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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 2018. január 12-én 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projektre vonatkozó „Humuszos talajréteg 
mentését megalapozó talajvédelmi terv elkészítése" tárgyában érkezett árajánlatok 
összesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
 
 
 
 



Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2018.(I.12.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projektre vonatkozó „Humuszos 
talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv elkészítése" tárgyában 
érkezett árajánlatok összesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projektre vonatkozó „Humuszos 
talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv elkészítése" tárgyában 
érkezett árajánlatok összesítésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
közlekedésfejlesztés beruházásnál szükséges talajvédelmi terv elkészítése, melyre 
három árajánlatot kért be az alábbi cégektől, melyek határidőre beérkeztek:  

- AGROLABOR-Z Kft. Zalaegerszeg, Kinizsi u. 41. bruttó 127.000,- Ft 
- Veréb Attila e.v. Balatonvilágos, Mathiász ltp. 2. bruttó 80.000,- Ft 
- Növénypathyka Kft. Kaposvár, Damjanich u. 47. bruttó 120.650,- Ft 

Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő kijelölését a tervek elkészítésére vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat "Balinka - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés" tárgyú projektre vonatkozó „Humuszos talajréteg mentését 
megalapozó talajvédelmi terv elkészítése" tárgyában érkezett árajánlatok 
összesítését. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018.(I.12.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00007 pályázat "Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" tárgyú 
projekt keretében a „Bodajk 039/4 hrsz-ból keletkező 039/7 hrsz-ú (484 m2 
térmértékű) és a Bodajk 039/1 hrsz-ból keletkező 039/5 hrsz-ú (138 m” 
térmértékű) területek „Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi 
terv elkészítése" tárgyában beérkezett árajánlatok közül Veréb Attila e.v.-t 
(8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. 2.) árajánlatát fogadja el az árajánlatban 
szereplő bruttó 80.000,- Ft összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Bánya telepen 
három oszlopon hosszú ideig nem volt közvilágítás. Mivel a szerződött partnernek 
nem sikerült a hibát kiküszöbölni, így felajánlottak 2 db közvilágítási lámpát. 
Véleménye szerint Balinkán a Petőfi utcában és Mecséren a Dorschner utcában 
kerüljenek elhelyezésre.  
 
Tóth Gabriella képviselő: A Kállai utca végén sincs világítás.  
 
Wéninger László polgármester: Ott az utolsó előtti oszlopon van.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mecséri orvosi 
rendelő felújítására 18.900,- eFt összegű támogatást nyert az önkormányzat, amely 
a 2068/2017.(XII.28.) Korm. határozatban került kihirdetésre. A támogatási 
szerződés megkötésére várhatóan februárban kerül sor.  
Elmondta, hogy a kisgyóni pihenőház 3 db ajtója a tegnapi napon kicserélésre került, 
melyre 250.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat a Fejér Megyei 
Önkormányzattól .  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018.(I.12.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása megnevezésű 351509 azonosító számmal nyilvántartott, 
18.693.263 Ft összegű támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási 
szerződés, annak valamennyi mellékletének, továbbá a kapcsolódó egyéb 
jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítésére és aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a támogató ütemezése szerint 

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

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 
 
 


