Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 28-án
08.00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Wéninger László
Fodor Róbert
Domavári László
Kóber Imre
Marosán Lászlóné

polgármester
alpolgármester
képviselő
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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:
1./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet
követő 3 évre várható összegéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre bizottság elnöke
4./ Javaslat Szavazat Számláló Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
5./ Javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Javaslat Alpha-Vet Megbízási Szerződésének megtárgyalására a gyepmesteri,
állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kerítés és kapuk
építése munkákra beérkezett árajánlatokról való döntések meghozatalára,
szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kézi földmunkákra
beérkezett árajánlatokról való döntések meghozatalára, szerződéstervezet
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Javaslat Mecséri közösségi színtér tetőhéjazat felújításához beérkezett
árajánlatokról való döntések meghozatalára, szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
13./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
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
37/2022.(II.28.) határozata
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre bizottság elnöke
4./ Javaslat Szavazat Számláló Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
5./ Javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Javaslat települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
8./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
9./ Javaslat Alpha-Vet Megbízási Szerződésének megtárgyalására a
gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
10./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kerítés és
kapuk építése munkákra beérkezett árajánlatokról való döntések
meghozatalára, szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
11./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kézi
földmunkákra beérkezett árajánlatokról való döntések meghozatalára,
szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
12./ Javaslat Mecséri közösségi színtér tetőhéjazat felújításához beérkezett
árajánlatokról való döntések meghozatalára, szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
13./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt
ülésre beterjesztésre került a költségvetés tervezete, melyet most rendelet formájában
is szükséges elfogadni. Módosítást nem javasol az elmúlt ülésen tett javaslatok
beépítését követően.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022.
évi költségvetés elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegéről
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabály írja elő, hogy az önkormányzatnak meg kell
határozni az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2022.(II.28.) határozata
adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Balinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Gst. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

1
2

Kötelezettség megnevezése,
azonosító adatai
Összesen

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje
0

Kötelezettség
összesen Ft
0

A figyelembe vehető saját bevételek:

1

2

3

4

Rendsz
eressé
ge
esedék
essége
és a fél
adóból évente

Saját bevétel
megnevezése,
azonosító adatai

Helyi adóból
települési
származó bevétel
Az önkormányzati vagyon alkalom
és az önkormányzatot -szerű
megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és
hasznosításából
származó bevétel
Az
osztalék,
a
-koncessziós díj és a
hozambevétel

Bevétel várható összege Ft
2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

9.500.000

9.500.00 9.500.000 9.500.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6
7
8

A tárgyi eszköz és az
-immateriális
jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó bevétel
Bírság-,
pótlékés alkalom
díjbevétel
-szerű
A
kezesség-,
illetve
-garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Összesen
--

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

9.530.000

9.530.00 9.530.000 9.530.000
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./
Jelentés
az
önkormányzati
képviselők
vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: Kóber Imre bizottság elnöke
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: A Mötv. 39.§-a alapján a képviselő/polgármester a
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolnia kell a vele közös háztartásban
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. Ezen
kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő 2022. január 31-én lejárt.
Kóber Imre bizottsági elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy Balinka Község
Önkormányzat testületi tagjai (4 fő képviselő, 1 fő polgármester) ezen
kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek. Továbbá tájékoztatást nyújtott, hogy
a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést folyamatosan ellenőrizni
szükséges, mindenki szerepel a KOMA adatbázisban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről, a
KOMA adatbázisban történő szereplés ellenőrzésének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2022.(II.28.) határozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, valamint a KOMA
adatbázisban való szereplésről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KOMA adatbázisban
szerepel, tartozása senkinek nincsen. Megállapította, hogy egyetlen

képviselővel szemben sem kell eljárást indítani. Megállapítja továbbá, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő eleget tett.
Felelős: bizottság elnöke
Határidő: azonnal
4./ Javaslat Szavazat Számláló Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, továbbá elmondta,
hogy 4 évre választják a szavazat számláló bizottság tagjait, valamint a megválasztott
tagoknak le kell tenniük az esküt. Ha karanténban van valaki, tartalékosok kellenek.
Wéninger László polgármester: Minden választáskor meg kell szavazni a
tartalékosokat?
Fidrich Tamásné jegyző: 4 évente.
Fodor Róbert alpolgármester: Szívesen részt venne, de nem lehet.
Wéninger László polgármester: A delegált tag is meglesz mindkét szavazókörbe.
Marosán Lászlóné képviselő: Bodri Melinda is mondta, hogy jön.
Wéninger László polgármester: Szanyi Károly, Veress Ildikó, Hajba Zoltán delegáltak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
szavazat számláló bizottsági tagok megválasztásának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2022.(II.28.) határozata
Szavazat Számláló Bizottsági tagok megválasztásáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján Balinka község
területén lévő 3 db szavazókör szavazatszámláló bizottságainak tagjaivá és
póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
Schweighardt Balázsné
Sasvári Gézáné
Kavicki Emília
Kupeczik Andrásné
Sipőcz Vivien
Csepregi József
Pokkerné Horváth Piroska
Dornainé Szabó Mária

Nagyné Wachtler Zsuzsanna
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
5./ Javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábban
elfogadott falugondnoki szolgálat szakmai programját módosítani szükséges a
működési engedély megszerzéséhez. Javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2022.(II.28.) határozata
a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat
szakmai programjának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Javaslat települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Balinka Község Képviselő-testületének a települési
támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 6/2021. (IX.01.) önkormányzati
rendet 20. §-aban szereplő a gyermek születési települési támogatás összegét 50.000
Ft összegben állapítja meg. Tekintettel a gyermek születését megelőző kelengye és a
napi gondozását segítő tárgyak és eszközök beszerzésének növekvő költségeire,
javasolja a támogatás összegének megemelését 80.000 Ft-ra. Szintén az évről évre
folyamatosan emelkedő temetési költségekre további javaslatként terjeszti elő az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás összegének
megemelését is, ami jelenleg 50.000 Ft, mely összeget szintén 80.000 Ft-ra javasolja
megemelni. Fontos megemlíteni még a fűtési támogatást. Volt olyan, hogy 1
háztartásban élők beadták ugyanarra a fűtőberendezésre. Az egész éves fűtésüket az
önkormányzat oldotta meg, ezért 1 háztartásban csak 1 személy adhatja be, le van
korlátozva az összeg 60.000 Ft-ra. 1 évben 1 háztartás maximum ennyi fűtési
támogatást kaphat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló
6/2021. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: Minden önkormányzatnak le kell szabályoznia a
beruházásokat, beszerzéseket. Részletes tájékoztatást nyújtott a közbeszerzési
eljárások megváltozott szabályairól. Elmondta, hogy a szabályzat mellett minden
önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek közbeszerzési tervvel is rendelkeznie kell.
Wéninger László polgármester: Mikortól számít valami beruházásnak? Melyik
időponttól számít? Naptári évnél mikortól számítjuk? Milyen dátumtól? Azt nem érti,
hogy a Gajavölgy utcát megnyerték pár évvel ezelőtt, és most kezdték el csinálni, igaz
ez a mecséri művelődési házra is.
Fidrich Tamásné jegyző: Kivitelezéstől számít.
Wéninger László polgármester: 2021-ben nyerték meg, átcsúsztak 2022-re a
munkálatok a mecséri kultúrházra vonatkozóan. Két számla 2021-es, egy számla
pedig 2022-es.
Fidrich Tamásné jegyző: Ebben az esetben a 2022-es beruházásokhoz hozzá kell
számítani.
Fodor Róbert alpolgármester: Ha így van, akkor a kerítés közbeszerzés?
Wéninger László polgármester: Nem.
Fodor Róbert alpolgármester: De ha 50 millió feletti összegre esik, akkor
közbeszereztetni kell? Utána kell járni.
Domavári László képviselő: Jól kitalálták.
Wéninger László polgármester: Ha nyernek pályázattal, és megvan a támogatói
szerződés, nem indul el a beruházás, addig nincs teendő, akkor indul el, ha kérnek
árajánlatot. 500.000 Ft összegű lenne, ha a 35 milliós- kultúrházat meg kéne
közbeszereztetni.

Fidrich Tamásné jegyző: A közbeszerzési értékhatár megállapításánál mindig a nettó
összeget kell figyelembe venni. A gazdasági műszaki egységet kell nézni.
Wéninger László polgármester: Két kultúrházról van szó, ha nyernek a Balinkán akkor
azt idén nyerjik meg.
Fodor Róbert polgármester: Akkor nem lépik át, ha nettót néznek.
Fidrich Tamásné jegyző: Biztosan nem. Ha készítik elő a pályázatokat, olyantól nem
lehet ajánlatot kérni, aki esetlegesen ajánlattevő lesz a pályázatnál, mert előnynek
számít, tehát összeférhetetlen.
Wéninger László polgármester: Ha árajánlatot ad be, és jön az ellenőrzés, akkor
hármat kérnek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsájtotta a
2022. évi közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatának jóváhagyását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2022.(II.28.) határozata
az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 27.§-ban foglaltakra figyelemmel Balinka község
Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát jelen határozat mellékletét
képező tartalommal fogadja el. A szabályzat hatálybalépésének idejét 2022.
március 1-ben határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat Balinka község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi
pont tájékoztatására.
Fidrich Tamásné jegyző: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején - legkésőbb
március 31-ig – éves, összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022.
évi közbeszerzési terv elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2022.(II.28.) határozata
az önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Balinka Község
Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
fogadja el:
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9./ Javaslat Alpha-Vet Megbízási Szerződésének megtárgyalására
gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

a

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich Tamásné jegyző: Megváltozott a jogszabály. Újra visszakerült sok minden a
kóbor állatokkal kapcsolatos hatáskör a településekre. Részletesen ismertette a
megváltozott jogszabályt.
Wéninger László polgármester: Ha be tudják fogni az állatot, akkor megkérik azt a
személyt, aki ideiglenesen befogadta, hogy 1 napig lehessen nála. Ezután szólnak
csak a gyepmesternek, mert fizetni kell neki. Volt olyan, hogy felhívta, és fél napig
keresték a kutyát. Nem lett meg, és fizetni kellett neki a semmiért.
Fodor Róbert alpolgármester: Ha a gyepmesterek elviszik, nincs esélye az állatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Alpha-Vet Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2022.(II.28.) határozata
az Alpha-Vet Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az
Alpha-Vet Kft-vel (1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38-40., adószám:
10303304-2-44, képviselő: Molnár Tamás állatmentési részleg vezető) kötött
gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási
szerződést jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kerítés és kapuk
építése munkákra beérkezett árajánlatokról való döntések meghozatalára,
szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú
pályázat során felújítási munkákra kerül sor. A döntés előkészítéséhez három árajánlat
lett bekérve, olyan vállalkozóktól, akik lehetőség szerint az önkormányzathoz
földrajzilag közel tevékenykednek és jó referenciákkal rendelkeznek. Javasolja a
legolcsóbb ajánlattevő, azaz Fidrich István egyéni vállalkozó kijelölését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fidrich
István egyéni vállalkozó kijelölésének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2022.(II.28.) határozata
Fidrich István egyéni vállalkozó kijelöléséről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Mecsér településrészi közösségi színtér (Balinka, Iskola
u. 9., 607 hrsz)” kerítés és kapuk építési munkáinak elvégzése tárgyában
vállalkozói szerződést köt Fidrich István egyéni vállalkozóval (8056
Bakonycsernye, Petőfi u. 49., adószám: 15364562-2-07). A vállalkozói díjat
bruttó 2.995.500 Ft összegben a teljesítés határidejét 2022. december 31.
napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Javaslat Mecséri közösségi színtér kerítés felújításához, a kézi
földmunkákra beérkezett árajánlatokról való döntések meghozatalára,
szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú
pályázat során kézi földmunkákra kerül sor. A döntés előkészítéséhez három árajánlat
lett bekérve, olyan vállalkozóktól, akik lehetőség szerint az önkormányzathoz
földrajzilag közel tevékenykednek és jó referenciákkal rendelkeznek. Javasolja a
legolcsóbb ajánlattevő, azaz Fidrich Istvánné egyéni vállalkozó kijelölését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fidrich
Istvánné egyéni vállalkozó kijelölésének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022.(II.28.) határozata
Fidrich Istvánné egyéni vállalkozó kijelöléséről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Mecsér településrészi közösségi színtér (Balinka, Iskola
u. 9., 607 hrsz)” kézi földmunkák elvégzése tárgyában vállalkozói szerződést
köt Fidrich Istvánné egyéni vállalkozóval (8056 Bakonycsernye, Petőfi u. 49.,
adószám: 76292057-1-27). A vállalkozói díjat bruttó 2.600.000 Ft összegben a
teljesítés határidejét 2022. augusztus 31. napjában határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező vállalkozói
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

12./ Javaslat Mecséri közösségi színtér tetőhéjazat felújításához beérkezett
árajánlatokról való döntések meghozatalára, szerződéstervezet elfogadására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú
pályázat során tetőhéjazat felújítási munkákra kerül sor. A döntés előkészítéséhez
három árajánlat lett bekérve, olyan vállalkozóktól, akik lehetőség szerint az
önkormányzathoz földrajzilag közel tevékenykednek és jó referenciákkal
rendelkeznek. Javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt, azaz Poscher Antal egyéni
vállalkozó kijelölését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Poscher
Antal egyéni vállalkozó kijelölésének elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022.(II.28.) határozata
Poscher Antal egyéni vállalkozó kijelöléséről
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” tárgyú projektje
keretében a „Balinka, Mecsér településrészi közösségi színtér (Balinka, Iskola
u. 9., 607 hrsz)” tetőhéjazat felújítási munkáinak elvégzése tárgyában
vállalkozói szerződést köt Poscher Antal egyéni vállalkozóval (8060 Mór, Velegi
u. 16., adószám: 63480005-1-27). A vállalkozói díjat bruttó 10.418.000 Ft
összegben a teljesítés határidejét 2022. december 31. napjában határozza
meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező
vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Wéninger László Polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lejárt a
falugondnoki szolgálat betöltésére kiírt pályázat, melyről a március végi testületi ülésen
szükséges dönteni. Elmonda, hogy a falunapra megvannak a szerződések. A
Suhancok szétmentek, helyette a Balance Band lesz, és a Rony-val kerülne
megkötésre. A falunapi körítés a szokásos: főzőverseny, ugrálóvár, gyerekeknek
program. Az orvosi rendeletőbe vásárolt fogast.
Fodor Róbert alpolgármester: Az esti bulit ki csinálja?
Wéninger László Polgármester: Aki eddig. Megkeresték, hogy áprilisban szeretnének
húsvéti bált csinálni, batyusbált.

Wéninger László Polgármester: A mecséri kultúrházban lenne megtartva. Jegyző
asszony, kell ehhez védettségi igazolás?
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint a jövő hét folyamán várható, hogy minden
korlátozást feloldanak.
Fodor Róbert alpolgármester: Ez országos?
Fidrich Tamásné Jegyző: Igen.
Wéninger László Polgármester: Orsós Éva kereste meg ezzel az ötlettel.
Marosán Lászlóné képviselő: Tűzgyújtási tilalom mikor van a megyében?
Wéninger László Polgármester: A katasztrófavédelem.hu oldalon meg lehet nézni.
Fidrich Tamásné Jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy külön kell választani kül és
belterületi tűzgyújtást. A külterületen figyelni kell az országos jelzést, hiszen napról
napra változhat, hogy az ország mely területére rendelnek el tűzgyújtási tilalmat. Ez
függ az erős széljárástól, a szárazságtól és egyéb tényezőktől. A belterületi tűzgyújtási
tilalom alap szabálya, hogy az ország egész területén tilos az év minden szakában
tüzet gyújtani. Ez alól a helyi önkormányzatok adhatnak kivételt. Balinka is megalkotta
a megengedő rendeletét, mely szerint februártól május 15-ig lehet tüzet gyújtani, vasár
és ünnepnapok kivételével. A nyár folyamán tilos a tűzgyújtás. Természetesen, ha
ebben a megengedő időszakban országos tűzgyújtás rendelnek el, abban az esetben
ekkor sem szabad. A Kormány megalkotta azon törvényét, amely nem engedélyezi
már az önkormányzatok számára a tűzgyújtás leszabályozásának lehetőségét, így a
veszélyhelyzet megszűnését követően a helyi rendeleteket is hatályon kívül kell
helyezni, tehát fel kell készülnie a lakosságnak, hogy attól fogva belterületen egész
évben tilos lesz a tűzgyújtás. A zöldhulladék szállítást kell igénybe venni.
Kóber Imre képviselő: Amit művel néhány ember, ő megtiltaná.
Domavári László képviselő: Katasztrófa.
Fidrich Tamásné Jegyző: A zöldhulladékot elviszi a Depónia.
Wéninger László Polgármester: A falusi embereknél ez máshogy működik azért.
Kóber Imre képviselő: Az Ekg gép meg lett csináltatva Mecséren? A lányának
mondták, hogy jöjjenek át Balinkára megcsináltatni, mert Mecséren rossz.
Fodor Róbert alpolgármester: Az ő lányának is azt mondták, hogy jöjjenek át balinkára.
Wéninger László Polgármester: Erről nem tud. Van hordozható is, nem igaz, hogy nem
használja a rendelőben a doktornő és az asszisztens. Igény volt rá, de használva
nincs.
Marosán Lászlóné képviselő: Kérdezték tőle a falubeliek, hogy itt voltak a parkban
padok, amik betonkarzatokba voltak csavarva, hova lettek azok?
Wéninger László Polgármester: Kukába lett dobva.

Marosán Lászlóné képviselő: Mondták, hogy meg lehetett volna csinálni padnak.
Wéninger László polgármester: De segíteni soha senki nem segítene, csak mondják.
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestületi ülését bezárta.
k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

