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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25-én 8 
órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária   alpolgármester 
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 5 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 vállalkozói szerződés módosítása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester  
 
2./ Balinka község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
17/2019.(II.25.) 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 vállalkozói 
szerződés módosítása 
2./ Balinka község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt vállalkozói szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
megszületett a döntés a TOP pályázattal kapcsolatban benyújtott költségnövekményi 
igényről. Probléma viszont, hogy a feltételes módú kivitelezési szerződés akkor lép 
hatályba, ha a támogatási szerződés módosításra kerül, nem pedig akkor, amikor a 
költségnövekményt megítélték és a forrás rendelkezésre áll. A Magyar 
Államkincstárral történt egyeztetés alapján több hónapig is elhúzódhat a támogatási 
szerződés módosítása, így célszerűbb a vállalkozói szerződést módosítani.  
A szerződés 2. sz. módosítása elkészült, melyben egy pont módosult, a képviselők 
megkapták. A munkaterület átadására február 27-én kerül sor.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezzel a döntéssel hatályossá válik a szerződés, megszűnik 
a feltételes mód, a kivitelezés megkezdődik, így anyagi sérelem nélkül visszalépni 
már nem lehet. Amennyiben a támogatást mégsem kapná meg az önkormányzat, 
abban az esetben a költségvetéséből kell fedeznie a költségnövekmény összegét.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1.-15-FE1-2016-00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés" tárgyú projekt vállalkozói szerződésének módosítását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2019. (II.25.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-
00007 kódszámú, "Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" 
tárgyú projekt megvalósítására 2018. június 20-án kelt a Balinka község 
Önkormányzata és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 
Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) között köttetett vállalkozói szerződés 2.sz. 
módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a vállalkozói szerződés módosításának elfogadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 



 
2./ Balinka község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Előző ülésen már részletesen megtárgyalta a testület 
a 2019. évi költségvetést. Annak megfelelően elkészült a rendelet tervezet, melynek 
javasolta elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

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

 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 


