Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 10-én
08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 szereplőektől eltérően tett
javaslatot:
1./ Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése- 2022” című pályázat megvalósításával kapcsolatban vállalkozók
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Magyar Falu Program „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat a 49/2022.(IV.28.) számú határozat módosítására
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
60/2022.(V.10.) határozata
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése- 2022” című pályázat megvalósításával kapcsolatban
vállalkozók kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./ Javaslat a Magyar Falu Program „Tanya-és falugondnoki buszok
beszerzése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Javaslat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése- 2022” című pályázat megvalósításával kapcsolatban vállalkozók
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar
Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022” című
pályázat keretében megérkeztek az árajánlatok a közösségi színtér tetőhéjazat
felújítási munkáinak elvégzésére, a nagytermének, előterének, tárolójának és
vizesblokkjának teljes aljzatcseréje, burkolási, festési és belső nyílászárók cseréje
munkáinak elvégzésére, továbbá a vizesblokkjának gépészeti felújítási munkáinak
elvégzésére. Azért is hívott össze rendkívül ülést, mert sajnos nagyon drágul minden,
gyorsan kell cselekedni.
Fodor Róbert alpolgármester: Ez így van.
Wéninger László polgármester: Van
árajánlatokkal kapcsolatban?

valamilyen

kérdése a

testületnek

az

Kóber Imre képviselő: Legyen a legolcsóbb.
Marosán Lászlóné képviselő: Annyira drága most minden.
Domavári László képviselő: Most lesz megvéve az anyag?
Kóber Imre képviselő: Sok helyen csak napi ár van.
Wéninger László polgármester: Igen, az is kérdés, hogy a vállalkozók mikor tudnak
majd jönni megcsinálni. Ha most előre meglesz az anyag, az már jó. Ennél már csak
drágábban tudnák beszerezni.
Marosán Lászlóné: Rendben. Legyen a legolcsóbb mindegyik árajánlatnál.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
közösségi színtér tetőhéjazat felújítási munkáinak elvégzésére Poscher Antal egyéni
vállalkozó megbízásának elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2022.(V.10.) határozata
Poscher Antal egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozói szerződésről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022” című pályázat
keretében a közösségi színtér tetőhéjazat felújítási munkáinak elvégzésére
vállalkozói szerződést köt Poscher Antal egyéni vállalkozóval (8060 Mór, Velegi
u. 16., adószám: 63480005-1-27). A vállalkozói díjat bruttó 2.100.000 Ft, azaz
kettőmillió-egyszázezer forint összegben, a teljesítés határidejét 2023. június
30. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta a közösségi színtér nagytermének, előterének,
tárolójának és vizesblokkjának teljes aljzatcseréje, burkolási, festési és belső
nyílászárók cseréje munkáinak elvégzésére a FOCUS 94. Kft. megbízásának
elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2022.(V.10.) határozata
FOCUS 94 Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződésről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022” című pályázat
keretében a közösségi színtér nagytermének, előterének, tárolójának és
vizesblokkjának teljes aljzatcseréje, burkolási, festési és belső nyílászárók
cseréje munkáinak elvégzésére vállalkozói szerződést köt a FOCUS 94 Kft-vel
(8060 Mór, Szabadság tér 3., adószám: 11107376-2-07). A vállalkozói díjat
bruttó
18.770.664
Ft,
azaz
tizennyolcmillió-hétszázhetvenezerhatszázhatvannégy forint összegben, a teljesítés határidejét 2023. június 30.
napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsátotta a közösségi színtér vizesblokkjának gépészeti
felújítási munkáinak elvégzésére Kovács Miklós egyéni vállalkozó megbízásának
elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2022.(V.10.) határozata
Kovács Miklós egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozói szerződésről
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022” című pályázat
keretében a közösségi színtér vizesblokkjának gépészeti felújítási munkáinak
elvégzésére vállalkozói szerződést köt Kovács Miklós egyéni vállalkozóval
(8053 Bodajk, Kert u. 22., adószám: 64293752-1-27). A vállalkozói díjat bruttó
1.050.000 Ft, azaz egymillió-ötvenezer forint összegben, a teljesítés határidejét
2023. június 30. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a Magyar Falu Program „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése”
című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy ehhez a pályázathoz is
beérkezett 3 árajánlat és természetesen elkészült a szerződéstervezet. A győri
illetőségű adta a legolcsóbb ajánlatot.
Fodor Róbert alpolgármester: Felszereltséget illetően van különbség?
Wéninger László polgármester: Nem, mindenhol ugyanaz
felszereltségben kevesebb lesz az extra, mert felmentek az árak.

lett

kérve.

A

Fidrich Tamásné jegyző felhívta a figyelmet, hogy a pályázatban megjelölt
felszereltség nem lehet alacsonyabb, mert műszakilag meg kell egyezni a
megpályázott és beszerzett eszköznek.
Wéninger László polgármester: A pályázatban nem lett meghatározva a felszereltség.
Kóber Imre képviselő: Itt is jó lesz a legolcsóbb árajánlatot adó.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
CarNet FOR-TOP Kft-vel kötendő megállapodás elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2022.(V.10.) határozata
a CarNet FOR-TOP Kft.-vel kötendő megállapodásról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
"Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" tárgyú projektje keretében a
falugondnoki szolgálathoz busz beszerzése tárgyában megállapodást köt a
CarNet FOR-TOP Kft.-vel (9028 Győr, Kismegyeri u. 2., adószám: 111217012-44) egy Ford Transit Kombi M1 FWD Trend 2.0l TDCi DPF mHEV M6 L3
típusú gépjárműre. A gépjármű árát az árajánlatban foglaltak szerint fogadja el,
melynek összege bruttó 15.159.450 Ft. A gépjármű szállításának határidejét
2023. január 31-ig határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat a 49/2022.(IV.28.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt
ülésen hozott 49/2022. (IV.28.) számú határozat módosítása válik szükségessé, mivel
elírás történt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
49/2022. (IV.28.) számú határozat módosításának elfogadását.
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2022.(V.10.) határozata
a 49/2022. (IV.28.) számú határozat – SZMSZ 1. számú függelék - módosításáról
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2020. (II.29.) a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet 1. számú függeléke helyébe az alábbi függelék lép:
Balinka Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciói:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
016010
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak. alagutak üzemeltetése, fenntartása

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgáltatás
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.
Wéninger László
Polgármester

Fidrich Tamásné
Jegyző

