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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 29-
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 kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat benyújtására 
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 
95/2017.(VIII.29.) sz. Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat benyújtására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



1./ Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség lenne 
pályázat benyújtására, mellyel a mecséri orvosi rendelő bútorzata kerülhetne 
felújításra. A támogatás önerő nélküli, benyújtási határidő szeptember 7. Javasolta a 
pályázat benyújtását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt 
pályázat benyújtását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2017.(VIII.29.) sz. Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti "kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására" című 
felhívásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat a kiírás d. pontja szerinti olyan épület felújítására, fejlesztésére, 
illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely 
szociális vagy egészségügy vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál. 
A támogatással megvalósuló feladat-ellátási hely: Balinka, Dorschner utca 10. 

 (hrsz. 659.) háziorvosi rendelő. 
A tervezett felújítás összege: bruttó 1 321 828 Ft 
Támogatási igény: bruttó 1 250 000 Ft 
A támogatási igény feletti összeget az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: elektronikus felöltésre 2017. szeptember 7. 
     papír alapon benyújtásra 2017. szeptember 8.  

 
 

 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 


