
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 28-án 
15 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 az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
3./ Javaslat nemzetiségi SZSZB tag megválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről  
Előterjesztő: Kóber Imre elnök  
 
5./ Egyéb ügyek 



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 

49/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
3./ Javaslat nemzetiségi SZSZB tag megválasztására 
4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről  

 5./ Egyéb ügyek 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Előző ülésen elfogadásra került az önkormányzat 
közbeszerzési terve, melynek javasolta a módosítását, mivel felülvizsgálatra került a 
TOP-os pályázat becsült értéke, s az magasabb lett, mint az elfogadott 
közbeszerzési tervben szereplő összeg. Ezt szinkronba kell hozni, ezért javasolja a 
módosítást. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy a becsült érték összegét mindig 
alá kell támasztani, azt tervező, vagy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember 
bevonásával határozza meg a testület.  
Részletes tájékoztatást nyújtott egy ilyen típusú pályázat lebonyolításáról. Felhívta a 
figyelmet a pontos elszámolás fontosságára, a támogatási szerződésben, illetve 
maga a pályázati kiírásban foglaltak maradéktalan betartására, hiszen mindent 
leellenőriznek, nehogy előforduljon olyan, hogy esetlegesen a támogatást vissza kell 
fizetni, vagy akár csak egy részét, mert az is nagy probléma lenne. Nagyon 
fontosnak tartja a közbeszerzési eljárás során magát a közbeszerzési szabályok 
pontos betartását, hiszen az egy eljárás a pályázati eljáráson belül. Azt még külön is 
ellenőrzik. Az elmúlt ülésen is foglalkozott a testület azzal, hogy meg lesz-e a fedezet 
a pályázat megvalósítására. Ismételten felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem 
áll rendelkezésre a fedezet, úgy a beruházást nem lehet megkezdeni. 
 
Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a tervező készítette el és írta alá a 
becsült költséget megalapozó költségbecslést. Javasolta, hogy a testület feltételesen 



írja ki a közbeszerzési eljárást, hogy amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, úgy 
aláírják a szerződést és megkezdődhet a kivitelezés. Amennyiben nem fog 
rendelkezésre állni a forrás, mert nem kapnak támogatást a költségnövekményre, 
úgy nem köteles leszerződni az önkormányzat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy ebben az esetben az 
önkormányzat, mint támogatott fél nem teljesíti a támogatási szerződésben 
meghatározott kötelezettségeit, nem tartja be a mérföldköveket, úgy a támogatás 
megvonható. Abban az esetben az önkormányzat által eddig kifizetett költségeket az 
önkormányzatnak saját erőből kell finanszíroznia, mert a felhasznált támogatást is 
vissza kell fizetni.  
 
Wéninger László polgármester: Ezért is javasolja a feltételes közbeszerzés kiírását.  
 
Tóth Gabriella képviselő: Magasnak tartja a becsült költség összegét. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Balinka 
község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 
módosítását úgy, hogy a TOP pályázat becsült költségét 77.900.000 Ft-ban 
határozza meg. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

50/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
  Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: A támogatási szerződés mellékletét képezi a 
konzorciumi megállapodás, mely szerint az Önkormányzat és az Albensis Nonprofit 
Kft. konzorciumban állnak egymással a tekintetben, hogy a pályázat 
megvalósításában, mely feladatot látja el az önkormányzat és melyet az Albensis. Ez 
azt jelenti, hogy a támogatás is közvetlenül ahhoz a konzorciumi taghoz érkezik, 
illetve az hívhatja le, akinél a feladatellátás szerepel. 
Több feladat mellett a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok is 
az Albensis Kft.-nél szerepelnek, melyet az önkormányzat a B&W Tender Kft-vel lát 
el, a feladatot meg is kezdte a cég. Így szükséges a konzorciumi szerződés 
módosítása a tekintetben, hogy ezt a feladatellátást az önkormányzat biztosítaná, és 
az önkormányzat fizetné ki a céget. Ez a támogatási szerződés módosítását is maga 



után vonja, hiszen a konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét 
képezi. 
Erre kérte a testület hozzájárulását, hogy a fent elmondottak alapján kezdeményezze 
a konzorciumi megállapodás és támogatási szerződés módosítását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” tárgyú projekttel kapcsolatos konzorciumi megállapodás és 
támogatási szerződés módosítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

51/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú 
projekttel kapcsolatban kezdeményezi az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (Cg. 07-09-026602, székhely: 8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, 
Deák Ferenc utca 7-9. II. em., adószám: 25462166-2-07., ) kötött konzorciumi 
megállapodás valamint támogatási szerződés módosítását a tekintetben, hogy 
a közbeszerzési feladatok biztosítása az önkormányzat kötelezettsége lesz.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester: Ugyanezen napirendi pontnál maradva kérte a 
testületet, hogy pályázati támogatáson kívül bízza meg az Albensis Kft-t a 
közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatával illetve szaktanácsadási munkával. A 
megbízási díj összegét 450.000 Ft + Áfa összegben javasolta meghatározni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
ALBENSIS Kft. megbízását a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatával, valamint 
szaktanácsadási munkával. 
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

52/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ALBENSIS 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (Cg. 07-09-026602, székhely: 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., levelezési cím: 8000 
Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em., adószám: 25462166-2-07.,) az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatával, valamint 
szaktanácsadási munkával. A megbízási díj összegét 450.000 Ft + Áfa 
összegben határozza meg.  



Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
Wéninger László polgármester: Az ajánlattételi felhívás még nem készült el, de 
javasolja a testület számára a közbeszerzési tervben szereplő eljárásrendre 
tekintettel 5 gazdasági szereplő meghatározását, akiket bevonnak az ajánlattételbe. 
Az ajánlattevőknek az alábbi gazdasági szereplőket javasolta: 

- Extreme Park Környezetépítő Kft. 2800 Tatabánya, Erdész út „D” ép.7.  
- Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78. 
- ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
- Balaton-Út Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 7. 272/64. hrsz. 
- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 

 
Fidrich Tamásné: Felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági szereplőket le kell 
ellenőrizni, s amennyiben megfelelő az ajánlattételre, úgy ki lehet küldeni részére az 
ajánlattételi felhívást. Amennyiben kiderülne, hogy nem felel meg, úgy új gazdasági 
szereplőt kell meghatároznia majd a képviselő-testületnek. 
Az előző napirendi pontnál elmondottakat továbbra is fenntartja és felhívta a testület 
figyelmét az átgondolt és felelősségteljes testületi döntések meghozatalára.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az ajánlatkérőknek meghatározott 5 
gazdasági szereplők elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2018. (III.28.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00007 pályázat „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú 
projekthez szükséges Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárást feltételesen 
megindítja.  
A beruházás becsült nettó értékét 77.900.000,- Ft-ban, az ehhez szükséges 
fedezetet 67.600.000,- Ft + Áfa, valamint 2.600.000 Ft+ Áfa tartalékkeret  
összegben állapítja meg.  
A költségnövekményt a Fejér Megyei Önkormányzathoz benyújtandó 
támogatásból kívánja fedezni, amennyiben kérelme pozitív elbírálásban 
részesül. Ezen indokból kifolyólag feltételes közbeszerzési eljárást indít meg. 
Balinka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 
gazdasági szereplőket kívánja a közbeszerzésbe bevonni:  

o Extreme Park Környezetépítő Kft. 2800 Tatabánya, Erdész út „D” ép.7. 
extremepark@extremepark.hu 

o Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78. vertes-
ut@vertes-ut.hu 

o ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 
7. info@uteppark.hu 



o Balaton-Út Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 7. 272/64. hrsz. 
info@balatonut.hu 

o PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
puhitarn@puhitarn.hu 

Felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást annak elkészülte után 
terjessze a képviselő-testület elé annak elfogadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat nemzetiségi SZSZB tag megválasztására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a választások miatt 
szükséges a nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjainak is megválasztása, 
melyre javaslatot tett.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta az elhangzottak elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását.   
 

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

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

54/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján Balinka 
község területén lévő nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló 
bizottságainak tagjaivá és póttagjává az alábbi személyeket választotta: 
Tagok:      Póttagok: 
Fábián Jenőné    Halász Rita 
Zsigmond Gáborné 
Szabó Annamária 
Sasvári Gáborné 
Kozák Zoltánné    
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 



4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről  
Előterjesztő: Kóber Imre elnök  
 
Wéninger László polgármester: Kóber Imre bizottsági elnök az ülésen nem tudott 
megjelenni, így felkérte a jegyzőt tegye meg tájékoztatását.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
határidőre megtette, továbbá az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy mindenki 
szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul 
vette.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2018. (III.28.) sz. 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   

 
 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bodajki Általános 
Iskola Nádasdy Tamás Tagiskola intézményátszervezése miatt megkeresés érkezett 
az önkormányzathoz, mely szerint a Bodajki Tagiskolát leválasztják a 
székhelyintézményről, mely jogutóddal megszűnik és a Móri Radnóti Általános Iskola 
tagintézményévé válik. Félő, hogy így a Bodajki iskola is bármikor elveszítheti az 
önállóságát. Javasolta az egyetértés kinyilvánítását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bodajki Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája átszervezésének elfogadását.   
 
 

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

 
 
 



 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2018.(III.28.) Határozata 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja egyetértését, 
hogy a Bodajki Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája leválasztásra 
kerüljön a székhelyintézményről, jogutóddal megszűnjön és a Móri Radnóti 
Miklós Általános Iskola tagintézményévé váljon.  
Az intézmény neve az átszervezést követően Móri Radnóti Miklós Általános 
Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája.  
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Bíró Csaba Balinka, 
Petőfi utcai lakos a helyi építési szabályzat módosításának kezdeményezésével 
fordult a képviselő-testülethez. Igaz, nem napirendi pontja a testületi ülésnek, de 
mivel az érintett jelen van az ülésen, beszéljenek róla.  
 
Bíró Csaba: Elmondta, hogy van kiírva pályázat védelem alatt álló ingatlanok 
felújítására, melynek beadási határideje április 6. Szerette volna, ha a tulajdonát 
képező Petőfi utcai lakóházas ingatlan helyi védelem alá kerülne.  
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott a védelem alá vonási 
eljárásról, annak összegéről és időintervallumáról.  
 
Bíró Csaba: Az elhangzottakat figyelembe véve nem kéri az átminősítést, hiszen 
ennyi idő alatt ezt nem lehet lefolytatni. Megköszönte a lehetőséget, hogy 
beszélhetett jövőbeni terveiről.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 
 


