
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 30-án 
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./ Jegyzői beszámoló a Hivatal 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
2./ Jegyzői beszámoló a 2022. évi adózási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
3./ Javaslat Köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseire 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
4./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat PVP Auriga Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat német nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Beszámoló Közösségi színterek 2022. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Javaslat Közösségi színterek 2023. évi munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. üzletrész eladási 
szándék felmérésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Javaslat kegyeleti hozzájárulásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



 
11./ Javaslat gáz- és villamosenergia beszerzésére 2024-től 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat projektmenedzsment 
tevékenység biztosítására és közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által megküldött szavazólap megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
14./ Javaslat Fodor Ildikó munkába állásáról 
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 

1/2023.(I.30.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Jegyzői beszámoló a Hivatal 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
2./ Jegyzői beszámoló a 2022. évi adózási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
3./ Javaslat Köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseire 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
4./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat PVP Auriga Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat német nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Beszámoló Közösségi színterek 2022. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./ Javaslat Közösségi színterek 2023. évi munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
9./ Javaslat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. üzletrész 
eladási szándék felmérésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
10./ Javaslat kegyeleti hozzájárulásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
11./ Javaslat gáz- és villamosenergia beszerzésére 2024-től 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
12./ Javaslat „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat projektmenedzsment 
tevékenység biztosítására és közbeszerzési szakértői tevékenység 
elvégzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
13./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által megküldött szavazólap megtárgyalására 



Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
14./ Javaslat Fodor Ildikó munkába állásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Jegyzői beszámoló a Hivatal 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a jelen lévőket az előterjesztés tartalmáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a jegyzői 
beszámolót a Hivatal 2022. évi működéséről elfogadásra.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2023.(I.30.) önkormányzati határozata 
a jegyzői beszámolóról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző beszámolóját a 
Hivatal 2022. évi működéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

2./ Jegyzői beszámoló a 2022. évi adózási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet a 2022. évi adózási 
tevékenységről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
évi adózási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2023.(I.30.) határozata 
a 2022. évi adózási tevékenységről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 



3./ Javaslat Köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseire 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a tavalyi év célkitűzéseihez 
képest változás nem történt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2023.(I.30.) határozata 
a köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseiről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező 

célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 

1./ A veszélyhelyzet miatt felfokozódott elektronikus ügyintézés kiemelt kezelése. Az 

ügyfelek gyors, pontos tájékoztatása, a társhatóságok által kért adatgyűjtések, 

adatszolgáltatások teljesítése 

2./ Az írott és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat 

színvonalát. 

3./ A veszélyhelyzet miatti különleges jogrend folyamatos figyelemmel kísérése és a 

változott jogszabályi környezetnek való megfelelés biztosítása. 

4./ Szomszédos országban dúló háború okozta gazdasági válság hatásainak enyhítése 

érdekében bevezetett spórolások kiemelten kezelése. 

5./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség 

biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal működését biztosító 

jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az új jogszabályi rendelkezések 

munkafolyamatokba történő beépítése különös tekintettel az Ákr. változásokra. 

6./ Köztisztviselőhöz méltó hivatali viselkedés erősítése. 

Felkéri Bakonycsernye Nagyközség polgármesterét, hogy 2023. január 31-ig 

gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 

meghatározásáról.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, valamint 

a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2023. január 31. napjáig a Bakonycsernyei 

Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit 

határozza meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2023. január 31. 

 
 

4./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a szociális rendelet 

módosítása szükséges, az infláció növekedése miatt. Javasolja az ápolási és 



lakásfenntartási díjak összegének emelését, valamint a jövedelemhatárokét is. A 

jelenlegi összeg túl alacsony.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatának elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2023. (I.30.) rendelete 
a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 

6/2021. (IX. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5./ Javaslat PVP Auriga Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

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

napelempark beruházójával, Isztimér Önkormányzat képviselőivel, valamint a fő 

építésszel megbeszélést tartott a beruházással kapcsolatosan. A szerződés a 

tervezett beruházás helyszínéhez vezető út kiszélesítésérről és rendbe tételéről szól. 

Ez a földes út Önkormányzati tulajdon. Kiszélesítéséhez az út menti részekből 

vásárolni szükséges. Ezeket a részeket csak az Önkormányzat tudja megvásárolni. 

Az Önkormányzat köt adásvételi szerződést, majd a beruházó pedig kifizeti az 

Önkormányzatnak a vételárat.  

Domavári László képviselő: Az Önkormányzaté lesz az út? Kihez fog tartozni, ki fogja 

karban tartani? 

Wéninger László polgármester: Az Önkormányzaté lesz, és a napelem parkot 

üzemeltető tartja karban. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
a PVP Auriga Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés elfogadását. 
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2023.(I.30.) határozata 
a PVP Auriga Kft-vel kötendő szerződésről 

 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PVP Auriga Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53.A ép. , 
6.em..; cégjegyzékszám: 01-09-375151; adószám: 28812742-2-43) kötendő 



37,5 MW névleges teljesítőképességű megújuló energiaforrást hasznosító 

fotovoltaikus kiserőmű létesítése Balinka település külterületén tárgyú 

megállapodásban foglaltakat megismerte, felhatalmazza a polgármester annak 

aláírására azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás mellékletét képező 

adásvételi szerződések és egyéb jognyilatkozatok képviselő-testület elé történő 

beterjesztést követően kerülhetnek aláírásra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 

6./ Javaslat német nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy minden 
évben felülvizsgálja a testület a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodást. 
A megállapodást érintően jogszabályi változás nem történt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2023.(I.30.) határozata 
a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a nemzetiségi önkormányzat 

működésével kapcsolatban felmerült feladatok ellátására vonatkozó, a települési 

és a nemzetiségi önkormányzat között köttetett megállapodást felülvizsgálta. A 

felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
7./ Beszámoló Közösségi színterek 2022. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Köszöntötte Zuró-Hanzli Brigitta művelődés szervezőt. 
Köszöni szépen a tartalmas beszámolót. Javasolja elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közösségi színterek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2023.(I.30.) határozata 
 a Közösségi színterek 2022. évi tevékenységéről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai közösségi színtér 
2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellélete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8./ Javaslat Közösségi színterek 2023. évi munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket a közösségi színterek 
2023. évi terveiről. 
 
Zuró-Hanzli Brigitta művelődés szervező: Javasolja, hogy a tönkre ment ping-pong 
asztalok helyett kerüljenek újak beszerzésre. 
 
Wéninger László polgármester: A költségvetés tervezésekor számolnak ezzel is, de 
majd kiderül lesz-e rá forrás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közösségi színterek 2023. évi munkatervének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2023.(I.30.) határozata 
 a Közösségi színterek 2023. évi munkatervéről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinkai közösségi 
színterek 2023. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9./ Javaslat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. üzletrész 
eladási szándék felmérésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. megkereste az Önkormányzatot, hogy a 
tulajdonában lévő üzletrészt megvásárolná. Javasolja a részvények eladását.  
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
üzletrész eladásának elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

9/2023.(I.30.) határozata 
 az üzletrész eladásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben (Székesfehérvár, Berényi ut. 12.) 
ben lévő, az önkormányzat tulajdonát képező 113/3980-ad tulajdoni hányadú, 
113 000 Ft névértékű részvényét értékesíti a Kft. részére.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel előkészítésére és lebonyolítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat kegyeleti hozzájárulásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Sajnálattal tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy Stohl János a Balinkai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője elhunyt, 
aki több cikluson keresztül volt települési képviselő is. Sokat tett a faluért. Javasolja, 
hogy az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt vállalja át a 
temetési költségeket fele-fele arányban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kegyeleti hozzájárulás elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2023.(I.30.) határozata 
 a kegyeleti hozzájárulásról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 371.500,- Ft támogatást 
nyújt a Balinkai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A támogatás célja, 
Stohl János Balinkai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének 
eltemettetési költségeihez történő hozzájárulás. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
11./ Javaslat gáz- és villamosenergia beszerzésére 2024-től 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 



Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Suorcing Hungary Kft. 
megküldte az árajánlatokat villamosenergia és földgáz beszerzésének 
tendereztetéséhez. Véleménye szerint a jelenlegi energiaárak alacsonyabbnak 
tűnnek, mint korábban.  
 
Kóber Imre képviselő: Véleménye szerint a tőzsde jelenlegi állása miatt rizikós 
árajánlatot kérni.  
 
A képviselő-testület javasolja, hogy várják meg a költségvetést, majd márciusban 
térjenek vissza erre.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gáz és villamosenergia 2024.től történő beszerzésének elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2023.(I.30.) határozata 
 a 2024. évi gáz és villamosenergia beszerzéséről 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete csoportos energia 
beszerzés lebonyolítására egyelőre nem köt vállalkozói szerződést a 
Sourcing Hungary Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 
47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
12./ Javaslat „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat projektmenedzsment 
tevékenység biztosítására és közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 3 árajánlat érkezett be. 
Az Albensis Kft-től érkezett a legkedvezőbb ajánlat, javasolja elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázat projektmenedzsment tevékenység 
biztosítására és közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére napirendi pont 
elfogadását.  
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2023.(I.30.) határozata 
 az Albensis Kft. kijelöléséről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP+ kiírás keretében  
“Belterületi utak fejlesztése” című pályázat projektemedzsmenti tevékenység 
biztosítására és közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására vállalkozói 



szerződést köt az Albensis Területfejlesztési és Nonprofit Kft. -vel. (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9. fsz. adószám: 25462166-2-07) 
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a következő képviselő-
testületi ülésre terjessze be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 

13./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által megküldött szavazólap megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Fejérvíz Zrt. 
küldött egy szavazólapot, melynek kéri megtárgyalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által megküldött szavazólap elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2023. (I.30.) határozata 
Fejérvíz Zrt. szavazólap megtárgyalására 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésének az 
önkormányzat költségvetését érintő napirendi pontjainak határozat tervezeteit 
megismerve az alábbi döntést hozza: 
Tekintettel arra, hogy a Társaság által szavazásra nyitva álló határidőig, azaz 2023. 
február 11-ig az önkormányzat 2023. évi költségvetése nem kerül elfogadásra, így 
felhívja a polgármestert, hogy Társaság 2023. évi likviditási helyzetének kezelésre 
beterjesztett határozat tervezetek ne kerüljenek elfogadásra. 
 
14./ Javaslat Fodor Ildikó munkába állásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pokker Erika 
igazgatási ügyintéző áthelyezésre került Bakonycsernyére. Az álláshely betöltése 
szükséges, javasolja Fodor Ildikót a munkakör ellátására határozott időre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor 
Ildikó  
 

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

 
 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2023. (I.30.) határozata 

Fodor Ildikó határozott idejű kinevezéséről 
 

 Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati  
 adminisztratív feladatok ellátására 2023. I. 31-től 2023. december 31-ig 



 napi 4 órában kinevezeti önkormányzati adminisztratív feladatok ellátására. 
 Illetményét bruttó 148 200 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
 Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

15./Egyéb 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a falubusz legyártásra 
került, úton van Magyarországra. El kellene dönteni, hogy hol legyen a telephelye. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Nem tartja jó ötletnek, hogy a falugondnok Bodajkon az 
otthonánál tartsa a buszt. Javasolja egy garázs építését, pályázati forrás keresését 
ennek kivitelezésére.  
 
Domavári László képviselő: Alapos utána járást tanácsol, hogy a falugondnoknak 
milyen jogai lesznek. 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a falugondnok kért egy szolgálati 
mobiltelefont, hogy ne a magántelefonjára érkezzenek a bejövő hívások. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: Jelezte, hogy a temető kapuját zárni kellene, mert 
többször előfordult már, hogy a temetkezési vállalkozók nyitva hagyták. Továbbá 
jelezte, hogy a Gajavölgy utcai buszmegálló Bodajk felé vezető oldalán kidőlt vagy 
kidöntötték a hirdetőtáblát.  
 
Fodor Róbert alpolgármester: Elmondta, hogy Mecséren a félretett szociális tűzifa 
kezd tönkre menni. Hasznosítani kellene rászorultsági alapon vagy értékesítés útján.  
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fodor Róbert alpolgármestert a fa 
mennyiségének és minőségének felmérésére. Továbbá tájékoztatta a jelen lévőket, 
hogy az Iskola utca 2. szám alatti önkormányzati lakásnál csőtörés volt, még tavaly 
novemberben. 1400 m3 víz folyott el. A biztosító felvette a káresemény jegyzőkönyvét, 
majd 250.000,- Ft kártérítést állapított meg.  
 
 

 
k.m.f. 

 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
   Polgármester              Jegyző 
 


