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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-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 az önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évet várható összegéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



5./ Döntés a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektje keretében a területszerzéshez 
szükséges ingatlanok értékbecslésének elkészítéséhez érkezett árajánlatokról   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
6./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázatokhoz érkezett árajánlatokról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
7./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 
9./ Egyéb 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 
18/2018.(II.15.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározására 
2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évet várható összegéről  
3./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
4./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
5./ Döntés a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektje keretében a területszerzéshez 
szükséges ingatlanok értékbecslésének elkészítéséhez érkezett árajánlatokról   
6./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázatokhoz érkezett árajánlatokról 
7./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségnek teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
9./ Egyéb ügyek 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



Wéninger László polgármester: Napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötte 
Skrabákné Ruff Katalint a Bodajki Törpe Óvoda Alapítvány vezetőjét, aki támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz és felkérte, hogy tájékoztassa a testületet a 
kéréssel kapcsolatban, amely jelenleg nem szerepel a napirendi pontok között, de az 
óvodavezető asszony most tudott eljönni a testületi ülésre.  
 
Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető: Az óvodájuk négy csoporttal működik, 
Balinkáról jelenleg 16 gyermek jár. Nagyon szeretik őket, örülnek, hogy hozzájuk 
járnak. Az alapvető óvodai nevelésen felül több mindent felvállaltak az óvodában, 
többek között a német hagyományok ápolását. Ezen felül zöld óvoda, madárbarát 
óvodaként működik és vallással is találkoznak a gyerekek. Igyekeznek mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a gyerekek mindent megkapjanak. Alapítványi 
óvodaként működnek, így több pályázati lehetőségtől is elesnek, mivel sok esetben 
azok benyújtása önkormányzati óvodára vonatkozik. A plusz szolgáltatásokért nem 
kell fizetni a szülőknek, csak a térítési díjat. Ez is megnehezíti az anyagi helyzetét az 
intézménynek. A bodajki önkormányzat évek óta hozzájárul a működtetéshez, ezért 
fordultak a balinkai önkormányzathoz is. Egyre szűkösebb a férőhely az óvodában, 
bővíteni is szeretnének. Tudomása szerint a balinkai gyerekek 100 %-a jár az 
óvodájukba. A nehéz anyagi helyzet miatt fejlesztésre, udvari játékok bővítésére 
vagy egyszerű karbantartási munkálatokra nem tudnak anyagi forrást biztosítani. 
Bármekkora támogatásnak örülne az óvoda, így kérte a képviselők pozitív 
elbírálását. Megköszönte a lehetőséget a tájékoztatásra.  
 
Kóber Imre képviselő: Mindenképpen támogatni tudja az óvodát, de jelenleg most 
folyik a költségvetés tárgyalása.  
 
Wéninger László polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 2013-tól 
Bakonycsernyével kötött az önkormányzat feladat ellátási szerződést a 
bakonycsernyére járó gyermekek tekintetében. Ennek ellenére megfontolja az 
önkormányzat a támogatás lehetőségét. Megköszönte az óvodavezető 
tájékoztatását. 
 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elkészült a költségvetési rendelettervezet anyaga, melyen 
természetesen módosíthat a testület. Az önkormányzati bevételek állami 
támogatásból és az önkormányzat saját bevételeiből állnak. Az állami támogatás a 
korábbi évekhez hasonlóan történik, a kötelező feladatokra megadja az állam a 
támogatást. Van olyan feladat, amelyre 100%-osan, van ahol 89-90%-osan.  A bérleti 
díjaknál a testület döntése került betervezésre. Ingatlan értékesítésnél a 6.800 eFt, a 
jelenleg folyamatban lévő értékesítés összege.  
Az adóknál a tavalyi év teljesítéséből lett kiindulva. A közfoglalkoztatásra minden 
évben pályázni kell, mely általában 90%-os támogatással működik.  El szeretné 
mondani, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez nem tartalmaz a 



tervezet önkormányzati hozzájárulást, de Bakonycsernye község Önkormányzata 
közel 1.700. eFt támogatást nyújt a fenntartáshoz, mivel a 2018. évben rengeteg 
pályázat indult, s azok koordinálása plusz feladatot ró a dolgozókra a mindennapi 
munka mellett. Így egy 4 órás köztisztviselő felvételére lett igény, melynek bér és 
járulék terheit 100%-ban Bakonycsernye önkormányzata finanszírozza, mivel 
megkérdezésre került Balinka és Nagyveleg polgármestere, hogy mennyire van 
igénye az ilyen irányú segítségre. Elmondták, hogy nem várnak több segítséget 
annál, ami eddig is volt, megoldják a pályázatok adta pluszfeladatokat. 
Bakonycsernye viszont a több mint 10 pályázatánál már nem tudja megoldani. 
 
Wéninger László polgármester: Igen. Ez valóban elhangzott, de nem lehet tudni, 
hogy mi lesz évközben, lehet, hogy igényt tartanak majd rá, abban az esetben a 
testület elé kerülne a hivatal támogatása. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta továbbá, hogy számolnia kell az 
önkormányzatnak további feladat ellátási támogatással, hiszen közösen kerül 
ellátásra a védőnői szolgálat, melynek dologi részét természetesen Balinkán Balinka 
önkormányzata biztosítja, de annak van személyi juttatás részei is, amelyre már nem 
elegendő a finanszírozás. A gyermekjóléti szolgálat kezdetben a három 
önkormányzat által alkotott társulás tartotta fenn, viszont 2016. II. félévtől 
Bakonycsernye önkormányzatához került át, mint székhely önkormányzathoz azzal, 
hogy tevékenysége mind három önkormányzat területére kiterjed. Erre 
Bakonycsernye kapja az állami támogatást, viszont az nem elegendő, hiszen 3.700 
eFt-ot kap Bakonycsernye és csak a bér több mint 5 millió Ft.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Karbantartás, utak javítása? Zöldterület gazdálkodás, mi 
szerepel? A temetőnél 200 eFt a szemétszállítás? 
 
Wéninger László polgármester: Utak rendbetétele, az egyéb anyagra, murvára. Erre 
minden évben kerül összeg betervezésre.  Közterületek fűnyírása. Nem 200 eFt, 
hanem 500 eFt. Helyi vállalkozóval van szerződés, mert olcsóbb, mint a Depónia Kft. 
 
Tóth Gabriella képviselő: Jobbnak tartaná, ha külön lenne válogatva a koszorúk, így 
a zöldnövényzetet komposztálni lehetne.  
 
Kóber Imre képviselő: A lakosság ezt nem fogja elvégezni. Bár a szelektív 
hulladékgyűjtést jó dolognak tartja.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Nevetségesen alacsonynak tartja a kommunális adó 
bevétel összegét.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Minden év novemberében van lehetőség 
megemelni az adó mértékét, tavaly úgy döntött a testület, hogy nem emeli.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Tavalyi évben volt arról szó, hogy minden fogászati praxis 
kap 3 millió Ft-ot, nálunk is kapott az önkormányzat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatnak nincs fogászati praxisa.  
 
Wéninger László polgármester: Feladat ellátási szerződés van a fogászatra.  



 
Tóth Gabriella képviselő: A kultúrháznál magasnak tartja a vízdíjat, az áramdíjat. 
Véleménye szerint Led lámpát is lehetne felszerelni.  
Nem ért egyet a közalkalmazottak és köztisztviselők közötti különbségről a 
cafetériával kapcsolatban. Meg kellene fontolni az emelést a közalkalmazottak 
részére is.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közalkalmazottaknak adható, a köztisztviselőknek 
kötelező a cafeteria. Az önkormányzat megemelheti a közalkalmazottakét is, ha úgy 
dönt a testület.  
 
Wéninger László polgármester: A bodajki óvoda támogatását is meg kell fontolni, 
ugyanis ez lavinát indíthat el, ugyanis akkor kérhet mór is és a bakonycsernyei 
evangélikus óvoda is támogatást, hiszen oda is járnak gyermekek. 
 
Tóth Gabriella képviselő: Mindenképpen támogatná az óvodát.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: 500 eFt összegű támogatásra gondolt.  
 
Fodor Róbert képviselő: 400 eFt támogatás legyen. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a bodajki 
Törpe Ovi Alapítvány támogatását 400.000 Ft összegben. 
  

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

 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
19/2018.(II.15.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bodajki Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája (8053 Bodajk, Szent István tér 2.) 
részére 400.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése 
terhére. Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezetet ezen 
összeggel módosítsa és úgy kerüljön elfogadásra a rendelet. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester: TOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az 
engedélyezési tervek elkészültek a járdára, ami varjúvári buszmegállónál található, 
oda engedélyezési eljárást kellett elindítani, ehhez viszont területszerzés kellett. 
Földhivatalnál meg lett osztva a terület, erre értékbecslés kerül bekérésre. Az 
értékbecslésre ki kell jelölni majd a személyt. Majd az értékbecslést követően kell 
ügyvéddel elkészíttetni az adásvételi szerződést. Közben folynak az 
engedélyeztetések. Ezt követően fog összeállni a közbeszerzési anyag a 
közbeszerzési szabályzattal egybehangzóan. Már most látható, hogy a támogatási 
összeg nem lesz elég. 
 



Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetés elfogadása során szükséges meghatározni a 
polgármester cafetéria juttatását, mely a köztisztviselőkre is vonatkozó szabályzat 
alapján kerül megállapításra.  
 
Wéninger László polgármester bejelentette érintettségét a polgármester cafeteria 
megállapításával kapcsolatban, melyet szavazásra bocsátott.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László 
polgármestert a polgármester cafeteria meghatározását tartalmazó napirend 
döntéshozatalából nem zárja ki.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Wéninger László polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester 2018. évi 
cafeteria keretének megállapítását a költségvetési rendelet tervezete szerint.  
 

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

 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2018.(II.15.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi 
cafeteria juttatásának keretösszegét bruttó 200.000 Ft összegben határozza 
meg.  
A polgármesterre vonatkozó cafeteria juttatás részletes feltételeit a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata 
tartalmazza.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos    

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
elfogadását.  
  

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  



 
2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évet várható összegéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A képviselő-testületnek minden évben el kell fogadni 
az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározását a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről. Javasolta az erre elkészített előterjesztés elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározását 
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza a Gst. 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

 

1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 
Futamidő/kezesség 
érvényesíthetőségi 

határideje 

Kötelezettség 
összesen Ft 

2 2018. év 0 0 
3 2019. év 0 0 
4 2020. év 0 0 
5 2021. év 0 0 
6 Összesen 0 0 

 
A figyelembe vehető saját bevételek: 
 

1 
Saját bevétel megnevezése, 

azonosító adatai 

Rendsze
ressége 
esedéke

ssége 

Bevétel várható összege Ft 

2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

2 
Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

félévente 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 

3 

Az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

alkalom-
szerű 

6.800.000 0 0 0 

4 
Az osztalék, a koncessziós díj 
és a hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

5 
A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 

-- 0 0 0 0 



értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel 

6 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel alkalom-

szerű 
150.000 150.000 150.000 150.000 

7 
A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

--     

8 Összesen -- 17.950.000 11.150.000 11.150.000 11.150.000 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
3./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A Kistérségi Társulás megküldte a társult települések 
2018. évre vonatkozó hozzájárulás költségét. Kérte ennek elfogadását  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározását.  
  

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás társult településekre vonatkozó 2018. évi hozzájárulás költségét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
Ügyelet címén:      841 eFt 
Tagdíj címén:      144 eFt 
Gazdálkodási feladatellátás címén:      96 eFt 
Autóbusz pályaudvar projekt címén:   186 eFt 
Összes: 2018. évi fizetési kötelezettség:   1.267 eFt 

  
 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A képviselő-testületnek minden évben szükséges 
elfogadni az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak elfogadását.  
 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadását.  
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 

Balinka Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 

A közbeszerzés 
tárgya 

(elnevezése) és 
mennyisége 

A 
közbeszerz

és 

becsült 
értéke 

(nettó Ft) 

Irányadó 
eljárásre

nd 

Terveze
tt 

eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzés
sel 

összefüggésb
en előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére
? 

Az eljárás 
megindításána

k, illetve a 
közbeszerzés 
megvalósításá
nak tervezett 

időpontja 

A 
szerződés 

teljesítésén
ek várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

 I. Árubeszerzés 
Nem 

releváns 
Nem 

releváns 
Nem 

releváns 
Nem releváns 

Nem 
releváns 

Nem releváns 

II. Építési beruházás 

Balinka - 
Fenntartható 
települési 
közlekedésfejleszt
ése 

67.900.000,
- Ft 

Nemzeti 
eljárásre

nd 

Kbt. 
115. § 

szerinti 
eljárás 

2018. I-II. 
negyedév 

2018. III-IV. 
negyedév 

Nem. 

III. Szolgáltatás 
megrendelés 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem releváns 
Nem 

releváns 
Nem releváns 

IV. Építési 
koncesszió 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem releváns 
Nem 

releváns 
Nem releváns 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem releváns 
Nem 

releváns 
Nem releváns 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



5./ Döntés a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektje keretében a területszerzéshez 
szükséges ingatlanok értékbecslésének elkészítéséhez érkezett árajánlatokról   
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a beruházás 
megvalósításához területvásárlásra van szükség, mely területek értékbecslésére van 
szükség. Ehhez három árajánlatot kért be az alábbi cégektől: 

- Bakony-Immo Ingatlanszakértő Kft. bruttó 127.000 Ft 
- Értékbecslő 21 Kft. bruttó 114.300 Ft 
- Lakás Családi Ház Ingatlan Kft. bruttó 81.280 Ft. 

A beérkezett ajánlatok elbírálása során megállapítható, hogy a legelőnyösebb 
árajánlatot a Lakás Családi Ház Ingatlan Kft. nyújtotta be, így javasolta a 
megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési bizottság 
létrehozását. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00007 „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázat 
során a „Balinka 0116/25 hrsz-ú (222 m2 térmértékű), a Bodajk 039/5 hrsz-ú 
(138 m2 térmértékű), a Bodajk 039/7 hrsz-ú (484 m2 térmértékű) és a Bodajk 
037/1 hrsz-ú (305 m2 térmértékű) területek értékbecslésének elkészítése” 
tárgyában benyújtott árajánlatok közül a Lakás Családi Ház Ingatlan Kft. (8000 
Székesfehérvár, Színház u. 4. fsz.1.) árajánlatát fogadja el az árajánlatban 
szereplő bruttó 81.280 Ft összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására vonatkozó pályázatokhoz érkezett árajánlatokról 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázathoz 
szükséges az orvosi rendelő bútorzatának lecserélése tárgyában is árajánlatokat 
kellett bekérni olyan bútorokra, amelyek nem legyárthatók. Az alábbi három cégtől 
érkezett árajánlat: 

- Babosi Mérnökiroda Kft. bruttó 399.288 Ft 



- Medi-CAD Kft bruttó 416.316 Ft 
- EMS-Trade Kft. bruttó 430.276 Ft 

Az elbírálás során megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a Babosi 
Mérnökiroda Kft. ajánlattevő nyújtotta be, így javasolta a megbízását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
orvosi rendelő bútorzatának lecserélése tárgyában benyújtott legkedvezőbb árajánlat 
elfogadását.    
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistelepülés 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű 
pályázat keretében a megvalósításhoz a Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti 
orvosi rendelő bútorzatának lecserélése tárgyában beérkezett árajánlatok 
közül a Babosi Mérnökiroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.) 
árajánlatát fogadja el, az árajánlatban szereplő bruttó 399.288 Ft összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
7./ Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan eladásával kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Az előterjesztés szerint részletes tájékoztatást 
nyújtott az ingatlan értékesítés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos, hogy az ingatlanba 
más személy nincs bejelentkezve csak a vásárló.  Kérte a képviselő-testület 
hozzájárulását az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Tóth Gabriella képviselő: A lakásba az önkormányzat fizeti a közüzemi díjat? Az 
adásvételi szerződésbe bele kellene foglalni, hogy a közüzemi szolgáltatás az eladás 
időpontjában nullás legyen, valamint át kell íratni a nevére.   
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat fizeti és továbbszámláz neki. 
Szerepel a szerződés 12. pontjában.      
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi 
szerződés elfogadását.  
 

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

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2018.(II.15.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Bokody Mária 
által meghatalmazott Dr. Szücs István Ügyvédi Iroda (9011 Győr, Kálmán Imre 
út 83.) képviseletében eljáró dr. Szücs István ügyvéd által elkészített, Balinka 
Község Önkormányzata, mint eladó és Bokody Mária, mint vevő között 
létrejövő, Balinka Község Önkormányzatának 1/1 illetve 1/1 arányú tulajdonát 
képező Balinka belterület 232/A/1 és 232/B/1 hrsz. alatt nyilvántartott "lakás" 
illetve "tároló" besorolású ingatlan "Ingatlan adásvételi szerződés"-ét és a 
hozzátartozó dokumentumokat ("Hozzájáruló nyilatkozat (bejegyzési 
engedély), "Letéti szerződés", "Azonosítási adatlap", "Tényleges tulajdonosra 
vonatkozó nyilatkozat"). 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Balinka Község Önkormányzata 
nevében az "Ingatlan adásvételi szerződést" és a hozzátartozó 
dokumentumokat aláírja és az abban foglaltak szerint járjon el a 
későbbiekben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségnek teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Kóber Imre bizottsági elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Kóber Imre elnök: Január 31-ig mindenki elkészítette a vagyonnyilatkozatát, valamint 
mindenki szerepel a KOMA adatbázisban, így eljárás megindítására nincs szükség.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság beszámolóját a 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről, valamint a 
KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló tájékoztató elfogadja.  
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárását 
indítani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 



9./ Egyéb ügyek 
 
9/1. Javaslat az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. árajánlatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft., aki a gyepmesteri szolgáltatást végzi benyújtotta árajánlatát, 
mely 2018. március 1-től lenne érvényes. Évek óta nem emeltek árat és a 
megemelkedett üzemanyag, valamint az állatok ellátási költségeire hivatkoznak. 
Kérte a testület döntését.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által benyújtott árajánlat elfogadását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Alpha Vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) által 
benyújtott árajánlatot elfogadja 2018. március 1. napjától. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. március 1.  

 
 
9/2. Javaslat Soros-tervvel kapcsolatos felhívás megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felhívás érkezett a Soros-terv elutasítására 
vonatkozóan. Támogatja a határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Soros-tervvel kapcsolatos felhívás elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás szervező 
irodát működtessenek, valamint a településekre komoly fenyegetést jelentő 
tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, 
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-
szervezetek ellen.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



9/3. Javaslat SZSZB tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A választások során a szavazókörökben szavazatszámláló 
bizottságok működnek, mely Balinkán 2 db. A bizottságok tagjait és póttagjait 
települési szinten választja meg a képviselő-testület, tehát nem külön-külön 
bizottságonként. Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az előterjesztésben 
szereplő személyek vállalták a feladatot, így az ő megválasztásukra lenne szükség 
bizottsági tagként. 
 
Wéninger László polgármester: Javasolta az előterjesztésben szereplő 
határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztását.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2018.(II.15.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján Balinka 
község területén lévő 2 db szavazókör szavazatszámláló bizottságainak 
tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
Tagok:     Póttagok: 
Marosán Lászlóné      
Schweighardt Balázsné   Dornainé Szabó Mária 
Sasvári Gézáné    Domina Erika 
Sasváriné Dobai Éva   Fél Ferencné 
Kupeczik Andrásné    Bozáné Virovecz Krisztina 
Kavicki Emília      

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
 

 
  Wéninger László           Fidrich Tamásné 

        Polgármester                           Jegyző 


