
Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 19-én
08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: 
Wéninger László polgármester
Fodor Róbert alpolgármester
Domavári László képviselő
Kóber Imre képviselő
Marosán Lászlóné 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  szereplőek  szerint  tett
javaslatot: 

1./  Javaslat  a  VP6-19.2.1.-1-813-17  kódszámú  Bakonyért  Vidékfejlesztési
Akciócsoport  Egyesület  "Bakonyi  települések  megújítása,  közösségi  élettér  és
szolgáltatások fejlesztése" című pályázat benyújtására 
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
108/2021.(X.19.) határozata

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 



1./  Javaslat  a  VP6-19.2.1.-1-813-17  kódszámú  Bakonyért  Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér
és szolgáltatások fejlesztése" című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./  Javaslat  a    VP6-19.2.1.-1-813-17  kódszámú  Bakonyért  Vidékfejlesztési  
Akciócsoport Egyesület "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése" című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Ismét  lehetőség  nyílik  a  fenti  pályázati  kiírásra
jelentkezni. A pályázat 85 %-os intezítású, így min. 15 % önrészt be kell  vállalni.
Javasolnám,  hogy  kihasználva  a  maximális  támogatási  összeget  (3  millió  forint)
mobilszínpad és tartozékaira adjunk be kérelmet. A színpad 24 m2-es felületet foglal
magában (12 db 1 m x  2 m-es modulméret,  0,6  m – 1,0  m-ig  fokozatmentesen
állítható lábgarnitúra, színpad összekötő elemek), lenne hozzá 1 db lépcső korláttal,
13 db 3 oldali színpadi védőkorlát, szállító- és tároló kocsi.

Fodor Róbert alpolgármester: Nagyon jó lesz, mert így lehet kültéri rendezvényeket
is tartani.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta  Balinka
Község Önkormányzata “VP6-19.2.1.-1-813-17” kódszámú, a “Bakonyi települések
megújítása,  közösségi  élettér  és  szolgáltatások  fejlesztése”  című  pályázat
benyújtásának elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2021.(X.19.) határozata

a Balinka Község Önkormányzata “VP6-19.2.1.-1-813-17” kódszámú, a
“Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások

fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

Balinka  Község  Önkormányzata  a  “Bakonyi  települések  megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” című, “VP6-19.2.1.-1-813-
17” kódszámú felhívás -  amely 85 %-os intenzitású - keretében pályázatot
nyújt be mobilszínpad és tartozékai beszerzésére. A megvalósítás helye: 

 Kultúrház, 8055 Balinka, Petőfi u. 60., 195 hrsz.

A  projekt  bruttó  összege:  3 549  015  Ft,  azaz  Hárommillió-
ötszáznegyvenkilencezer-tizenöt  forint,  ebből  3 000  000  forint  pályázati
támogatás és 549 015 Ft önerő (15 % kötelező önerő + felette lévő rész).



Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önerőt  a  2021.  évi
költségvetés  általános  tartalékából  fedezi.  A  pályázati  cél  megvalósítása
érdekében az  Önkormányzat  együttműködési  megállapodást  köt  a  Balinkai
Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Balinka-Mecsér Polgárőrség
Egyesülettel. Az Együttműködési megállapodások jelen határozat mellékletét
képező  tartalommal  kerülnek  aláírásra.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályázathoz  szükséges  Együttműködési  megállapodások  aláírására  és  a
pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

k.m.f.

Wéninger László Fidrich Tamásné
  Polgármester         Jegyző
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