
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 25-
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 szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat igazgatási szünet bevezetéséről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő 
kapcsolattartási kötelezettségük teljesítéséről, valamint képviselői tevékenységükről 
szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat településrendezési terv módosítására (napelem park) 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat Bokody Mária 2018. évi tartozáselengedésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Javaslat villamos áram és gázenergia szerződés megkötésére 
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 

122/2022.(XI.25.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
2./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat igazgatási szünet bevezetéséről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő 
kapcsolattartási kötelezettségük teljesítéséről, valamint képviselői 
tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 



Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításának véleményezésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat településrendezési terv módosítására (napelem park) 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat Bokody Mária 2018. évi tartozáselengedésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Javaslat villamos áram és gázenergia szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
költségvetés ¾ éves módosítása. A testület a költségvetési főösszegét 124.120.098 
Ft bevétellel és 124.120.098 Ft kiadással fogadta el, a ¾ évi módosítás utáni 
főösszeg:189.329.402 Ft. Az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a 
gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés 
módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2022.évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022.(XI.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (III.1.) rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Javaslat Balinka Község Önkormányzat 2022. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Ismertette a beszámoló anyagát is, melyben az eddigi 
teljesítések szerepelnek. Javasolta az elfogadását. 



 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2022.(XI.25.) határozata 
a 2022. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. ¾ 
éves költségvetési teljesítését 163.198.433 Ft bevétellel, 124.350.101 Ft 
kiadással, a határozat mellékletét képező számszaki bontásban fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat igazgatási szünet bevezetéséről  
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: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Biztosította a képviselő-testületet, hogy az igazgatási szünet alatt az esetlegesen 
felmerülő halott, illetve születés anyakönyvvezetése folyamatosan biztosítva lesz.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Az 
igazgatási szünet bevezetésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2022.(XI.25.) határozata 
az igazgatási szünet bevezetéséről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
2022. december 23-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendel el. Felhívja 
a jegyzőt, hogy az igazgatási szünetet november 30-ig hirdesse ki és értesítse 
érintett lakosságot Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések 
honlapjain és hirdetőtábláin történő kihirdetéssel tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. december 23. 
Felelős: jegyző 
 

 
 



4./ Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Balinka 
Község Önkormányzata tagja a Gajamenti Önkormányzati Társulásnak, a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. A társulásokban az utóbbi időben nagy változás nem történt. Az üléseken 
rendszeresen és aktívan részt vesz és a település érdekeit képviseli. Elmondta, hogy 
amennyiben a mentőszolgálat átveszi az orvosi ügyeletet, úgy érdemes lenne kilépni 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulásból. 
 
Kóber Imre képviselő: Úgy hallotta, hogy elviszik a háziorvosi rendelőket is. 
 
Wéninger László polgármester: Az a része nem érinti az önkormányzatot, de 
amennyiben életbe lép ez a jogszabály, szeretne ő is kilépni, ahogy azt Csókakő és 
Csákberény is megtette. 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy nem a háziorvosi rendelők 
kerülnek állami fenntartás alá, hanem a házi orvosi körzetek meghatározása kerül ki 
az önkormányzat hatásköréből. Illetve a védőnői szolgálat. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 

társulásokban 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 

125/2022.(XI.25.) határozata 
a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban végzett 
tevékenységről, azok működéséről szóló polgármesteri beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők választópolgárokkal történő 
kapcsolattartási kötelezettségük teljesítéséről, valamint képviselői 
tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy törvényi 

előírás, hogy az önkormányzati képviselőknek tájékoztatást kell nyújtani a lakossággal 

való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységéről. Ezt minden képviselő megtette. 

Fodor Róbert alpolgármester: Szinte mindennapos a kapcsolat. 
 



Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor 
Róbert alpolgármester képviselői beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2022.(XI.25.) határozata 
Fodor Róbert alpolgármester képviselői beszámolójáról 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fodor Róbert 
alpolgármesternek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
  

A polgármester szavazásra bocsátotta Marosán Lászlóné képviselő képviselői 
beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2022.(XI.25.) határozata 
Marosán Lászlóné képviselői beszámolójáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marosán Lászlóné 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kóber Imre képviselő képviselői beszámolóját. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2022.(XI.25.) határozata 
Kóber Imre képviselői beszámolójáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kóber Imre képviselőnek a 
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 
tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Domavári László képviselő képviselői 
beszámolóját. 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2022.(XI.25.) határozata 

Domavári László képviselői beszámolójáról 
 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Domavári László 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
6./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi 
kötelezettség miatt, évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat 
illetékességi területén a környezet állapotáról. Ismertette az előterjesztésben 
foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 

környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató elfogadását. 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2022.(XI.25.) határozata 
a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e.) pontjában kapott 
feladatkörében eljárva Balinka környezeti állapotáról szóló tájékoztatót a 
határozat melléklete szerinti előterjesztés alapján elfogadja. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat 
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: haladéktalanul 
 

7./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 
Önkormányzat éves munkaterve alapján tervezhetően látja el munkáját, hozza meg 
döntéseit a testületi ülésein. A munkatervben meghatározottakon túl, az előre nem 
látható feladtok megoldására, az újonnan megalkotott, vagy módosított 



jogszabályokban, az önkormányzatra háruló többlet döntések meghozatala céljából 
rendkívüli ülés keretében járhat el a képviselő-testület, vagy munkatervét kiegészítheti. 
Ismertette a 2023. évi munkatervet az előterjesztés szerint, melyet javasol 

elfogadásra. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2023. 
évi munkaterv elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2022.(XI.25.) határozata 
a 2023. évi munkatervről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évre 
vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Balinka község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2023. évi munka és ülésterve 
 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 
1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, 
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves 
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a Rendőrkapitányság évente tájékoztatja 
a képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 



2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott 
előterjesztés alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket 
kivéve – a hónap utolsó hétfője. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt 
ülések keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv szerinti 
ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli 
ülés összehívására kerül sor. 
 
 

III. 
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak 

együttes ülései 
 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi 
önkormányzatok együttes ülésen fogadhatják el. Amennyiben együttes ülésre 
kerül sor, úgy annak időpontját polgármesterek együttesen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind a három testület részére 
azonos tartalmú előterjesztést készíteni. 
 

IV. 
A munkaterv nyilvánossága 

 
A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, 
a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk 
honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  
 

V. 
A Képviselő-testület ülésterve 

 
A fenti munkaterv alapján Balinka község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2023. évi ülésterve a következő: 
A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért 
felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  
 
JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló 
4./ Jegyzői tájékoztató a hivatal 2022. évi működéséről 



Előterjesztő: jegyző 
5./ Jegyzői tájékoztató az adózási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
6./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: jegyző 
7./ Aktuális ügyek 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
4./ Balinka község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
5./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
8./ A polgármester 2023. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
9./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 
110. § (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
4./Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
 



MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. július-augusztus: szükség 
szerint aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató 
ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 
 
 



DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2024. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját november 
hónapban határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
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 testület tagjait, hogy két település Csókakő és 
Csákberény kilépett a Társulásból, ennek kapcsán az előterjesztés szerinti rendeletet 
is módosítania szükséges Mór városának. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezetének megkeresése alapján a tagi önkormányzatoknak véleményeznie 
szükséges. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2022.(XI.25.) határozata 
Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet 
véleményezéséről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mór Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 359/2022. (X.26.) határozatában foglaltak szerint 
előkészített, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. 
(V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolja a rendelet 
megalkotására hatáskörrel rendelkező Mór Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete részére. 
 
Határidő: 2022. december 5. 
Felelős: polgármester 



 
9./ Javaslat településrendezési terv módosítására (napelem park) 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi 
testületi döntésnek megfelelően elkészült az együttműködési megállapodást, melyet 
Balinka és Isztimér közigazgatási területén megvalósuló napelem park kialakítása 
miatti településrendezési eszközök felülvizsgálata tárgyában jönne létre. A Fejér 
Megyei Önkormányzat kinyilatkozta, hogy a megyei rendezési terv is módosításra 
kerül, feloldódik a jelenleg fennálló ellentét, mely miatt eddig nem kezdhették meg a 
helyi rendezési terv felülvizsgálatát e tárgyban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A településrendezési eszközök szigorú hirearchiában állnak, 
tehát a települési tervek nem lehetnek ellentétesek sem a megyei, sem az országos 
tervekkel. 
 
Domavári László képviselő: Az érintett út magántulajdon? 
 
Wéninger László polgármester: Nem, az önkormányzaté. 
 
Domavári László képviselő: Ott is volt szolgalmi út. 
 
Wéninger László polgármester: Sajnos a valóságban ez nem úgy van. Őket szeretné 
megbízni, minden költséget vállalnak. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A főúttól fog kezdődni? 
 
Wéninger László polgármester: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településrendezési tervhez szükséges dokumentumok elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2022.(XI.25.) határozata 
Balinka és Isztimér települések külterületének határán létesülő 

naperőmű megközelítéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú 
külterületi út tervezési, telekalakítási, és kivitelezési munkálatainak, 

valamint az út kibővítéséhez szükséges ingatlanrész(ek) 
megvásárlásának és a kapcsolódó eljárások lefolytatásának 

támogatásáról 
 
Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település dél-nyugati, 
valamint Isztimér község északi határában megépítendő naperőmű 
beruházáshoz szükséges Balinka külterület 040 helyrajzi szám alatti út 
felújításával és ezen útnak egy a Balinka és Isztimér települések területén 
elhelyezkedő naperőmű részek összekötéséhez szükséges leágazással 
történő kibővítésével, továbbá (szükség szerint) kiszélesítésével egyetért. E 
beruházás elvégzése céljából az Önkormányzat egy együttműködési 
megállapodást köt a beruházó gazdasági társasággal a PVP Auriga Korlátolt 



Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-375151), amely 
megállapodás alapján sor kerülhet az út kibővítéséhez, illetve kiszélesítéséhez 
szükséges ingatlan részek megvásárlására, a telekalakítással és termőföld 
máscélú hasznosítással kapcsolatos tervezési munkák elvégzésére és 
engedélyezési eljárások lefolytatására. A beruházás költségeit a nevezett 
gazdasági társaság teljeskörűen vállalja és a megszerzett ingatlanrészek 
önkormányzati úthoz történő csatolásával ezen ingatlanrészek az 
Önkormányzat tulajdonába kerülnek, ezért a Képviselő-testület támogatja a 
beruházás megkezdését, elvégzését és egy erről szóló együttműködési 
megállapodás megkötését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a településrendezési eszközök módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2022.(XI.25.) határozata 
a településrendezési eszközök módosításáról 

 
1. Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

tervezett napelemes kiserőmű telepítése és közcélú hálózatba integrálása 
céljából módosítja településrendezési eszközeit.  

2. Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 040, 041/1, 
041/2, 041/10, 041/22, 041/23 helyrajzi számú területeket, a területen tervezett 
beruházás megvalósítása céljából. 

3. Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
településrendezési eszközök módosításáról szóló megalapozó vizsgálat és az 
alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést. 

4. Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a jelen határozatban foglaltak szerinti településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatos eljárás megindítására és lefolytatására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
10./ Javaslat Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy korábban 
már volt döntés és megegyezés a 1243/2 hrsz.-ú út felújításáról a kérelmezők és az 
önkormányzat között. A felújítás nem kezdődött el, és most újra beadták a kérelmet. 
Jelenleg forráshiány miatt biztos, hogy nem tudja elvállalni a költséget az 
önkormányzat. 
 



Kóber Imre képviselő: Mennyiért csinálná meg a vállalkozó? 
 
Wéniger László polgármester: Új árajánlata ezzel kapcsolatban nincsen, de már 
biztosan nem a korábban beérkezett árral kell számolni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Miért nem valósult meg? 
 
Wéninger László polgármester: Azért, mert a vállalkozók nem voltak korrektek. Az 
egyiknek nem volt adószáma, a másikkal meg nem lehetett felvenni a kapcsolatot. 
Javasolta, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásakor vegyék figyelembe és térjenek 
rá vissza. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Igen, ő is így gondolja. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a balinkai 
1243/2 hrsz.-ú út felújításának jövő évi költségvetésnél való tárgyalásának 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2022.(XI.25.) határozata 
Bráyerné Bede Krisztina és Bráyer László kérelméről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bráyerné Bede Krisztina 
és Bráyer László kérelmét forráshiány miatt elutasítja. Felhívja a polgármestert, 
hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe a kérelmet, egyben 
a 83/2021. (VII.29.), valamint a 84/2021. (VII.29.) számú határozatait 
visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van a 
közvilágítás csökkentésére. Akár minden második lámpatestének leszerelésére. A 
PLH Közvilágítás Kft. küldött egy emailt, melyben leírta a leszerelések költségét. 
Összesen 105 db közvilágítási lámpatest üzemel a településen, melyeknek éves 
fogyasztása 30.583 kWh. A leszereléshez műszaki terv készítése szükséges, melynek 
díja 2.600 Ft+ ÁFA/lámpatest. Az elkészült tervet az E-ON Kft-nek jóvá kell hagynia, 
utána végezhető el az esetleges leszerelés, melynek díja 6.000 Ft+ÁFA/lámpatest. 
Amennyiben a jelenlegi 105 db lámpatestből 52 db lámpatest leszerelésre kerülne az 
éves szinten körülbelül 3.834.330 Ft+ÁFA összegű megtakarítást jelenthet. 
 
Domavári László képviselő: Valószínűleg többe kerülne a leszerelés és az ezzel járó 
munka, mintha nem változtatnának rajta és ki lenne fizetve az eddigiekhez hasonlóan. 
 
Wéninger László polgármester: Állítólag itt a rendszerhasználati díj is csökkenne. 
Számolásai szerint körülbelül 2 millió forintot lehetne ezzel spórolni éves szinten.  



 
Kóber Imre képviselő: Most is rossz a közvilágítás, nagyon gyenge a fénye. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A visszakötés meg ugyan ennyibe kerülne majd, tehát 
ugyan ott vannak. 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta továbbá, hogy ez a lekötés január vége előtt 
nem valósulna meg kapacitás hiányában. Mire odaérnének, hogy leszerelik, addigra 
egyébként is kevesebbet fogyasztana, hiszen hosszabbodnak a nappalok. 
 
Domavári László képviselő: Ennek kapcsán felmerül annak a veszélye, hogy több 
lopás, betörés történik majd a településen. Ez kinek a felelőssége? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat felelőssége. 
 
Kóber Imre képviselő: Nem híve a lámpatestek leszerelésének. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
lámpatestek részleges leszerelésének elfogadását. 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2022.(XI.25.) határozata 
a közvilágításra szolgáló lámpatestek részleges leszereléséről  

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Balinka és Mecsér település tekintetében a közvilágításra szolgáló lámpatestek 
részleges leszerelését nem kezdeményezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

12./ Javaslat Bokody Mária 2018. évi tartozáselengedésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bokody Mária 
2018. óta tartozik az önkormányzat felé, melyet az ingatlan elhagyása óta sem fizetett 
meg. Tekintettel arra, hogy korábban vételi szándéka volt a Petőfi Sándor utca 64. 
számú ingatlanra, melyre befizetett 1.360.000 Ft foglalót. A vásárlási szándékát 
teljesíteni nem tudta, így a foglaló összege az önkormányzatnál maradt. Javasolja, 
hogy az önkormányzat felé fennálló 71.913 Ft összegű tartozását engedje el a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bokody Mária tartozáselengedésének elfogadását.   
 
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2022.(XI.25.) határozata 

Bokody Mária tartozáselengedéséről 
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Bokody Mária korábban 8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 64. szám alatti 
önkormányzati ingatlan bérlőjének 71.913 Ft összegű tartozását elengedi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Marosán Lászlóné képviselő: Reklamáltak a lakosok, hogy nem lesz kész a 
tűzoltókocsinak a hely. Az egyik lakos kérdezte, hogy miért nincsen tájház, mert lenne 
mit beletenni. 
 
Domavári László képviselő: Persze, jó lenne. 
 
Wéninger László polgármester: Régen volt faluház, most nincsen erre kapacitás. 
Elmondta továbbá, hogy írt egy levelet a Dorschner utcai lakosoknak, melyet 
ismertetett. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyon jól összeszedett levél.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Csak értsék is meg, hogy az úttestet hagyják szabadon. 
 
13./ Javaslat villamos áram és gázenergia szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy megérkezett a villamos 
energia ajánlat az önkormányzat által megbízott Sourcing Kft-től. A villamosenegia árat 
a közvilágításnál 151 Ft/kWh összegért tudják biztosítani, az egyéb villamosenergia 
díjak tekintetében a buszmegálló táblákra vonatkozólag pedig 184 Ft/kWh. Mivel 
azonnali választ kellett adni, így elfogadta az ajánlatokat. Elmondta, hogy nincsen 
korlát, tehát ha nem használják ki azt a mennyiséget, amire a szerződést megkötik, 
akkor sincsen semmi büntetés, és akkor sem, ha túllépik a megadott mennyiséget. 
 
Domavári László képviselő: Mennyi ideig él a szerződés? 
 
Wéninger László polgármester: 1 évig. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő villamosenergia szerződések 
jóváhagyásának elfogadását.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2022.(XI.25.) határozata 
a villamosenergia szerződésekről 

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete közvilágítás, valamint 
egyéb villamosenergia díjak tárgyban klasszik teljes ellátás alapú 



villamosenergia-értékesítési egyedi szerződéseket köt az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt-vel (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 
adószám: 26713111-2-44). A testület jelen határozat mellékletét képező 
szerződéseket jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a gázra még nem 
érkezett szerződés, de a napokban valószínűleg megérkezik.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a 
beérkező gázszerződés aláírására maximum 900 Ft/m3 összegig. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
napokban beérkező gázszerződés maximum 900 Ft/m3 összegben történő 
aláírásának elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2022.(XI.25.) határozata 
a gázenergia szerződés megkötéséről  

 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Wéninger 
László polgármestert, hogy a gázellátás tárgyban szerződést kössön úgy, hogy 
a szerződött összeg 900 Ft/m3 összeget nem haladhatja meg. Felszólítja a 
polgármestert, hogy a megkötött szerződésről a következő képviselő-testületi 
ülésen tájékoztassa képviselőket. 
 
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 


