
Balinka Község Önkormányzata 
8054 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-én 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária   alpolgármester 
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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében szemléletformáló 
tevékenység elvégzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat Németh Attila Balinkai lakos kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 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 
87/2018.(VI.21.) 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 kódszámú, "Balinka - 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében 
szemléletformáló tevékenység elvégzésére 
2./ Javaslat Németh Attila Balinkai lakos kérelmének megtárgyalására 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola kérelmének megtárgyalására 
4./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében szemléletformáló 
tevékenység elvégzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A közlekedésfejlesztés pályázat tárgyában a 
beruházás mellett a megvalósítási szakaszban szemléletformáló tevékenység 
elvégzésére van szükség, mely kötelező pályázati elem. Ez vonatkozik a lakosság 
tájékoztatására, akár falugyűlés megtartása keretében, szórólapozásra. Erre 
vonatkozóan három árajánlat került bekérésre az alábbi cégektől:  

- ABSURD Kft. Székesfehérvár, Géza u. 4. bruttó 254.521 Ft 
- TQE Kft. Székesfehérvár, Zrínyi u. 5. bruttó 252.730 Ft 
- Lénia 2 Kft. Székesfehérvár, Malom u. 1. bruttó 184.404 Ft   

A beérkezett ajánlatok bírálata a bírálati szempontok figyelembe vételével megtörtént 
és megállapítható, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a Lénia 2 Kft. ajánlattevő 
nyújtotta, így javasolta a megbízásukat.  
Továbbá tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző ülésen a 73/2018.(V.25.) számú 
határozattal döntés született a költségnövekményi igény benyújtására vonatkozóan.  
A költségnövekmény benyújtásra került, melyre az Államkincstár hiánypótlási 
felhívással élt, így az említett számú határozat módosítására van szükség, melyről 
részletesen tájékoztatta a képviselőket.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében szemléletformáló tevékenység 
elvégzésére vállalkozó kijelölését, valamint a 73/2018.(V.25.) számú határozat 
módosítását. 
 



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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

88/2018.(VI.21.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TOP-3.1.1.-15-FE1-
2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt keretében a „szemléletformáló 
tevékenység elvégzése”tárgyára vonatkozó árajánlatok közül a Lénia 2 Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Malom u 1.) árajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő megbízási szerződés 
megkötésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
89/2018.(VI.21.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-FE1-
2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt biztonságos megvalósításának 
elősegítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt 
megvalósítására megítélt támogatás bruttó 100.000.000 Ft. A lefolytatott 
közbeszerzési eljárás és a beérkezett további nem közbeszerzéssel érintett 
tételek árajánlatai alapján az össz. költségnövekmény bruttó 16.844.914 Ft, 
melyből az önkormányzat bruttó 1.844.914 Ft-ot saját erőként biztosít, továbbá 
az önkormányzat eddig a pályázatban el nem számolható összegként 
2.582.820 Ft-ot fizetett ki. 
A tételes költségvetés (támogatási szerződés 1. szám melléklete) és annak 
felhasználásáról szóló kimutatást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezethez.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
2./ Javaslat Németh Attila Balinkai lakos kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Németh Attila 
Balinka, Dorschner u. 29 szám alatti lakos kéréssel fordult az önkormányzathoz 
gépkocsibejáró építése kapcsán és kérte az építés során felhalmozódott föld 
elhelyezésére a terület kijelölését. Járt a helyszínen, a föld tiszta. Javasolta a bejárat 
megépítésének engedélyezését.  



 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Németh Attila balinkai lakos kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2018.(VI.21.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Németh Attila Balinka, Dorschner u. 29. szám alatti lakos részére engedélyezi, 
hogy a tulajdonát képező Balinka, 551 hrsz-ú területen gépkocsi- és 
személybejáró megépítését.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Általános Iskola kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bakonycsernyei 
Általános Iskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általános iskolás 
gyermekek Balatonszepezdi nyári táborozásához járuljon hozzá. A táborba 
jelentkezett 43 tanuló közül 6 mecséri gyermek van. A költségekből a szülők fizetik a 
szállást és étkezést, az utazást pedig az Iskolásokért Alapítvány támogatja. Kérték, 
hogy gyermekenként 5000 Ft összegű támogatást nyújtson az önkormányzat. 
Javasolta gyermekenként 5000 Ft támogatás megállapítását.  
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Általános Iskola kérelmének elbírálását 30.000 Ft összegű 
támogatással. 
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2018.(VI.21.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Bakonycsernyei Általános Iskola gyermekeinek balatonszepezdi táborozása 
során megvalósuló szabadidő programok megvalósításához 30.000 Ft 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



4./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületnek szükséges 
elfogadni a hivatal iratkezelési szabályzatát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának 
elfogadását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2018.(VI.21.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát elfogadja a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szabályzat Levéltári illetve Kormányhivatali 
jóváhagyást követően helyezze el a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal SZMSZ-ének függelékeként.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy sürgősen vásárolni 
kellett egy fűkaszát, mert a meglévő javítása gazdaságtalan lett volna. A jövő évben 
számítani kell arra, hogy további fűkasza vásárlására lesz majd szüksége az 
önkormányzatnak. 12 éve lett utoljára vásárolva, eléggé elhasználódtak.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a június elején megrendezett Falunap sikeresen 
lezajlott.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint, a következő évben nem lenne szükség 
a falunap megrendezésére, hanem ezt az összeget esetleg fiatalok letelepedésére 
lehetne fordítani. Jobbnak, több értelmének tartaná. 
 
Fodor Róbert képviselő: Nem tartja jó ötletnek a falunap elmaradását, az emberek 
igényt tartanak erre.  
 
Wéninger László polgármester: Mindkettőnek lenne értelme, de a falunapról nem 
szeretne lemondani. Viszont a másik elképzelést is jónak tartja.  
 
 
 
 



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

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 
 


