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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 18-
én 8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Fodor Róbert    képviselő 
Kóber Imre    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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat a 2019. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
6./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
7./ Polgármesteri beszámoló a Társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



8./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztők: települési képviselők 
 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés vizsgálatáról 
Előterjesztő: Kóber Imre bizottsági elnök 
 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
11./ Javaslat a KLEIN PARK Kft. árajánlatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
12./ Javaslat ingatlan vásárlási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
13./ Javaslat vérvételi tevékenység megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
14./ Javaslat Tollner Elizabettel kötött bérleti szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
   
15./ Javaslat Vadex Zrt. kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
16./Egyéb ügyek 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
118/2018.(XII.18.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadására 
3./ Javaslat a 2019. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
4./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
5./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről  
6./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
7./ Polgármesteri beszámoló a Társulásokban végzett tevékenységről  
8./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról 



10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
11./ Javaslat a KLEIN PARK Kft. árajánlatának megtárgyalására 
12./ Javaslat ingatlan vásárlási kérelem elbírálására 
13./ Javaslat vérvételi tevékenység megtárgyalására 
14./ Javaslat Tollner Elizabettel kötött bérleti szerződés jóváhagyására 
15./ Javaslat Vadex Zrt. kérelmének megtárgyalására 
16./ Egyéb ügyek 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Elkészült a költségvetés ¾ évi módosítására az 
előterjesztés, melyet megkaptak a képviselők. Javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (XII.19.) rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadásra 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A beszámoló anyagát is megkapták a képviselők, 
melyben az eddigi teljesítések szerepelnek. Javasolta az elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
 
 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2018.(XII.18.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2018. III. negyedéves költségvetési teljesítését 173.188.363 Ft 
bevétellel, 53.975.964 Ft kiadással, a határozat mellékletét képező 
számszaki bontásban fogadja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
3./ Javaslat a 2019. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A képviselők részére megküldött előterjesztésnek 
megfelelően tájékoztatást nyújtott a 2019. évi munkatervvel kapcsolatban. Október 
hónapra bekerült a választások utáni alakuló ülés, továbbá a korábban május 
hónapban megtartott közmeghallgatást lehet, hogy később szeretné majd tartani. 
Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi munkaterv jóváhagyását az előterjesztés szerint. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2018.(XII.18.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 
évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja 
el: 

 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. évi munka és ülésterve 
 

I. 
A munkaprogramból adódó feladatok: 

 
1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 

a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Házak és bennük működő községi könyvtárak működésének 
értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 



4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók 
megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év 
költségvetési koncepciójára.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 

a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  

b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  

c) Tájékoztató a képviselő-testület és feladat-és hatáskörét érinti új 
jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 
alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve 
– a hónap utolsó péntek. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.  

A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  

4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést 
nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 

Balinka, Bakonycsernye és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos 
tartalmú előterjesztést készíteni. 
 
 
 



IV. 

A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a 
terv elfogadását követően a www.balinka.hu önkormányzatunk honlapján, valamint a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Balinkai Kirendeltségén közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. évi ülésterve a következő: 

A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős 
a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
3./ A polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
4./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár és Művelődési ház 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
3./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Aktuális ügyek 
 
 



MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 110. 
§ (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
4./Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július-augusztus: szükség szerint 
aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 



4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Polgármesteri beszámoló a Társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: polgármester 
7./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről  
Előterjesztő: jegyző 
8./ Aktuális ügyek 
 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2020. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Aktuális ügyek 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját április hónapban 
határozza meg, napja pedig a költségvetési tervezet összeállításának 
függvényében kerül meghatározásra. 
 
 
4./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Minden évben kötelező elfogadni a testületnek a 
település környezetének állapotáról készített beszámolót, melyet javasol elfogadásra. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2018.(XII.18.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e.) pontjában kapott 
feladatkörében eljárva a Balinka település környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti előterjesztés alapján elfogadja. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat 
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján, valamint jelentesse meg a helyi 
újságban 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 

 
 
5./ Jegyzői beszámoló az adóztatás tevékenységéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Elkészült a részletes beszámoló az önkormányzat 
adóhatósági munkájáról, mely megküldésre a került a képviselők részére. A 
beszámoló az október 31.-i állapotot mutatja. A hátralékok behajtása folyamatosan 
történik a felszólításokkal. Javasolta a mindenre kiterjedő beszámoló elfogadását, 
kérte a kérdéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormány döntése értelmében azok, akik a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, egyszeri természetbeni 
támogatásban fognak részesülni. Nekik október 15-ig kellett benyújtani a hivatalban 
az erre vonatkozó kérelmet, melyet továbbítani kellett a Belügyminisztériumba. A 



kérelemben nyilatkozni kellett, hogy tűzifa, szén, brikett vagy gázpalackot igényel. Az 
önkormányzatnak szerződést kell kötni olyan gazdálkodó szervezettel, aki vállalja, 
hogy lekésőbb 2019. december 15-ig biztosítja az érintett háztartások tüzelőanyag 
átvételének lehetőségét. A támogatási összegből a jogosulthoz történő szállítás 
költsége nem fedezhető.  
 
Wéninger László polgármester: Beszélt Schweighardt Csaba helyi vállalkozóval, aki 
foglalkozik fakereskedéssel, jelezte, hogy tud ebben segíteni. Kérte tőle, hogy adjon 
be árajánlatot. A nagy probléma, hogy hogyan fog eljutni a jogosultakhoz, ugyanis a 
szállítást az önkormányzat nem végezheti. A településen 86 fő igényelte.   
 
Fodor Róbert képviselő: Az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a szállítás az ő 
feladata. Véleménye szerint, amikor a jogosult vásárolja saját részére a fát, akkor 
kerülne beszámításra részére a 12.000 Ft.  
 
Wéninger László polgármester: Ezt azért nem tartja megoldhatónak, mert ha nem 
egy helyről vásárolnak az érintettek, akkor több vállalkozóval is szerződést kell kötni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a jegyző 
tájékoztatóját a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos jegyzői tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A beszámoló anyagát a képviselők megkapták. 
Elmondta, hogy az önkormányzat a Gajamenti Önkormányzati Társulásban, a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásban és a Kistérségi Társulásban 
vesz részt. Az üléseken igyekszik aktívan a település érdekeit képviselni. Az 
üléseken hozott döntésekről folyamatosan tájékoztatja a testületet az év folyamán. 
Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2018.(XII.18.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban végzett 
tevékenységekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
Wéninger László polgármester: Ennél a napirendi pontnál szeretné tájékoztatni a 
képviselőket, hogy a Kistérségi Társulási november 29-i ülésén elfogadta, hogy a 
tagok pénzügyi alapba történő fizetési kötelezettsége 150,- Ft-ról 30,-Ft/lakosra 
csökken, valamint a Társulás által fenntartott óvoda pénzügyi gazdálkodási 
feladataihoz kapcsolódóan és az egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásához 
kapcsolódóan megállapított hozzájárulási kötelezettség az óvodai feladatellátásban 
résztvevő települések esetén 400 Ft/lakos, óvodai feladatellátásban részt nem vevő 
települések esetén 100 Ft/lakos összeg.  
Ennek elfogadásáról a képviselő-testületnek dönteni kell. Javasolta az elhangzottak 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hozzájárulási kötelezettség elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által meghozott döntést az alábbiak szerint 
fogadja el:  
1. a pénzügyi alapba történő fizetési kötelezettség 30 Ft/lakos, 
2. a Társulás által fenntartott óvoda pénzügyi gazdálkodási feladatihoz 

kapcsolódóan és az egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásához 
kapcsolódóan megállapított hozzájárulási kötelezettség: 
2.1. óvodai feladatellátásban résztvevő települések esetén: 400 Ft/lakos, 
2.2. óvodai feladatellátásban részt nem vevő települések esetén: 100 

Ft/lakos. 
Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Társulás 
munkaszervezetét.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
8./ Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztő: települési képviselők 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 



Wéninger László polgármester: Törvényi előírás, hogy az önkormányzati 
képviselőknek tájékoztatást kell nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a 
képviselői tevékenységéről. Ezt minden képviselő megtette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kissné 
Bolla Mária Tamás alpolgármester képviselői beszámolóját. 
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Bolla Mária 
alpolgármesternek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Kóber Imre képviselő képviselői beszámolóját. 
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kóber Imre képviselőnek a 
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői 
tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor Róbert képviselő beszámolóját. 
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Róbert képviselőnek 
a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, valamint 
képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Tóth Gabriella képviselő beszámolóját. 
 



 A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gabriella 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
Előterjesztő: Kóber Imre elnök 
 
Kóber Imre bizottsági elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a mai nap 
folyamán ülésezett és megállapította, hogy továbbra is mindenki szerepel a KOMA 
adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem kell indítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bizottsági elnök beszámolóját. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, 
jóváhagyja. Megállapítja, hogy eljárást nem kell indítani egyetlen képviselővel 
szemben sem. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A tájékoztatóval kapcsolatos előterjesztés elkészült. A 
hivatal épületében a hirdetőtáblán vannak kihelyezve, továbbá a honlapra kerülnek 
fel, így a kötelezettségnek eleget tesz az önkormányzat.  



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló jegyzői 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
11./ Javaslat a KLEIN PARK Kft. árajánlatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Korábbi évekhez hasonlóan idén is dönteni kell a téli 
hó eltakarítás és síkosság mentesítés feladatáról. Erre vonatkozóan árajánlatot kért 
be a Klein Park Kft-től, aki kétféle árajánlatot nyújtott be. Az egyikben szerepel az 
ügyeleti díj is 250.000 Ft + Áfa összegben, itt 10.000 Ft a hóeltakarítás munkagép 
óradíja. A másiknál nem szerepel ügyeleti díj, viszont 20.000 Ft + Áfa a hóeltakarítás 
munkagép óradíja. Magas összegnek tartja a 250.000 Ft ügyeleti díjat, véleménye 
szerint az önkormányzat ezt vállalni nem tudja. Javasolta, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan szükség esetén kerüljön megbízásra, így az arra vonatkozó árajánlatot 
fogadja el a testület.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Most kapta kézhez a Klein Park Kft. vállalkozói szerződését, 
melyből hiányoznak alapvető érvényességi kellékek, hogy határozott vagy 
határozatlan idejű a szerződés. Javasolja annak felbontását és új szerződés 
megkötését a képviselő-testület által meghatározott feltételekkel.  
 
Fodor Róbert képviselő: Véleménye, hogy a 100 órát nem éri el a hóeltakarítás, ezt 
ne fizesse az önkormányzat, elég szükség esetén. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a téli hó 
eltakarításra és síkosság mentesítésre vonatkozó árajánlat elfogadásával 
elkészítendő új vállalkozói szerződést, amely határozatlan időre szólna az 
önkormányzat és a vállalkozó között.  
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
 
 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2018. (XII.18.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
önkormányzati utak téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatainak 
ellátásával megbízza a Klein Park Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 
142/E.) a határozat mellékletét képező árajánlatban foglaltak alapján 
határozatlan időre 2019. január 1-től.   
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 15. 

 
 
12./ Javaslat ingatlan vásárlási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Markó László 
Balinka, Dózsa Gy.u. 3. szám alatti lakos kérelemmel nyújtott be, hogy az ingatlana 
melletti önkormányzati tulajdonú 197 hrsz-ú területet, valamint a 198 hrsz-ú terület 
2/3 részét szeretné megvásárolni és saját ingatlanához csatolni. Javasolta a 197 
hrsz-ú területet 250 Ft/ m2 áron értékesítse a testület. Kérte a véleményeket.  
 
Fodor Róbert képviselő: Egyetért a terület értékesítésével, viszont a tűzoltóság 
területe ne legyen eladva.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 197 
hrsz-ú ingatlan értékesítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 197 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 828 m2 nagyságú ingatlanát 
értékesíti Markó László Balinka, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti lakos részére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13./ Javaslat vérvételi tevékenység megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Sztrídáné Jakab 
Ildikó laboratóriumi szakasszisztens megkereste, hogy lehetőség lenne mindkét 
településrészen, Balinkán és Mecséren is vérvételi tevékenységre. A lakosság 



szempontjából nagyon jónak tartja, nem kell minden esetben Mórra utazni. Javasolta 
a szerződés megkötését valamint 40.000 Ft/hó díjat a szolgáltatásért.  
 
Kóber Imre képviselő: Egyetértett, valóban jónak tartja, hogy helyben leveszik a vért.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vérvételi tevékenység elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Balinka, Petőfi u. 47. és Dorschner u. 10. szám alatti Orvosi Rendelőkben 
vérvételi-, vizsgálat előkészítési-, valamint labor eredmények szállítási 
feladatainak ellátásával 2019. január 1-től megbízza Sztrídáné Jakab Ildikó 
e.v. laboratóriumi szakasszisztenst (8056 Bakonycsernye, Kossuth L. u. 56., 
vállalkozói engedélye 851403). 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 1.  

 
 
14./ Javaslat Tollner Elizabettel kötött bérleti szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Októberi ülésen a képviselő-testület döntött arról, 
hogy Tollner Elizabet részére bérbe adja a Balinka Iskola u. 9. szám alatti Kultúrház 
épületében található 2,4 m2 helyiséget. Elkészült a szerződés, aláírásra került, kérte 
annak jóváhagyását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Tollner 
Elizabettel kötött bérleti szerződés jóváhagyását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete Tollner Elizabet Balinka, 
Dorschner u. 39. szám alatt lakossal 2018. december 1.-i hatállyal kötött 
bérleti szerződést jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 



15./ Javaslat Vadex Zrt. kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A képviselők megkapták a Vadex Zrt-vel folytatott 
levelezést a vadaskert fennmaradási engedélyével kapcsolatban. Az utolsó levélben 
10.000 Ft + Áfa/év bérleti díjat ajánlanak fel a két ingatlanra. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Fodror Róbert képviselő: A 10.000 Ft+ Áfa még mindig több, mint az eddig fizetett 
semmi. Vásárolja meg a területet.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a polgármester és a képviselő-testület figyelmét, 
hogy az érintett földterületek út művelési ágúak, azaz forgalomképtelen 
vagyontárgyak. Utat bérbe adni nem lehet, hiszen azt forgalom elől elzárni nem lehet.  
A nemzeti vagyonról szóló törvény pedig kimondja, hogy önkormányzati vagyont 
térítésmentesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható át, bármely átlátható 
személy vagy szervezet részére. A Vadex Zrt. viszont nem lát el önkormányzati 
közfeladatot.  
 
Fodor Róbert képviselő: Eddig sem hiányzott az út senkinek, mindenki tudomásul 
vette, hogy be van kerítve.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ismételten elmondta, hogy önkormányzati utat, nem lehet 
bekeríteni, valószínű, amikor 25 évvel ezelőtt azt bekerítették, akkor még nem élt a 
nemzeti vagyonról szóló törvény. Bár véleménye szerint más jogszabály biztosan 
szabályozta ezt.  
 
Wéninger László polgármester: Így akkor nem tudja, hogy mi lehet a megoldás.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Talán megoldás lehet, ha az út, mint út besorolás 
módosítva lenne, meg lenne szüntetve az út funkciója, ehhez természetesen 
szükséges a közlekedéshatóság szakvéleménye és utána a már nem út besorolású, 
kivehető a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és szabadon hasznosítható, 
akár bérbe adással akár eladással. 
 
Wéninger László polgármester: Megismerve a jegyző törvényességi észrevételét, 
továbbra is szavazásra bocsátotta a terület ingyenes használatba adását a Vadex 
Zrt. részére 10 évre és hozzájárulását adja annak közforgalom elleni elzárásához.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonát képező terület ingyenes használatba adását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 027 hrsz-ú és 040 
hrsz-ú utak tulajdonosa nyilatkozik, hogy a 027 hrsz-ú, 6930 m2 nagyságú, út 



művelési ágú területét teljes terjedelemben, a szintén tulajdonát képező 040 
hrsz-ú, 8624 m2 nagyságú út területből 600 m2 területet ingyenesen biztosítja 
a Vadex Mezőföldi Zrt. (8000 Székesfehérvár, Tolnai u.1.) által fenntartott 
vadaskert üzemeltetéséhez. Tudomásul veszi, hogy a területek közforgalom 
elől elzárásra kerülhetnek.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
16./ A helyi lakások lakbéréről szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tavalyi évben 30 %-kal emelte a lakások bérleti díját 
a képviselő-testület, így idén nem javasolja az emelést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatát.  
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2018.(XII.18.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
2019. évre vonatkozóan nem kívánja emelni az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérleti díját, így felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó 
rendeletmódosító előterjesztését nem kell előkészíteni a képviselő-testület 
soron következő ülésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Egyéb ügyek  
 
Wéninger László polgármester: Bokody Mária tájékoztatást nyújtott be arról, hogy 
mivel nem sikerült megvásárolnia az önkormányzati lakást, ezért másik ingatlant 
vásárolt. Az ügyek intézése folyamatban van, ezért kérte, hogy december 31-ig 
maradhasson a lakásban. Javasolta, hogy amennyiben január 1-től nem költözik ki, s 
a bérleti szerződése már 2018. szeptember 15-vel megszűnt, úgy 80 e Ft/hó 
összegre emelje a testület a bérleti díj összegét. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
 
 
 



Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2018. (XII.18.) Határozata 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonát képező Balinka, Petőfi u. 64. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés lejártát követően, mint jogcím nélküli lakáshasználó részére 
2019. január 1. napjától a lakáshasználati díjat 80.000 Ft/hó összegben 
állapítja meg, mindaddig, amíg a lakás birtokba vételét az önkormányzat nem 
tudja foganatosítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 1.  

 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, a PR Telecom levelet 
küldött, melyben hogy 2019. január 31-től megszünteti a kábeltelevíziós szolgáltatást 
a településen. 
Az Iskola u. 2-re megkötésre került a bérleti szerződés valamint a közjegyző készített 
egy közjegyzői közokirat. Melyben vállalták, hogy a szerződés megszűnése esetén 
azonnal kiköltöznek az épületből.  
Javasolta, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe a 
képviselő-testület, hogy a Dorschner utca egyoldalú árok lefedését és járdát, 
valamint Balinkán a hosszú járdát fel kellene újítani. Kérte a testület megbízását a 
tervezési feladatok elkészítésére.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településen felújítandó árok és járdák tervezési feladatait elvégezteti. 
Megbízza a polgármestert, hogy árajánlatok bekérésével, tervezőkkel való 
egyeztetéssel készítse elő döntéshozatalra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 
és az Útéppark Kft. között a „Balinka-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 elnevezésű projekt megvalósítására köttetett 
vállalkozói szerződést módosítani szükséges, mivel a szerződésben vállalt határidő 
2019. október 30. volt. Viszont a kivitelezés megkezdésének feltételeként szolgáló 
hiányzó forrás rendelkezésre állásának meg nemléte miatt benyújtott 
költségnövekmény igény még nem került elbírálásra. A szerződés teljesítési 
határidejét 2019. június 30.-ban javasolta meghatározni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kijelentette, hogy a vállalkozói szerződés módosítás 
tervezetét az ülést megelőzően nem látta, most kapta kézhez, hiszen napirendi 
pontok között sem szerepelt, így annak jogszabályi megfelelését nem volt lehetősége 
leellenőrizni. Felhívta a polgármester és a képviselő-testület figyelmét, hogy ez a 



szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így a Kbt. rendelkezik 
arról, hogy mely esetekben és milyen mértékben lehet szerződést módosítani. A 
módosítást minden esetben alá kell dokumentálni és párhuzamba kell hozni a 
támogatási szerződésben vállalt mérföldkövekkel is.  
 
Wéninger László polgármester: A támogatási szerződés mellékletében szereplő 
mérföldkövekben meghatározott határidőkre módosítási kérelmet nyújtott be a 
Magyar Államkincstárhoz, melyet a Kincstár 2018. december 12-én tett jogerőssé, 
ezért hozta be erre az ülésre a képviselő-testület elé, hogy módosítsa a vállalkozói 
szerződést. 2018. október 30-án még nem állt rendelkezésére az Államkincstár 
jóváhagyó döntése. Az ülés meghívói is már kiküldésre kerültek, amikor tudomást 
szerzett a Kincstár döntéséről, így kéri a képviselő-testületet, hogy vegye fel 
tárgyalandó napirendi pontként a vállalkozói szerződés módosítását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat és az Útéppark Kft. között a „Balinka-Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 elnevezésű projekt 
megvalósítására köttetett vállalkozói szerződés módosítását napirendi 
pontként felveszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kérte a polgármestert, hogy nézzék át a mérföldkő 
módosítási kérelmet, melyet a képviselő-testületnek jóvá kellett volna hagynia, hiszen 
az rá nézve kötelezettséget tartalmaz, hiszen a mérföldkő módosítás is támogatási 
szerződésmódosítás.  
 
Wéninger László polgármester: A módosítási kérelem az önkormányzat érdekében 
történt, kéri a testület utólagos jóváhagyását.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Megtekintve a projekt lebonyolításának ütemezését, jelezte 
a képviselő-testület számára, hogy a fizikai megvalósítás határideje 2019. május 30., 
a projekt zárása pedig 2019. szeptember 30. A jelen mérföldkövek alapján a fizikai 
teljesítés 2019. május 30-ig lehetséges. Véleménye szerint mérföldkőmódosítás is 
képviselő-testületi hatáskör, hiszen az támogatási szerződés elválaszthatatlan része. 
Neki a mérföldkő módosításról, s így a határidő változásról tudomása nem volt. 
Természetesen a cél az, hogy a megítélt támogatás teljes mértékben felhasználásra 
kerüljön a településen, az adott támogatási cél megvalósuljon, s ne kelljen 
visszafizetni a támogatást, vagy annak egy részét sem.  
Felhívta a figyelmet, hogy ezen döntés törvényességi aggályokat vet fel.  
 
Fodor Róbert képviselő: Mindenképpen menni kell előre, támogatta a polgármester 
döntését.  



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 elnevezésű 
projekt támogatási szerződése mellékletét képező mérföldkő módosítást a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00007 elnevezésű projekt támogatási szerződése mellékletét képező 
mérföldkő módosítást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Fidrich Tamásné jegyző: A szerződésmódosítást most kapta kézhez, így nem volt 
lehetősége előtte törvényességi szempontból átvizsgálni, de felhívta a képviselő-
testület figyelmét, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként 
köttetett. Figyelemmel kell lenni a törvényben foglaltakra. Például arra, hogy az 
ajánlattételi felhívásban szereplő teljesítési határidőnél nem lehet több vagy 
kevesebb a módosításban megadott teljesítési határidő intervallum. Ez jelen esetben 
azt jelentené, hogy a vállalkozóval 2018. június 20-án kelt szerződés teljesítési 
határideje 2018. október 30., azaz 4 hónap és 10 nap állt a vállalkozó 
rendelkezésére, így jelen módosításnak is ezt kellene tartalmaznia. Ebben az 
esetben az áprilisi végteljesítést jelentene, amely nagyrészt téli időszakot fedne le, s 
az akadályozná a kivitelezést, hiszen a magyar közút nem megfelelő időjárási 
viszonyokban nem engedélyez a közúton munkavégzést, itt pedig a munkálatok 
döntő többsége a közút és annak közvetlen környezetében történne. A módosítandó 
szerződés teljesítési határidejében is a mérföldkövekben vállalt fizikai megvalósításra 
fennálló időintervallum lett figyelembe véve, így célszerű, ha most is így jár el a 
képviselő-testület, így talán nem sérül az esélyegyenlőség.  Kihangsúlyozta, hogy 
segítő véleményét a vonatkozó jogszabályok áttekintésének hiányában tette. 
 
Wéninger László polgármester: A cél a projekt megvalósítása, ezért javasolja a 
szerződést a mérföldkövek szerinti időintervallumra történő módosítására, melyet a 
Magyar Államkincstár által elfogadott jóváhagyó döntés támaszt alá.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat és az ÚTÉPPARK Kft. 
között 2018. június 20-án kelt vállalkozói szerződés 4.1. pont módosításának 
jóváhagyását az alábbiak szerint: 

- A szerződés teljesítésének határideje 2019. május 30.  
 
A képviselő-testülete tudomásul véve a jegyző felhívását, és az alábbi döntést hozta. 
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 

 



 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2018. (XII.18.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. 
képviseli: Skobrák László ügyvezető) között 2018. június 20-án kelt vállalkozói 
szerződés 4.1. pont módosításának jóváhagyja az alábbiak szerint: 

o A szerződés teljesítésének határideje 2019. május 30.  
A szerződés további pontjai változatlanul maradnak.  

 
Felelős: polgármester 
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 


