Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 10-én 17
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Kissné Bolla Mária
Fodor Róbert
Tóth Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
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 közbeszerzési ajánlattételi felhívás
valamint szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat Fülöp Éva közbeszerzési bizottsági tag lemondása elfogadására
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: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
57/2018.(IV.10.) 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 közbeszerzési
ajánlattételi felhívás valamint szerződéstervezet elfogadására
2./ Javaslat Fülöp Éva közbeszerzési bizottsági tag lemondása elfogadására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt közbeszerzési ajánlattételi
felhívás valamint szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az ajánlattételi
felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elkészült, melyet megküldött a
képviselők részére. Bízik abban, hogy mindenkinek sikerült áttekinteni, hiszen fontos
kötelezettségeket tartalmaz. Ő is részletesen átnézte és az anyagban pirossal jelölte
meg azokat a részeket, amelyeket módosításra javasol. Mint például a pályázat
pontos megnevezése illetve egyéb adat pontosítása.
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a
módosításokat követően az ajánlattételi felhívást már módosítani nem lehet, ezért
kérte ő is az alapos áttekintést.
Kóber Imre képviselő: Hol szerepel benne a feltételes eljárás?
Wéninger László polgármester: Felolvasta az ajánlattételi felhívást illetve a
vállalkozói szerződés azon pontját, melyben a feltételes eljárás feltüntetésre került.
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt közbeszerzési ajánlattételi felhívás valamint
szerződéstervezet elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
58/2018.(IV.10.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balinka – Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 kódszámú
pályázat közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi
dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, a korábban kijelölt öt
ajánlattevő részére történő megküldéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Wéninger László polgármester: Ugyanezen napirendi pontot érinti, hogy a
megvalósításhoz szükséges földterület adásvételi szerződése elkészült, illetve mivel
a terület termőföld, így hogy ne kelljen a kifüggesztési eljárást végigvinni, nyilatkozni
kell, hogy a földterület megvásárlása közcélból történik. Kérte ennek elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
földterületek megvásárlásával kapcsolatos nyilatkozatot.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
59/2018.(IV.10.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-201600007 kódszámú „Balinka – Fenntartható település közlekedésfejlesztés”
tárgyú pályázat megvalósítása érdekében az alábbi földterületeket vásárolja
meg:
- Bodajki 039/5 hrsz-ú, 138 m2 nagyságú, 0,17 AK értékű, legelő művelési
ágú 69.000 Ft összegben,
- Bodajki 039/7 hrsz-ú, 484 m2 nagyságú, 0,59 AK értékű, legelő és árok
művelési ágú 311.000 Ft összegben,
- Balinkai 0116/25 hrsz-ú, 222 m2 nagyságú, 054 AK értékű, szántó
művelési ágú 22.200 Ft összegben.
Az önkormányzat kijelenti, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanok a mező – és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ 1.
bekezdés c) pontja szerinti településfejlesztés céljára kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza a polgármestert a Dr. Tóth Szilvia ügyvéd által elkészített, a
határozat mellékletét képező 3 db adásvételi szerződés aláírására és a vételár
megfizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
60/2018.(IV.10.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megajándékozott a
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 kódszámú „Balinka – Fenntartható település
közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében a
Magyaralmási Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező
Bodajki 037/1 hrsz-ú, 305 m2 nagyságú, kivett táborhely megjelölésű 0,00 AK
értékű ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Az ingatlan forgalmi értékét 156.000 Ft-ban határozza meg.
Az önkormányzat kijelenti, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanok kizárólag
közcélt szolgálnak, azaz a fent meghatározott pályázati cél megvalósítására
gyalogos közlekedés biztosítására kívánja használni.

Felhatalmazza a polgármestert a Dr. Tót Szilvia ügyvéd által készített
ajándékozási szerződés aláírását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2018.(IV.10.) Határozata
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-201600007 kódszámú „Balinka – Fenntartható település közlekedésfejlesztés”
tárgyú pályázat megvalósítása érdekében Pintér László Bakonycsernye, Ady
E. u. 23/a. és Kiss Adél Bakonycsernye, Ady E. u. 23/b. szám alatti lakosok
valamint Balinka község Önkormányzata között a Balinkai 0116/25 hrsz-ú, 222
m2 nagyságú, szántó megjelölésű, 054 AK értékű ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződéshez kapcsolódó Dr. Tóth Szilvia ügyvéd által elkészített
letéti szerződés tartalmát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a letéti szerződés aláírását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat Fülöp Éva közbeszerzési bizottsági tag lemondása elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Fülöp Éva lemondott a
közbeszerzési bizottsági tagságáról. Mi a teendő ilyenkor?
Fidrich Tamásné: Új tagot kell választani, aki a pénzügy területén rendelkezik
ismeretekkel.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.

Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

