V.25.) határozata 
a közművelődési pályázat elbírálásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zuró-Hanzli Brigitta 8055 
Balinka, Erdősör utca 20. szám alatti lakos által közművelődési állasra benyújtott 
pályázatát elfogadja és 2022.06.01-től határozatlan időre, 3 hónap próbaidő 
meghatározásával, mint közművelődési szakembert kinevezi. Havi bruttó 
munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye       260.000 Ft, 
- kulturális illetménypótlék       13.800 Ft, 
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény- kulturális   52.000 Ft 
 
Illetmények összesen       325.800 Ft   
összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
18./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Társulási 
Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és javasolta 
annak elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XVIII. számú módosításának 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2022. (V.25.) határozata 

a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
XVIII. számú módosításáról 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XVIII. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
 

I. 
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás Móron 2005. április 20.-napján kelt Társulási Megállapodását – 
továbbiakban: Megállapodás  
– 2022. szeptember 1.-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja, mely az XVIII. 
számú módosítás: 
 
1. A Társulási Megállapodás IV/4.1. alpontja szövegezése kiegészül az 
alábbi utolsó mondatrésszel: 
 
 „továbbá 42. §, 42/A. § és 43. §-ában szabályozott bölcsődei feladatok 
ellátását.” 
   
2. A Társulási Megállapodás VII/1.17. pontja első bekezdése szövegezése 
kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel: 
 
 „továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 147. § (2) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében 
meghatározott – bölcsődei gondozási díj, továbbá a személyi térítési díjak 
csökkentésének elengedéseinek feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezések szerinti 
felülvizsgálatára, módosítására – Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jogosult.” 
 
3. A Társulási Megállapodás X/5. pontja első bekezdése a mini-bölcsődei 
ellátásra vonatkozó szövegrészt követően kiegészül „Magyaralmás Község 
Önkormányzata közigazgatási területén a bölcsődei ellátást” szövegrésszel.  
 
4. A Társulási Megállapodás X./5.4. pontja szövegezése helyébe az alábbi 
megállapodás lép: 
 
„5.4. Magyaralmás Község Önkormányzatával az óvodai-nevelési feladat 
ellátásnak átadására vonatkozó, s annak kiegészítésével a bölcsődei feladat 
ellátásának átadására vonatkozó Megállapodás alapján a székhelyintézmény 
Aranyalma Tagóvoda-Bölcsődéje” 
 
5. A Társulási Megállapodás X./6.1. pontjában és X./9.3.6. pontjában az 
Aranyalma Tagóvoda megnevezése kiegészül „-Bölcsőde” megnevezéssel. 
  
6. A Társulási Megállapodás X./8.7. pontja helyébe az alábbi szövegezés 
lép: 
 



„8.7. A Meseház Óvoda-Bölcsőde Aranyalma Tagóvoda-Bölcsődéje 
elhelyezését biztosító magyaralmási 266 hrsz.-ú 8071 Magyaralmás, Iskola u. 5. 
szám alatti ingatlan, a benne lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal, 
valamennyi ingósággal együtt Magyaralmás Község Önkormányzata 
tulajdonában áll, a Tagóvoda és a Bölcsőde külön épületben nyertek elhelyezést, 
melyekhez kapcsolódó földrészletek egymástól természetben elválasztottak.” 
 
7. A Társulási Megállapodás X/10.8. pontja utolsó mondatrésze kiegészül 
a „mini bölcsődei és bölcsődei ellátás” szövegezéssel. 
 

8. A Társulási Megállapodás XV/1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1.1. A XVIII. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodás 2022. 
szeptember 1. napján lép hatályba.” 
 
9. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani 
nem kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 
 

II. 
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe 
foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 

III. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére, annak teljes körű elfogadását és aláírását követő 8 napon belül küldje 
meg.  

 
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 


