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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 9-én 
08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 közvilágítási villamosenergiai ellátásra érkezett ajánlat megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a köztemetőkről szóló 10/2001. (V.26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára 
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 

119/2022.(XI.09.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat közvilágítási villamosenergiai ellátásra érkezett ajánlat 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



2./ Javaslat a köztemetőkről szóló 10/2001. (V.26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat közvilágítási villamosenergiai ellátásra érkezett ajánlat 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet közvilágítás 
biztosítására beérkezett árajánlatokról. Beszélt a Sourcing Hungary Kft. 
cégvezetőjével és azt mondták, hogy tudnak ennél olcsóbb ajánlatot is adni. Elmondta, 
hogy részt vett egy E-on-os tájékoztatón a közvilágítás csökkentése tárgyában, ahol 
ötleteket is mondtak, pld., hogy 3-4 órára éjszaka lekapcsolják a villanyt, de például 
egy zebránál nem lehet. Kell kérni a közúttól engedélyt, valamint a rendőrségtől is. 
Amennyiben a közvilágítás lekapcsolásra kerül, biztosítási felelősség terheli az 
önkormányzatot, ha történik az éjszaka egy baleset és nem ég a közvilágítás. A 
közbiztonság is romlik, a betörésektől is félnének a lakosok. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Az lenne a legjobb megoldás, ha 3-4 órára lenne csak 
kikapcsolva. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos nem kivitelezhető, mert a zebránál muszáj 
égnie. Szerződést mindenképpen kell kötni, mert kötelező feladat. 
 
Domavári László képviselő: Mozgásérzékelőt nem lehetne felszerelni? 
 
Wéninger László polgármester: Nem. Azt számolta, ha a közvilágításnál olcsóbbat 
tudna szerezni ez a cég, már jobban járnak. Tehát javasolná aláírni velük a szerződést. 
Várni nem tudnak, mert december 31 után nincsen szerződés.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet az éves fogyasztásra. A gáznál és a 
villanynál is, úgy kötik a szerződést, hogy az előző évit veszik alapul.  
 
Domavári László képviselő: Nem lehetne akkor csökkenteni az éves mennyiséget? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, ha mégis túllépi 
az önkormányzat a fogyasztást, akkor lehet, hogy az aktuális piaci árat kell kifizetni a 
többletre. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolja a két szerződés aláírását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Sourcing Hungary Kft-vel csoportos földgáz energia beszerzés lebonyolítása 
tárgyában kötendő vállalkozási szerződés elfogadását.  
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2022.(XI.09.) határozata 

a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő csoportos földgáz energia 
beszerzésére vonatkozó szerződésről  

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csoportos földgáz 
energia beszerzés lebonyolítása tárgyában vállalkozói szerződést köt a 
Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., 
adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese cégvezető). 
Felhatalmazza a polgármester jelen határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Sourcing Hungary Kft-vel csoportos villamos 
energia beszerzés lebonyolítása tárgyában kötendő vállalkozási szerződés 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2022.(XI.09.) határozata 
a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő csoportos villamos energia 

beszerzésére vonatkozó szerződésről  
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csoportos villamos 
energia beszerzés lebonyolítása tárgyában vállalkozói szerződést köt a 
Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., 
adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese cégvezető). 
Felhatalmazza a polgármester jelen határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a köztemetőkről szóló 10/2001. (V.26.) 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: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal 
szakmai segítségnyújtással egybekötött információkérés intézett az önkormányzatok 
felé a temetőrendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban. Mivel régi rendeletről van szó 
és a jogszabálynak való megfelelést is át kell tekinteni, így új rendelet megalkotását 
javasolta. A korábbi rendelettől eltérően bele kellene írni a temető nyitvatartási idejét, 
temetőhasználati díjak összegét, el kel dönteni, hogy kérnek-e azon vállalkozásoktól 



díjat, akik bevételt szerző tevékenységet végeznek a temetőbe. A hűtőhasználati díjat, 
hiszen az önkormányzatnak nem kötelessége a halott hozzátartozók által 
meghatározott ideig történő ingyenes tárolása.  A másik, amit bele kell foglalni a sírhely 
közötti távolság meghatározását. Nagyon sokan a megváltott sírhelyre sokkal nagyobb 
síremléket készíttetnek, mint amekkora a megváltási hely és még további 
szegélyekkel, padokkal, keretekkel foglalják a helyet. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Igen, és valóban egy plusz keretet csinálnak a lakosok.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Ki tartatná be ezeket a rendelkezéseket? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Temetőgondnok vagy egy temetkezési szolgáltató. Meg kell 
jelölni, hogy milyen formában látják el ezt a feladatot, ehhez viszont végzettség 
szükséges. 
 
Domavári László képviselő: A falugondnok nem tudná ezt a feladatot ellátni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Van rá lehetőség, természetesen végzettség kell hozzá. A 
folyamat úgy alakulna, hogy mielőtt a vállalkozó elkezdi a síremléket kialakítani, azt be 
kell jelenteni az önkormányzathoz. Sajnos nem is ezzel van a probléma, hanem az 
utómunkálatokkal, hogy az illető szól még más vállalkozónak, hogy például 
térkövezzen a sír körül. Ezt is felügyelni kellene.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: A temetőhasználati díjat kinek kell fizetni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vállalkozónak, aki temet. Ez természetesen csak  
lehetőség, a döntés a képviselő-testületé. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: A lakosok fel vannak háborodva, hogy Bodajkra viszik a 
halottat. Egy sírpucolásért már 100.000 Ft-ot kérnek. 
 
Domavári László képviselő: A halott tárolást lehetne kérvényezni, hogy ide hozzák 
Balinkára, ha itt is temetik. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elképedve hallja, hogy a balinkai elhunyt személyeket a 
bodajki ravatalozóban tárolják a temetésig? Miért? Nem működik a balinkai? Hogy 
történhet ez meg? Eddig Balinkán nem kellett hűtőhasználatot fizetni. Bodajkon kell. 
Ezért kerülhettek át oda? 
 
Wéninger László polgármester: Természetesen rendelkeznek hűtővel, de ellenőrizni 
kell, hogy megfelelően működik-e elkerülve az ebből fakadó problémákat, mert évek 
óta nem használták. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: További probléma a lakosok felől, hogy amikor temetés 
van nem díszítik fel a környezetet. 
 
Wéninger László polgármester: Azt a temetkezési vállalkozó intézni. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Nem lehetne őt erre kötelezni? 
 
Wéninger László polgármestert: A megrendelőnek a feladata ezeket leegyeztetni, aki 
a temetést rendezi. 
 



Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
köztemetőről szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelete  
a köztemetőről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy mikulás ünnepség nem 
kerül megrendezésre, de a csomagok kiosztásra kerülnek. 
 
Domavári László képviselő: Hogy alakul a kiosztás menete? 
 
Wéninger László polgármester: A művelődésszervező megszervezi ezt. Elmondta, 
hogy lesz advent is. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Felajánlotta az udvarán lévő lucfenyőt, hogy adventkor 
fel lehetne díszíti a művelődési ház előtt. 
 
Fidrich Tamásné jegyző ismételten felhívta a figyelmet, hogy amennyiben 
forráshiányossá válik az önkormányzat a megemelkedett rezsiköltségek miatt, úgy 
támogatás valószinű akkor kérhető, ha kizárólag kötelező feladatokra költött. A 
jogszabályi rendelkezés továbbra is fennáll, hogy a szabadon választott feladtok nem 
mehetnek az önként vállalt feladtok terhére. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
 Polgármester      Jegyző 


