
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-
én 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László   polgármester 
Fodor Róbert    alpolgármester 
Domavári László   képviselő 
Kóber Imre    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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat víziközmű vagyon és társasági részesedések önkéntes alapon történő 
állami tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat falugondnok továbbképzéséhez szükséges útiköltség támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./Javaslat a VADEX Trail Kisgyón Futóverseny támogatására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

94/2022.(IX.19.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
1./ Javaslat viziközmű vagyon és társasági részesedések önkéntes alapon 
történő állami tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat falugondnok továbbképzéséhez szükséges útiköltség 
támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./Javaslat a VADEX Trail Kisgyón Futóverseny támogatására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat viziközmű vagyon és társasági részesedések önkéntes alapon 
történő állami tulajdonba adására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy leadta már a 
szándéknyilatkozatot a víziközművek átadásáról, most pedig testületi döntést kell róla 
hozni. A lényeg az, hogy legyen meg a határozat 3 napon belül.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
víziközmű vagyon és társasági önkéntes alapon történő állami tulajdonba adásának 
javaslatát. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2022.(IX.19.) határozata 
a víziközmű vagyon átadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, miszerint Balinka Község Önkormányzatot terhelő víziközmű-
szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a 



Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt 
kíván venni. Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett 
- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, 
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses 

jogviszony alapján ellátó Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és 
Csatornamű Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, 
valamint 

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-
fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló javaslatot megismerte, 
annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a jelen határozatban megjelölt cél megvalósítása 
érdekében a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel, valamint a Fejérvíz Zrt.-vel 
egyeztetéseket folytasson. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse és az egyeztetések nyomán létrejövő tranzakciós megállapodás 
tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az ALPHA-VET 
Állatgyógyászati Kft.-vel való szerződés 2022. október 1-jétől változik. A település 
kiszállási árai változnak. Telephelytől telephelyig 200,-/km, az egyedi kijárás pedig 
215,-/km lesz. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ezzel nem igen tudnak mit csinálni, el kell fogadni. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Alpha-
Vet Állatgyógyászati Kft-vel való gyepmesteri szerződés módosításának elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2022.(IX.19.) határozata 
a gyepmesteri szerződés módosításáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az ALPHA-Vet 
Állatgyógyászati Kft. között 2021. október 1. napján kelt vállalkozói szerződést 
2022. október 1. napjával módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező I. számú vállalkozói szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



3./ Javaslat téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés megtárgyalására 

Előterjesztő: Wéninger László polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy árajánlatot 
kért be Tóth Ádám egyéni vállalkozótól téli hóeltakarítás és síkosságmentesítési 
feladatok elvégzésére. A készenléti díj 160.000 Ft, a gépi munkadíj 17.000 Ft, a kézi 
segédmunka pedig 5.000 Ft lenne. Ez jobb már, mint amennyit korábban szoktak 
fizetni. 
 
Domavári László képviselő: Jó lesz ez így. Nincs más választásuk, kell egy vállalkozó, 
aki ezt elvégzi a faluban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előző vállalkozóval, Klein Gáborral bontott a testület 
szerződést? Esetleg felmondott? 
 
Wéninger László polgármester: Nem.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akkor elsősorban arról kellene dönteni, hogy a jelenlegi 
szerződést felbontja a testület. Ezután lehet csak szerződést kötni az új vállalkozóval.  
 
Kóber Imre képviselő: Igen, elfogadják. 
 
Wéninger László polgármester: Klein Gábor egyéni vállalkozótól fognak sót venni télre. 
A szállítási díjról kell vele beszélni, mert sok helyről 200-300.000 forintért szállítanák 
ki.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Klein Gábor egyéni vállalkozóval kötött szerződés felbontásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2022.(IX.19.) határozata 
Klein Gábor egyéni vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés 

felbontásáról 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Klein Gábor egyéni 
vállalkozó között 2019. január 03. napján kelt vállalkozói szerződést közös 
megegyezéssel 2022. szeptember 30. napjával felmondja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Tóth Ádám egyéni vállalkozó kijelölésének 
elfogadását. 
 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2022.(IX.19.) határozata 

Tóth Ádám egyéni vállalkozó kijelöléséről 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balinka belterületi 
közigazgatási területén lévő közterületek hótolási és síkosság mentesítési 
feladatok ellátására vállalkozói szerződést köt Tóth Ádám egyéni vállalkozóval 
(8417 Csetény, Jókai u. 13., adószám: 76853810-1-39). A vállalkozói díjat: 
- készenléti díj esetén:   160.000 Ft/hó 
- gép munkadíj esetén:  17.000 Ft/óra 
- kézi segédmunka esetén: 5.000 Ft/óra összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4./ Javaslat falugondnok továbbképzéséhez szükséges útiköltség támogatására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy Faragó Gábor 
falugondnok 2022.szeptember 20-tól falugondnoki képzésre fog járni 2022. november 
18-ig heti 3-4 alkalommal. Javasolja az útiköltségének kifizetését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezzel az a probléma, hogy hetekig nem fog a képzés miatt 
dolgozni. Véleménye szerint tanulmányi szerződést kellene kötni vele, hiszen a 
képzésen töltött napokra is teljes munkabért fizet önkormányzat, illetve az útiköltségét 
is biztosítja. Ne, hogy olyan előforduljon, hogy elvégzi a tanfolyamot, megszerzi a 
képzést és felmond. 
 
Domavári László képviselő: Náluk a munkahelyen ilyenkor szerződést kötnek az 
alkalmazottal, hogy egy ideig nem mehet el a cégtől, ha ők kifizetnek neki egy képzést. 
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat már kifizette a 160.000 forintos 
képzési díjat. Felkérte jegyző asszonyt, hogy készítsen egy szerződést, amiről 
Domavári László képviselő beszélt. Úgyis munkaszerződés módosítás kell, ha 
elvégezte a képzést.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen, ez máshol is így van. Két évet le kell dolgoznia az 
önkormányzatnál, mivel kifizették a képzését. Ha mégis felmond, a 160.000 forintot ki 
kell fizetnie. 
 
Kóber Imre képviselő: Pontosan. 
 
Wéninger László polgármester: Rendben. Így lesz. Akkor mi legyen az útiköltséggel? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Teljes egészében ki szeretné fizetni neki a testület az 
útiköltséget? Mivel fog járni? Busszal, autóval? 
 
Wéninger László polgármester: Igen, szeretnék neki teljesen megtéríteni.  Autóval fog 
feljárni.  
 



Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
falugondnok továbbképzéséhez szükséges útiköltség támogatásának javaslatát. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2022.(IX.19.) határozata 
falugondnok továbbképzéséről, valamint útiköltség támogatásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Gábor 
falugondnokkal tanulmányi szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert jelen 
határozat mellékletét képező szerződést aláírására. Továbbá a 
továbbképzéséhez szükséges útiköltségét az önkormányzat 2022.évi 
költségvetése fedezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy ismét kiírásra került a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat. Elmondta, hogy az Önkormányzat eddig sem vett 
részt benne és részéről továbbra sem javasolja a csatlakozást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvétel elutasítását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2022.(IX.19.) határozata 
a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való részvétel elutasításáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt úgy 
határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
rendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozást elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Ennél a napirendi pontnál elsősorban a 
rezsiköltségekről szeretne beszélni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szerződések határozott, vagy határozatlan idejűek? 
 



Wéninger László polgármester: Úgy tudja, hogy ezek mind határozatlan idejűek. Az 
árammal rendben vannak, mert 2023. december 31-ig 20-30 forint/kw áron tudják 
beszerezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az viszont nagyon jó. 
 
Wéninger László polgármester: A gáz már más. Az összes gázfogyasztóhelyük 
egyetemes volt, most minden menedékes. Fűteni kell a két művelődési házat, két 
orvosi rendelőt, és a polgármesteri hivatalt. A fiókgyógyszertárt levíztelenítette, az nem 
lesz fűtve. Az élelmiszerboltban nem lesz fűtés, az önkormányzati lakásban nem 
gázzal fűtenek, a régi iskola épületét pedig Mecsér településrészen a Femzol Kft. fűti 
gázzal.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Meg lehetne oldani, hogy a közművelődési szakember 
csak 1-1 napon tartsa nyitva a művelődési házakat.  
 
Domavári László képviselő: Nem lesz gond a könyvtári könyvekkel a fűtés miatt? 
 
Wéninger László polgármester: Nem lesz. A polgármesteri hivatalnál azt javasolná, 
hogy hétfőn, kedden és szerdán ne legyen ügyfélfogadás csak csütörtökön és 
pénteken.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor nincs ügyfélfogadás, akkor az ügyintéző 
Bakonycsernyén tud dolgozni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nem tudja, hogy mi lesz itt. Ezt egyik önkormányzat sem 
fogja bírni. Fel kell élni így a tartalékokat.  
 
Wéninger László polgármester: Igen, nem tudja ő sem, hogy mi lesz. Az 5 helyen, ahol 
gázfogyasztásuk van, 1 évben az eddig kifizetett gázszámlán felül még 4.000.000 
forintot kell hozzátenni pluszba. Ha 3-4 napot nem fűtenek, azzal tudnak spórolni és 
még így sem lehet tudni, hogy mi lesz. Mi lesz így a jövő évi költségvetéssel? Hogyan 
fogják összeállítani?  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Véleménye szerint teljesen be kellene zárni a 
művelődési házakat. 
 
Wéninger László polgármester: A hivatal épületében mindenképpen javasolja a hétfő, 
kedd és szerdai, azaz az ügyfélogadás mentes napokon a fűtés 16 fokra történő 
csökkentését. Az orvosi rendelőnek muszáj lesz továbbra is így nyitva tartania. Ott 
viszont lejjebb kell venni a hőmérsékletet körülbelül 20 fokra. A közművelődési 
szakembernek pedig mondta, hogy ne igen tervezzen be olyan szakköröket, 
foglalkozásokat amiért fizetni kell. Úgy gondolja, hogy 16 fokra kéne fűteni csak a 
polgármesteri hivatalt és a művelődési házakat, ha azok nincsenek nyitva.  
 
A testület a polgármester tájékoztatóját határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
7./Javaslat a VADEX Trail Kisgyón Futóverseny támogatására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a VADEX Zrt. 2022. 
október 16-án első alkalommal megrendezésre kerülő VADEX Trail Kisgyón 



futóversenyre támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. Javasolja, hogy 
50.000 Ft összeggel támogassák a rendezvényt. 
 
Kóber Imre képviselő: Teljesen megfelelő ez az összeg. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a VADEX 
Trail Kisgyón Futóverseny támogatásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2022.(IX.19.) határozata 
a VADEX Trail Kisgyón Futóverseny támogatásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye és Balinka 
Község területén 2022. október 16-án megrendezésre kerülő VADEX Trail 
Kisgyón futóversenyre bruttó 50.000 Ft összegű támogatást nyújt, melyre a 
2022. évi költségvetés nyújt fedezetet.  
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
 
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 


