
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 27-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 a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról 
szóló önkormányzati rendelet véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat Kisgyóni pihenőház használatára vonatkozó megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat 2023. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Javaslat falugondnokkal kötendő tanulmányi szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



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

109/2022.(X.27.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet 
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat Kisgyóni pihenőház használatára vonatkozó megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat 2023. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat falugondnokkal kötendő tanulmányi szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
helyi adókról szóló rendelettervezet. A lakosok biztosan nem fognak örülni az 
emelésnek, de ezt a lépést meg kell tenni. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Csak minden drága és még ez is emelkedni fog, nagyon 
nem fog tetszeni nekik. 
 
Wéninger László polgármester: Igen, de az önkormányzatot is fent kell tartani. 
Ráadásul 2013 óta nem emelkedett ez az összeg. 
 



Fodor Róbert alpolgármester: Össze kellene állni az önkormányzatoknak, amíg van 
fedezet addig fizetnek, utána meg nem. Nem tudnak mit tenni. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022.(X.28.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Csákberény 
és Csókakő 222. december 31-el kilép a Móri Többcélú Kistérségi Társulásból. Az 
önkormányzatot ez úgy érinti, hogy nagyobb lesz az MTKT fenntartásához szükséges 
hozzájárulási költség, hiszen ezt lakosságarányosan fizetik a tagok.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Miért lépnek ki? Ettől nekik rosszabb lesz? 
 
Wéninger László polgármester: Az orvosi ügyelet miatt van bent a legtöbb 
önkormányzat. Ki lehet lépni, de akkor meg kell oldani az orvosi ügyeletet. A kistérségi 
üléseken folyamatosan téma, mert nincsen orvos. Változik a körzet, ezért módosítani 
kell a megállapodást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2022.(X.27.) határozata 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról 
 

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

I. 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás Móron 2005. április 20. napján kelt Társulási Megállapodását – 



továbbiakban: Megállapodás – 2023. január 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint 
módosítja, mely az XIX. számú módosítás: 
1. A Társulási Megállapodás I./5. pontjában a „34.638 fő” szövegrész 
helyébe a „31.996 fő” szövegrész kerül.  
   
2. A Társulási Megállapodás I./6.4. és I./6.5. pontja hatályon kívül 
helyezésre kerül. 
 
3. A Társulási Megállapodás VII./1.9.1. és VII./1.12. alpontjában a „9” 
szövegrész helyébe „7” szövegrész kerül.  
 
4. A Társulási Megállapodás X./2.1.1 és X./2.1.2. alpontja hatályon kívül 
helyezésre kerül. 
  
5. A Társulási Megállapodás XV/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. Jelen Megállapodás a 2005. május 10. napján hatályba lépett Társulási 
Megállapodás szövegét az időközben történt módosításokkal egységes 
szerkezetben tartalmazza. 
 
1.1. A XVII. számú módosítással egységes szerkezetű megállapodás 2020. 
május 1. napján lép hatályba. 
 
1.2. A XVIII. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodás 2022. 
szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
1.3. A XIX. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodás 2023. 
január 1. napján lép hatályba.” 
 
6. A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete 
kerül. 
 
7. A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete 
kerül. 
   
8. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani 
nem kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 
 

II. 
Balinka Község Önkormányzat 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.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.11.30. 

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 
 

 
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet 
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódva Balinka 
tekintetében a Móri Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja az egészségügyi 
alapellátás orvosi ügyeletét. Tekintettel arra, hogy a társulás ezen feladatrészéből két 
település kiválik, így szükségessé válik az ügyeletet szabályozó önkormányzati 
rendelet módosítása, melyet a székhely település, azaz Mór városa alkotott meg és 
jelen eset módosít. Mint tagi önkormányzatot pedig a jogszabály értelmében 
véleményezi jog illeti meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról szóló 
önkormányzati rendelet véleményezésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2022.(X.27.) határozata 
az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról 

szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről 
 
Balinka Község Önkormányzata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
5.§ (5) bekezdésében kapott véleményezési jogkörében eljárva, Mór Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásokhoz 
tartozó ügyeleti körzet kialakításáról szóló 22/2022 (IX.1.) önkormányzati 
rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetben foglaltakat megismerte, 
az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat Kisgyóni pihenőház használatára vonatkozó megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
megállapodás a Kisgyóni pihenőház használatára. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Észrevételt kíván tenni a napirendi ponttal kapcsolatban, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak van már egy hatályos megkötött szerződése 
az épületre vonatkozóan. Így egy harmadik fél által benyújtott pályázat megvalósítását 
aggályosnak tartja. Szükséges lett volna az önkormányzat hozzájárulása a pályázat 



benyújtásához, illetve előtte megállapodni a vagyongyarapodással, hiszen a pályázott 
összeg a Polgárőr Egyesületét, viszont a vagyontárgy, amelyre felhasználják az pedig 
az önkormányzaté. Aggályát fejezte ki a vagyonnövekmény aktiválhatóságával 
kapcsolatban.  
 
Wéninger László polgármester: A Természetbarát Szövetség tud róla, amihez 
hozzájárulnak, hogy meg legyen csinálva. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Érti, de a vagyonnövekmény kinél fog megjelenni? 
Önkormányzati vagyonra más szervezet vagyonát nem lehet aktiválni. Viszont az 
Egyesületnek 5 évig fenntartási kötelezettsége van, s amely valószínűleg elidegenítési 
kötelezettséggel is jár. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kisgyóni 
pihenőház használatára vonatkozó megállapodás megkötésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2022.(X.27.) határozata 
a Kisgyóni pihenőház használatára vonatkozó megállapodás 

megkötéséről 
 

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisgyóni pihenőház 
használatára vonatkozó megállapodást jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat 2023. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására 
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 képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési 
rendszer működtetése kötelező feladat, melynek biztosítása során igyekeznek 
összehangolni mind három településen ellenőrzendő területet. A jövő évi ellenőrzésnél 
az anyakönyvet szeretné ellenőriztetni mindhárom településen. Kéri ennek 
megfelelően a belső ellenőrzési terv elfogadását és a Vincent Auditor Kft. kijelölését 
az ellenőrzés elvégzésére a beterjesztett árajánlat alapján. 
 
Wéninger László polgármester: 190.000 Ft+ÁFA az árajánlat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2023. 
évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2022.(X.27.) határozata 
a 2023. évi belső ellenőrzési témáról 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervét „Anyakönyvezési tevékenység ellátásának, jogszabályi 
megfelelőségének ellenőrzése” című témában határozza meg. Az ellenőrzés 
célja annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység 
folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és belső 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó 
nyilvántartások megfelelősége biztosított-e. A belső ellenőrzés elvégzésével 
megbízza a Vincent Auditor Kft-t, (2373 Dabas, Tavasz utca 3., adószám: 
13115214-2-13) A megbízási díjat 190.000 Ft + áfa összegben határozza meg.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

A polgármester szavazásra bocsátotta a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2022.(X.27.) határozata 
a 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi 
belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Javaslat falugondnokkal kötendő tanulmányi szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
tanulmányi szerződés a falugondnok tanulmányai miatt. Azért kellene szerződés, hogy 
legyen valami tétje, hogy az önkormányzat fizeti a tanfolyamot. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Itt kell maradnia egy darabig? 
 
Wéninger László polgármester: Igen két évig, s ha felmond, akkor vissza kell fizetnie 
az összeget. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
falugondnokkal kötendő tanulmányi szerződés elfogadását. 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2022.(X.27.) határozata 
a falugondnokkal kötendő tanulmányi szerződésről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Faragó Gábor falugondnokkal a falugondnoki tanulmányának finanszírozása 
végett falugondnoki szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert jelen 
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Vörösmarty Könyvtár 
megküldte a beszámolóját, melyet javasol elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadását. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2022.(X.27.) határozata 
a Vörösmarty Könyvtár 2021. évi beszámolójáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Könyvtár 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy egy cég küldött árajánlatot 
arra vonatkozóan, hogy a piacról beszerzi a legkedvezőbb ajánlatot a gáz, illetve a 
villamos energiára. Emennyiben megbízásra kerülnek, 200-200 ezer Ft+ÁFA összegér 
képviselnék az önkormányzatot. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Először keresse meg a szolgáltatót, aztán legyen 
megkötve vele a szerződést. Mi van abban az esetben, ha nem talál? 
 
Wéninger László polgármester: Sok önkormányzat regisztrált már erre. A villannyal 
jelenleg nem foglalkozna, de bemegy Székesfehérvárra és megkérdezi az MVM-et, 
hogy az önkormányzatnak meddig van szerződése. Ha azt mondják, hogy január 1-től 



nem kapnak gázt, mert megszűnik a szerződés, akkor javasolná, hogy fogadják el 
ennek a cégnek az ajánlatát, hogy keressen ilyen áron gázszolgáltatót. Úgy tudja, hogy 
a menedékeseknek december 31-ig szól a szerződés. 
 
Kóber Imre képviselő: Miért van az, hogy egyes önkormányzatnak az MVM nem küld 
árajánlatot? 
 
Domavári László képviselő: Nem lehet, hogy azért nem küld, mert nem jár le a 
szerződés még? 
 
Wéninger László polgármester: Akkor ezt letárgyalja velük és utána döntenek. 
Elmondta továbbá, hogy a Vadex Zrt. küldött egy levelet, melyben a 2022. október 16-
án megrendezésre került futóversenyről számol be, amire a testület 50.000 Ft-os 
támogatást nyújtott. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy az email-en küldött beszámoló a 
beazonosíthatóság hiánya miatt nem fogadható el. Kéri, hogy a beszámolót aláírva 
bélyegzővel ellátva küldjék meg az önkormányzat részére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vadex Zrt. beszámoló következő ülésre való beterjesztésének elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Bakonycsernye és Balinka Község területén 2022. október 16-án 
megrendezésre került VADEX Trail Kisgyón futóversenyről szóló beszámolót a 
soron következő ülésre terjessze be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Wéninger László polgármester: Beszélni szükséges a mikulás ünnepségről is. Legyen 
megtartva idén? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen, mindenképpen. 
 
Wéninger László polgármester: Csomagot is adjanak? 
 
Domavári László képviselő: Igen. 
 
Wéninger László polgármester: Azt érdemes lenne felemelni. 1.200 Ft/csomag 
megfelelne? 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor beszél a boltossal, hogy készítsék össze majd 
a csomagokat. 



 
Fidrich Tamásné jegyző: Szeretné felhívni a testület figyelmét és egyben jelezni, hogy 
született egy kormányrendelet, illetve egy kormányhatározat a jelentősen 
megemelkedett villany és gáz árak miatti működés biztosítására. Amennyiben az 
önkormányzat nem tudja fizetni a rezsi költségeket, mindent el kell követnie a költségei 
csökkentésére, bevételei növelésére, s ha ezek után sincs fedezet, úgy a 
vagyonelemei értékesítésével kell biztosítani a működést. Amennyiben továbbra sem 
tudja a rezsiköltségeket kifizetni, úgy egyedi tárgyalás lehetősége merül fel az 
állammal, de csak abban az esetben várható támogatás, ha az önkormányzat 
kizárólag a kötelező feladataira költ, hiszen jogszabályi kötelezettsége, hogy az önként 
vállalt feladatok nem mehetnek a kötelező feladatok terhére. 
 
Wéninger László polgármester: Mi kötelező? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A mikulás csomag és a falunap megrendezése az nem 
kötelező. A Mötv. 13.§-a felsorolja az önkormányzat feladatait, illetve egyéb ágazati 
jogszabályok.  
 
Wéninger László polgármester: A tiszteletdíj kötelező feladat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem kötelező feladat. 
 
Kóber Imre képviselő: Ha egy ilyen nagy városnak, mint Székesfehérvár be kell zárnia 
intézményeket, akkor mit várnak egy kistelepüléstől. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
mikulás csomagok 1.200 Ft összegben történő összeállításának elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2022. évben megrendezésre kerülő mikulás napi ünnepségre a csomagok árát 
1.200 Ft/csomag összegben határozza meg, melyre a 2022. évi költségvetés 
nyújt fedezetet.  
 
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 


