
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. augusztus 30-
án 8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Fodor Róbert    képviselő 
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 zajrendelet tervezet megtárgyalására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat bútorbeszerzési megbízás módosítására 
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: 3 igen, 1 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
100/2018.(VIII.30.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat zajrendelet tervezet megtárgyalására  
2./ Javaslat bútorbeszerzési megbízás módosítására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
1./ Javaslat zajrendelet tervezet megtárgyalására  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Néhány lakos már korábban szóban jelezte, valamint 
írásban is érkezett bejelentés a hétvégi zajra vonatkozóan. Mivel a településen nincs 
a zaj védelmére vonatkozó rendelet, ezért jegyző asszony elkészítette az erre 
vonatkozó előterjesztést.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bejelentésekből adódóan szabályozhatja a testület a 
zajvédelmet. Ha elfogadja a testület, akkor a rendelet tervezetben szereplő 
hivatkozás szerint a közösségi együttélésre vonatkozó rendeletet is meg kell alkotni a 
képviselő-testületnek, melyben a közösségellenes magatartásra vonatkozóan kell 
szabályozni.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Az állattartás hol kerül szabályozásra? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az állattartásról szóló rendelet szabályozza, hogy hol 
mennyi állatot lehet tartani.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Hogy kerül bizonyításra, például ha hétvégén valaki a 
meghatározott időn kívül zajong. A rendeletbe be lehet-e írni, hogy pénzbírsággal 
sújtható a szabályozás megszegése.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fényképpel vagy tanúval lehet igazolni. A rendeletben nem 
szerepelhet a pénzbírság, mivel azt törvény szabályozza.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Véleménye szerint szigorúbb előírás kellene, hétköznap 8-
22 óráig, hétvégén pedig egyáltalán ne lehessen zajos munkát végezni.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta inkább azt a szabályozást, hogy 
munkanapon és szombaton 7 órától 22 óráig lehessen végezni a tevékenységeket.  
 
Fodor Róbert képviselő: Elfogadhatónak tartja ezt a szabályozást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közösségi együttélés szabályairól valamint a zajvédelem helyi szabályairól szóló 
rendelet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy hétköznap és szombaton reggel 7-
től este 10-ig lehessen zajos tevékenységet folytatni.  
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete  
a közösségi együttélés alapvető szabályairól  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

 
 
 
 



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

 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete  

a zajvédelem helyi szabályairól 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat bútorbeszerzési megbízás módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Az önkormányzat a kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása elnevezésű pályázat keretében a 
balinkai orvosi rendelő megvalósításához a bútorzat lecserélésével megbízta a 
Babosi Mérnökiroda Kft-t, melynek teljesítési határideje május 31. volt. A határidő 
lejárta után többször történt telefonos egyeztetést és mindig ígéret hangzott el a 
teljesítsre. A mai napig nem készültek el a bútorok, az elmúlt napokban pedig 
telefonon sem tudja elérni a vállalkozót, ezért javasolja a megkötött szerződés 
felbontását. Továbbá újabb árajánlatokat kért be a bútorbeszerzésre vonatkozóan, 
melyek az alábbiak: 

- Global Clean 2005 Kft. bruttó 438 300 Ft 
- Medina Bútor Kft. bruttó 414 290 Ft 
- Projekt Bútor Kft. bruttó 570 334 Ft 
- Rextra Kereskedelmi Kft. bruttó 403 000 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, a Rextra Kereskedelmi Kft. kijelölését a bútorok 
elkészítésére.  
  
Kóber Imre képviselő: Elfogadhatónak tartja a polgármester által elmondottakat, csak 
ne emelkedjenek az árak és az erre kapott összeg elég legyen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bútorbeszerzésre vonatkozó megbízási szerződés felmondását, valamint az újabb 
bútorbeszerzésre vonatkozó árajánlat elfogadását.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2018.(VIII.30.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” című pályázat 
keretében a Balinka, Dorschner u. 10. szám alatti orvosi rendelő bútorzatának 
lecserélése megvalósítása érdekében a Babosi Mérnökiroda Kft-vel (4400 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.) kötött megbízási szerződést a határidő nem 
teljesítése miatt azonnali hatállyal felmondja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés felmondásáról a 
vállalkozót értesítse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
 
 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2018.(VIII.30.) 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 Rextra Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Emőd u. 38.) árajánlatát 
fogadja el, az árajánlatban szereplő bruttó 403.000 Ft összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő 
megkötésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Wéninger László polgármester: A Dorschner, Nyárfa, Ady és Gajavölgy utcákban 
szükség lenne a padka és aszfalt közötti kimosások helyreállítására, valamint a 
balinkai zártkertekhez vezető út helyreállítására, melyet Kovács Attila vállalkozóval 
megbeszélt, hogy végezz el.  
Az orvosi rendelőnél tegnapi napon végeztek a gépészeti munkákkal kb. 70 %-os a 
készültség.  
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú projektre 
benyújtott pályázat sajnos nem nyert, bár hivatalos értesítés erről még nem érkezett.   
A TOP-os pályázatra vonatkozó költségnövekményre benyújtott pályázat egyenlőre 
nem került elbírálásra, most folynak az előkészületi munkálatok. Mivel december 31-
ig kellene elkészülni, ezért valószínű, hogy mérföldkő módosítást kell 
kezdeményezni. A módosításra vonatkozóan szükség lenne a testület döntésére. 
Javasolta a mérföldkő módosítás elfogadását.  
 
Fidrich Tamásné jegyző ismételten felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy 
amennyiben nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a 
támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. Ez vonatkozik a már felhasznált 
összegre is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2018.(VIII.30.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP -3.1.1.-15-FE1-
2016-00007 kódszámú „Balinka – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt támogatási szerződésében szereplő 
mérföldkövek eléréseinek tervezett dátumait az alábbiak szerint kívánja 
módosítani: 
 



 
 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

HATÁLYOS 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

MÓDOSÍTOTT 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2017.11.30. 2017.11.30 Projekt előkészítés - KHT 

2 2018.04.30. 2018.04.30. Projekt előkészítés – tervek, engedélyek 

3 2018.06.15. 2018.06.15. 
Közbeszerzés eljárás lefolytatása a kivitelező 
kiválasztására.  

4 2018.08.30. 2019.04.30. 
A kivitelezési munkálatok a beruházás 50%-os 
készültségi szintjénél.  

5 
2018.10.31. 

 

2019.06.30. 

 

A kivitelezési munkálatok befejezése, 100%-os 
készültségi szint. Eredményességmérési 
keretindikátor elérése. 

6 2018.12.31. 2019.09.30. Projekt zárása, engedélyek megszerzése. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Gabriella képviselő: Az önkormányzat működésére vonatkozóan szeretne kérni 
pénzügyi adatokat 4 évre visszamenőleg, melyet írásban fog megkérni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ennek nincsen semmi akadálya, csak pontosan legyen 
meghatározva, hogy milyen adatokat készítsen elő a Hivatal, hiszen a 4 év nagyon 
tág időszak, az sok mindent magában foglal.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 
 


