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8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 11-én 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        képviselő 
Fodor Róbert    képviselő 
Tóth Gabriella   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 a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola diákjainak táboroztatásához benyújtott 
kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



5./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táborozásához támogatás benyújtott 
kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Javaslat közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításához közbeszerzési eljárást lebonyolító 
cég kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
8./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat engedélyezési és kivitelezési munkáira tervező 
kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat helyettesítő háziorvosok kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
10./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének lehetőségére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
11./ Aktuális ügyek 
 
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 
85/2017.(VII.11.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet 
felülvizsgálatára  
2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet 
módosítására 
3./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
4./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola diákjainak táboroztatásához 
benyújtott kérelem elbírálására 
5./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táborozásához támogatás 
benyújtott kérelem elbírálására 
6./ Javaslat közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára 



7./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításához közbeszerzési eljárást 
lebonyolító cég kijelölésére 
8./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat engedélyezési és kivitelezési munkáira tervező 
kijelölésére 
9./ Javaslat helyettesítő háziorvosok kérelmének elbírálására 
10./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének lehetőségére 
11./ Aktuális ügyek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont 
szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselő-
testület felé az anyakönyvi eseményekről engedélyezésének szabályairól szóló 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. Az elkészült rendelet tervezet megküldésre 
került a képviselők részére. A elfogadás határideje július 15.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a törvényességi felhívásban valamint az 
annak kapcsán előkészített előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet felülvizsgálatát az 
előterjesztés szerint, valamint a törvényességi felhívásban foglaltak elfogadását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2017.(VII.11.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal az önkormányzat a hivatali helyiségen kívül és a hivatali 
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól 
szóló 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletével” kapcsolatban tett, 
FE/02/871-1/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a törvényességi eljárásban foglalt törvénysértések 
kiküszöbölésére új rendelettervezetet készítsen elő, melyben a 5/2017.(III.31.) 



önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül, s a képviselő-testület 
jogalkotói hatáskörébe tartozó szabálytervezetek kerülnek be. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. július 15. 

 
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint az előterjesztésben is szerepel, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény – Mötv. – 133.§ (2) bekezdése alapján javaslattal élt a Képviselő-testület felé 
annak érdekében, hogy „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről” szóló 
15/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete – önkormányzati rendelet – a jelenleg 
hatályos jogszabályi környezettel összhangba kerüljön, azzal teljes mértékig 
harmonizáljon. Ennek megfelelően tájékoztatta a testületet a rendelet módosításnak 
szükségességéről.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló  
17/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 



3./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi program 2013-ban készült 
el, melyet kétévente felül kell vizsgálni, a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A 
programban nem javasol változtatást.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2017. (VII.11.) sz. Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013. (VI.17.) 
számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a 
folyamatban lévő intézkedések határidejét módosította. A képviselő-
testület az áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált 
Intézkedési Tervvel egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola diákjainak táboroztatásához 
benyújtott kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A Bakonycsernyei Általános Iskolától kérelem 
érkezett arra vonatkozóan, hogy az iskolás gyermekek, jelenleg 2 fő mecséri tanuló, 
balatonszepezdi táborozási költségeihez járuljon hozzá az önkormányzat. Beszélt a 
kérelmet benyújtó leendő táborvezetővel, aki elmondta, hogy a gyermekek 
hajókirándulásához valamint fagylalt vásárlásához lenne a támogatás. Javasolta 
10.000 Ft megítélését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Általános Iskola diákjainak táboroztatásához benyújtott kérelem 
elbírálását.    
 

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

 
 
 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2017. (VII.11.) sz. Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a úgy határozott, hogy a 
Bakonycsernyei Általános iskoláskorú gyermekek balatonszepezdi táborozása 
során megvalósuló szabadidős programok megvalósításához 10.000 Ft 
támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táborozás támogatásához 
benyújtott kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváth Tünde 
családsegítő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az idei évben is 
lehetőség lesz a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására, Balinkáról 1, 
Mecsérről 3 gyermeknek. Kérte, hogy 20.000,- Ft összeggel támogassa az 
önkormányzat a gyerekek táborozását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településen élő hátrányos helyzetű gyerekek 2017. évi táborozásának biztosításához 
való hozzájárulást.  
  

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2017.(VII.11.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településen élő hátrányos helyzetű gyerekek 2017. évi nyári táboroztatásához 
20.000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Javaslat közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Az érvényben lévő közbeszerzési szabályzat 
aktualizálására volt szükség, mely azért is volt fontos, mivel a nyertes pályázat miatt 
közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség. Javasolta az újonnan elkészült 
szabályzat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát.  
 



A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2017. (VII.11.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka község 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításához közbeszerzési eljárást 
lebonyolító cég kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A közlekedésfejlesztésre vonatkozó nyertes pályázat 
támogatási szerződése megkötésre került, a pénz megérkezett az önkormányzat 
számlájára. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi három ajánlatot kérte 
be, melyek határidőre megérkeztek: 

- Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. Budapest, Andrássy út II/10. 
745.000,- Ft + Áfa 

- Dr. Pete Judit Ügyvédi Iroda 1032 Budapest, Zápor u. 53. 1/3. 800.000,- Ft + 
Áfa 

- B&W Tender Plus Kft. Budapest, Andrássy u. 10. 3/308. 647.000,- Ft + Áfa 
Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításához közbeszerzési eljárást lebonyolító 
cég kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2017. (VII.11.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP.3.1-15-FE1-2016-
004 számú Balinka-fenntartható település közlekedésfejlesztési pályázat 
megvalósításához közbeszerzési eljárást lebonyolítására a B&W Tender Plus 
Kft-t (Budapest, Andrássy u. 10. 3/308.) bízza meg.  
A megbízási díjat 647.000,- Ft + Áfa összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 



8./ Javaslat TOP.3.1-15-FE1-2016-004 számú Balinka-fenntartható település 
közlekedésfejlesztési pályázat engedélyezési és kivitelezési munkáira tervező 
kijelölésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A beruházás megvalósításához szükséges az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, melyre az alábbi három árajánlatot kérte 
be: 

- Szabolcs Mérnökiroda Kft. Nagyvenyim, Deák F. u. 67.  
engedélyezési terv bruttó 7.366.000,- Ft 

 kiviteli terv bruttó 4.508.500,- Ft 
- Global-Construct Kft. Budapest, Körösbánya utca 30.  

engedélyezési terv bruttó 5.613.400,- Ft 
kiviteli terv bruttó 3.517.900,- Ft 

- Nyék Soft Tervező Kft. Győr, Régi Veszprémi u. 7.  
engedélyezési terv: 6.540.500,- Ft 
kiviteli terv: 9.118.600,- Ft 

Látható, hogy a Global Construct Kft. ajánlata a legolcsóbb, így javasolta a 
megbízásukat, de egyenlőre csak az engedélyezési terv elkészítésére történő 
megbízást. A pályázat nagyon összetett, mivel kell talajmechanikai tervet, geodéziai 
és villamossági tervet, építészeti terveket is készíteni. Ezért is ilyen magasak az 
összegek. Nem szeretné, ha nem valósulna meg a beruházás, viszont úgy tűnik az 
önkormányzatnak önerőt is kell majd biztosítani annak ellenére, hogy tartalék is 
szerepel a pályázatban.  
 
Fodor Róbert képviselő: Ebben az esetben akkor most a testület csak az 
engedélyezési tervek elkészítésére ad megbízást.  
 
Kóber Imre képviselő: Nem szeretné, ha úgy járna az önkormányzat, hogy a 100 
millió Ft-os beruházás 120 millió Ft-ba kerülne. Úgy gondolja, hogy jobb lett volna 
olyan pályázat benyújtása, ami megfelelőbb lett volna a településnek.    
 
Tóth Gabriella képviselő: Igen, ettől ő is fél egy kicsit.  
 
Wéninger László polgármester: Véleménye szerint ez a beruházás nagyon megfelelő 
lesz a településnek, ha megvalósul.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Hogyan fog megvalósulni az átalakítás a hivatal előtti 
részen? 
 
Wéninger László polgármester: a hivatal előtti területen szabványosítani kell a 
buszöblöt, a járda és a buszmegálló beljebb fog kerülni. A többi helyen nem lesz 
szükség szabványosításra.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka-fenntartható település közlekedésfejlesztési pályázat engedélyezési és 
kivitelezési munkáira tervező kijelölését.  
 



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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2017. (VII.11.) sz. Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP.3.1-15-FE1-2016-
004 számú Balinka-fenntartható település közlekedésfejlesztési pályázat 
engedélyezési terveinek elkészítésével megbízza a Global-Construct Kft-t 
(1048 Budapest, Körösbánya utca 30. fsz.2.). 
A megbízási díj összege bruttó 5.613.400 Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
9./ Javaslat helyettesítő háziorvosok kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a két helyettesítő 
háziorvos kérelemmel fordult a testülethez, hogy augusztus 1-től az illetményük 
alkalmanként és személyenként 5.000 Ft összeggel kerüljön megemelésre. Ezen 
összeg a hátralévő fél évre 500 eFt pluszot jelentene az önkormányzatnak. Arra 
gondolt, hogy megbeszélné velük annak a lehetőségét, hogy 2018. január 1-től 
kerüljön megemelésre, mivel az idei évben az önkormányzatnak a nyertes pályázat 
miatt önerőre is lesz szüksége.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Január 1-től támogatja, viszont legyen feltétel, hogy a 
rendelési időt szigorúan tartsák be.  
 
Kóber Imre képviselő: Valóban, alakítsa úgy a rendelését, hogy időben odaérjen.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szerződésben van meghatározva a rendelési idő, amelyet 
neki be kell tartani.  
 
Fodor Róbert képviselő: A finanszírozás mennyire fedezi a költségeket? 
 
Wéninger László polgármester: 800 eFt/hó összeget kap az önkormányzat 
finanszírozást a MEP-től, ebből kerül kifizetésre a bérek, a rezsi, a védőnő 
útiköltsége.    
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
helyettesítő háziorvosok kérelmének elbírálását.   
 

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

 
 
 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2017. (VII.11.) sz. Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településen helyettesítő Dr. Markó B. Adrienne háziorvos és Dr. Pillér Ágnes 
háziorvosok részére fizetendő vállalkozási díjat 2018. január 1-től 
körzetenként és alkalmanként bruttó 25.000,- Ft összegben határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének lehetőségére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bokody Attila Péter 
kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát képező 
Balinka, Petőfi Sándor utca 64. szám ingatlan megvásárlására. Korábban ő is az 
ingatlanban élt, mely jelenleg is bérbe van adva, viszont a napokban elküldésre 
került a levél, melyben a szerződés felbontását kezdeményezi az önkormányzat 
lakbérhátralék miatt. A lakónak fizetési elmaradása van, melyet felszólítás ellenére 
sem teljesített. Véleménye, hogy a lakást értékesíteni kell, mivel az önkormányzatnak 
nincs anyagi lehetősége a fenntartásra és felújításra. Kérte a véleményeket.  
 
Fodor Róbert képviselő: Abban az esetben, ha mégis jönne háziorvos, milyen 
szolgálati lakást fog biztosítani az önkormányzat, ha ez most eladásra kerül.  
 
Wéninger László polgármester: Esetleg bérelni is lehet egy lakás, ennek összegét, 
amennyiben értékesítve lesz, félre lehetne tenni, lekötni.  
 
Fodor Róbert képviselő: Ha meghirdetné az önkormányzat ingatlanközvetítőn 
keresztül, lehet, hogy 8 millió Ft-ért is el lehetne adni.  
 
Wéninger László polgármester: Eleve csökkenti az értékét az, hogy kocsma van 
mellette. Javasolta az értékesítést, 6.800.000 Ft összegben, továbbá meg kellene 
határozni a foglaló összegét, melyre javasolt 20 %-ot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonát képező Balinka, Petőfi Sándor utca 64. szám ingatlan értékesítését.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2017. (VII.11.) sz. Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező  
balinkai 232/A/1 hrsz-ú, 104 m2 nagyságú, Balinka, Petőfi Sándor utca 64. 
szám alatt lévő ingatlant Bokody Attila Péter (8055 Balinka, Petőfi S. u. 64.) 
részére. 



Az eladási árat 6.800.000 Ft-ban, a foglaló értékét pedig az eladási ár 20 %-
ában határozza meg.  
Felhívja a polgármestert, hogy a fent meghatározottak szerint készítesse elő 
az adásvételi szerződés tervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
11./ Aktuális ügyek 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítését 
megelőzően össze kell hívni a lakosságot egy egyeztető fórumra, melynek időpontja 
július 24. 14 óra lenne. Ez még nem az a fórum lesz, ahol a lakosság megteheti 
észrevételeit.    
 
Wéninger László polgármester: Elmúlt ülésen már tájékoztatta a képviselőket, hogy 
vállalkozó a meghatározott területekre murvát fog még hordani. Az idei év 
költségvetésbe betervezésre került a hivatali gázkazán lecserélése, melyhez 
elkészültek a gáztervek, így hamarosan megkezdődhet az átépítés.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Az Ady utca és Gyöngyvirág utcába is kellene murvát 
hordani az aszfalt mellé.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
k.m.f. 

 
  Wéninger László           Fidrich Tamásné 

        Polgármester                           Jegyző 


