
Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi u. 34.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  július  29-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 fogászati alapellátást biztosító feladatellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  3/2016.  (IV.2.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  kormányhivatali  javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

3./  Javaslat  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.25.)  önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

4./  Javaslat  a  Magyar  Falu  Program „Út,  híd,  kerékpárforgalmi  létesítmény
építése/felújítása”  tárgyú projektje keretében - “Balinka, Gajavölgy u. (331 hrsz.)
útburkolat felújítása II. ütem munkáinak elvégzése” - vállalkozó kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

5./ Javaslat a balinka 185 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

6./ Javaslat a balinka 1243/2 hrsz.-ú út felújításának megtárgyalására



Előterjesztő: Wéninger László polgármester

7./ 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
59/2021.(VII.29.) határozata

a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./  Javaslat  fogászati  alapellátást  biztosító  feladatellátási  szerződés
módosítására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  3/2016.  (IV.2.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó kormányhivatali javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
3./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
4./ Javaslat a  Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása”  tárgyú projektje keretében -  “Balinka, Gajavölgy u.  (331
hrsz.)  útburkolat  felújítása  II.  ütem  munkáinak  elvégzése”  -  vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
5./ Javaslat a balinka 185 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
6./ Javaslat a balinka 1243/2 hrsz.-ú út felújításának megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
7./  Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Fidrich  Tamásné  jegyző  tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  veszélyhelyzet  során
született  polgármesteri  határozatokat  követő  képviselő-testületi  határozatoknak
folyamatos  sorszámozásúaknak  kell  lennie.  Mivel  Balinka  képviselő-testületének
2021.  évben  elsőként  megtartott  ülésén  (06.24.)  újrakezdett  sorszámozással
jelenítették meg a határozatokat, így azok megerősítése vált szükségessé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
2021. 06. 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen született 1/2021.(VI.26.)-tól  a
14/2021.(VI.26.)-ig  terjedő  határozatokat  sorszám  változás  miatti  megerősítését.
Mivel  a  7/2021.(VI.26.)  számú  határozatával  a  polgármestert  kizárták  a
döntéshozatalból, így azt újra felteszi szavazásra külön.



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

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
60/2021.(VII.29.) határozata

a polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Wéninger  László
polgármestert  kizárja  a  határozatok  megerősítéséről  szóló  döntés
meghozatalából.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem

Wéninger László polgármester nem vett részt a szavazásban.

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2021.(VII.29.) határozata

a 2021.06.26-án megtartott ülésen született határozatok sorszám változásáról

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  06.  26-án
megtartott
képviselő-testületi ülésen született határozatok számát tartalmi változás nélkül
megerősíti az alábbi sorszámokkal:
1/2021. (VI.26.) számú határozat sorszáma 62/2021. (VI.26.)
2/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 63/2021. (VI.26.)
3/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 64/2021. (VI.26.)
4/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 65/2021. (VI.26.)
5/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 66/2021. (VI.26.)
6/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 67/2021. (VI.26.)
7/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 68/2021. (VI.26.)
8/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 70/2021. (VI.26.)
9/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 71/2021. (VI.26.)
10/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 72/2021. (VI.26.)
11/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 73/2021. (VI.26.)
12/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 74/2021. (VI.26.)
13/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 75/2021. (VI.26.)
14/2021.(VI.26.) számú határozat sorszáma 76/2021. (VI.26.)

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

1./  Javaslat  fogászati  alapellátást  biztosító  feladatellátási  szerződés
módosítására
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:  Dr.  Kiss  Tamás  nyugdíjazása  miatt  Bakonycsernye
Önkormányzata és a „BLKT” Bt. között fennálló, fogászati alapellátás biztosítására
vonatkozó feladatellátási szerződése megszűnése kapcsán az alábbi intézkedések
történtek:
Felvételre  került  a  kapcsolat  Dr.  Hugyecz Mária  fogorvossal,  aki  Dr.  Kiss Tamás
helyettese a körzetben, hogy vállalná-e a fogászati  alapellátást a Bakonycsernye-
Balinka Mecséri településrész körzetben. A doktornő kategórikusan kijelentette, hogy
nem  vállalja.  Jelenleg,  még  július  31-ig  Dr.  Kiss  Tamás  helyetteseként  ellátja  a
betegeket a bodajki rendelőjében.  Így történt, hogy megkeresésre került a REGIA
Dentál  Kft.,  akik  már  hosszabb  ideje  Móron  praktizálnak  és  több,  Mór  környéki
település bevonásával  látják el  a fogászati  alapellátási  feladatokat.  Ők vállalták a
feladatellátását,  így  a  polgármester  a  vészhelyzeti  különleges  eljárásrendre
tekintettel–  testületi  tagokkal  történő  egyeztetést  követően  –  feladatellátási
szerződést kötött a Regia Dentál Kft-vel, mely szerint a Kft. az általa Mór, Kórház
utca  21.  szám  alatt  lévő  fogászati  rendelőben  fogadja  a  betegeket.  A  bejárás
biztosított,  hiszen a rendelő a buszpályaudvar mellett  található, kisebb távolságra,
mint a szakrendelő. Természetesen ez a szerződés csak addig maradna hatályba,
amíg  Bakonycsernye  önkormányzat  meg  nem  valósítja  a  tervezett  Egészségház
projektjét,  s  a  helyben  történő  fogászati  alapellátás  akkor  újra  biztosítva  lesz.
Felvetődik a kérdés, hogy miért nem Dr. Kiss Tamás, illetve a BLKT. Bt. tulajdonában
lévő fogászati rendelőben történik majd az ellátás. Azért, mert azt a tulajdonos más
fogorvos  részére  tervezi  értékesíteni, aki,  mint  elhangzott,  nem  kíván
társadalombiztosítás  által  finanszírozott  rendelést  biztosítani.  A  Regia-Dentál  Kft.
fogorvosának meg kellett vásárolnia Dr. Kiss Tamástól a praxist, annak bejegyzését
engedélyeztetnie  kell,  s  a  praxisengedély  kiadását  követően  kérelmezheti  a
működési  engedélyt  az  ÁNTSZ-től.  A  működési  engedély  megszerzését  után
indítható el a NEAK-nál a finanszírozási szerződés megkötése. Sajnos a praxisjog
bejegyzése csúszik,  így a működési  engedély és a finanszírozási  szerződés sem
került  még  megkötésre. A  megkötött  feladatellátási  szerződés  módosítása  azért
szükséges,  mivel  az  ÁNTSZ  előzetesen  megvizsgálat  a  helységet  a  működési
engedély  kiadásához  és  jelezte,  hogy  a  váróteremben  betegtorlódás  elkerülése
érdekében javasolja a rendelési időkeret csúsztatását, így az egész rendelési időt át
kellett variálni. Tehát a módosítás csupán a rendeli idő változását tartalmazza. Kérte
a képviselők hozzájárulását a feladatellátási szerződés módosításához.

Fodor Róbert alpolgármester: Miért zsúfolódott ez így össze? Nem lehetett volna Dr.
Kiss Tamással megbeszélni, hogy maradjon még?

Fidrich Tamásné jegyző: Sajnos nem vállalta tovább. El is mondta, hogy ne aggódjon
az  önkormányzat,  hiszen  a  doktornő  átvesz  tőle  mindent,  aztán  kiderült,  hogy
valóban átveszi, de nem vállal TB alapon betegeket.

Wéninger  László  polgármester:  Az  ember  összeteheti  a  kezét,  ha  talál  orvost.
Beszélt Dr. Hugyecz Mária doktornővel és augusztus 1-től szeptember 1-ig a mecséri
lakosokat még elvállalja, de augusztusra már nem tud időpontot adni.

Fodor Róbert alpolgármester: Helyileg hol lesz?

Domavári László képviselő: Móron a kórház porta épületében.

Wéninger László polgármester: Igen, rögtön a bejáratnál.

Kóber Imre képviselő: A buszmegálló is közel van.



Domavári László képviselő: Eddig csak jókat hallott róluk.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
fogászati alapellátást biztosító feladatellátási szerződés módosításának elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2021.(VII.29.) határozata

a fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításáról

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi területi ellátási
kötelezettség  vállalásáról  szóló  feladatellátási  szerződés  módosítását  a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  3/2016.  (IV.2.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  kormányhivatali  javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Felkérte  jegyző  asszonyt  a  napirendi  pont
tájékoztatására.

Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal
az FE/02/773-1/2021. számú javaslatában felhívást intézett a képviselő-testület felé,
hogy  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  3/2016.  (IV.2.)  önkormányzati
rendelet magasabb szintű jogszabályoknak történő megfelelése érdekében kerüljön
felülvizsgálatra,  és  a  javaslatban  előadott  módosítások  kerüljenek  átvezetésre.
Jelenleg  ezeket  a  rendeleteket  felülvizsgálja  a  kormányhivatal,  akik  adtak  ki  egy
módszertani leírást is, ami alapján szükséges a felülvizsgálat elvégzése. Például felül
kell vizsgálni, és konkretizálni, hogy mi is a rendkívüli élethelyzet.

Fodor Róbert alpolgármester: Ez mindig is bent volt.

Fidrich Tamásné jegyző: Igen, de nem lett olyan szigorúan véve, ahogy kellett volna.

Wéninger  László  polgármester:  Meddig  áll  fenn  ez  a  rendkívüli  élethelyzet?
Következő hónapban is él?

Fidrich Tamásné jegyző: Amikor legközelebb beadja a kérelmét, akkor is meg kell
vizsgálni, hogy valóban rendkívüli élethelyzetben van-e.

Wéninger  László  polgármester:  Ezt  nem lehetne  valahogy  korlátozni?  Arról  nem
beszélve, hogy milyen jövedelemhatárt állapítanak meg.



Fodor Róbert alpolgármester: Azt a jövedelmet kell megadni neki, amikor dolgozott,
nem azt, amikor táppénzen van.

Wéninger László polgármester: Így van, ezt is tisztázni kell, hogy mit kell kérni tőlük.

Domavári László képviselő: Meddig nézik vissza a jövedelmet?

Fidrich Tamásné jegyző: A testület dönti el, hogy milyen időintervallum jövedelmét
nézi. A kérelem benyújtását megelőző 1 havi, vagy pld. 3 havi átlagjövedelmet.

Kóber Imre képviselő: Ráadásul még a munkanélküli segélyt is kapja.

Fodor Róbert alpolgármester: Nem gondolja, hogy ebből probléma lesz.

Marosán  Lászlóné  képviselő:  Akit  hosszas  betegség  után  elküldenek  a
munkahelyéről, de nem tud munkát vállalni, mert beteg, azzal mi van?

Wéninger László polgármester:  Annak el kell  indítania a leszázalékolását.  Meddig
kell a rendeletet elfogadni?

Fidrich Tamásné jegyző: Augusztus 31-ig.

Wéninger László polgármester: Sajnos volt olyan év, hogy rengeteget pénzt vissza
kellett fizetni a szociális normatívából az elszámolás során és ha ez sokszor így van,
kevesebb  támogatást  fog  kapni  az  önkormányzat.  A  Kormányhivatal  javaslatát
áttekintve,  javaslom a képviselő-testület  felé,  az abban foglaltak elfogadását és a
helyi  rendelet  tárgyalásra  történő  beterjesztését  a  következő  képviselő-testületi
ülésre. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
gyermekvédelem helyi  rendszeréről  szóló  rendelettel  kapcsolatos  kormányhivatali
javaslat elfogadását. 

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2021.(VII.29.) határozata

a kormányhivatali javaslat megtárgyalásáról

Balinka  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  a  „Magyarországi  helyi  önkormányzatokról”  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tett –
FE/02/773-1/2021.  számú  –  javaslatában  foglaltakat  megismerte,  azt
elfogadja.  Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  Balinka  Község  Önkormányzat
Képviselő-testületének  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  3/2016.
(IV.2.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést
a  javaslatban  foglaltak  figyelembevételével  terjessze  a  soron  következő
képviselő-testületi ülés elé.

Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés



3./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger  László  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Fejér
Megyei Kormányhivatal az FE/02/772-1/2021. számú javaslatában felhívással élt a
képviselő-testület  felé,  hogy  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.25.)
önkormányzati  rendelet  magasabb  szintű  jogszabályoknak  történő  megfelelése
érdekében  kerüljön  felülvizsgálatra,  és  a  javaslatban  előadott  módosítások
kerüljenek átvezetésre. A Kormányhivatal felhívását áttekintve, javaslom a képviselő-
testület felé, az abban foglaltak elfogadását és a helyi rendelet tárgyalásra történő
beterjesztését a következő képviselő-testületi ülésre. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
helyi  szociális  ellátásokról  szóló  rendelettel  kapcsolatos  kormányhivatali  felhívás
elfogadását. 

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2021.(VII.29.) határozata

a törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Balinka  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  a  „Magyarországi  helyi  önkormányzatokról”  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tett –
FE/02/772-1/2021.  számú  –  felhívásában  foglaltakat  megismerte,  azt
elfogadja.  Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  Balinka  Község  Önkormányzat
Képviselő-testületének  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.25.)
önkormányzati  rendeletének  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést  a
felhívásban  foglaltak  figyelembevételével  terjessze  a  soron  következő
képviselő-testületi ülés elé.

Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

4./  Javaslat  a    Magyar  Falu  Program  „Út,  híd,  kerékpárforgalmi  létesítmény  
építése/felújítása”  tárgyú  projektje  keretében  -  “Balinka,  Gajavölgy  u.  (331
hrsz.)  útburkolat  felújítása  II.  ütem  munkáinak  elvégzése”  -  vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pályázat
során a fenti tárgyú burkolatfelújítási munkára kerül sor. A döntés előkészítéséhez 3
árajánlat  lett  kérve,  olyan  cégektől,  akik  lehetőség  szerint  földrajzilag  közel
tevékenykednek  és  jó  referenciákkal  rendelkeznek.  Az  árajánlatok  bírálata  során



megállapítható, hogy összességében a legelőnyösebb árajánlatot az Útéppark Kft.
ajánlattevő nyújtotta be, így őt javasolja elfogadásra.

Domavári László képviselő: Mikor fog megvalósulni?

Wéninger László polgármester: Idén.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Útéppark Kft. kijelölésének elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2021.(VII.29.) határozata
Útéppark Kft. kijelöléséről

Balinka  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Falu  Program
„Út,  híd,  kerékpárforgalmi  létesítmény  építése/felújítása” tárgyú  projektje
keretében a “Balinka, Gajavölgy u. (331 hrsz.) útburkolat felújítása II. ütem
munkáinak elvégzése” tárgyára vonatkozó árajánlatok közül az Útéppark Kft.
(8000 Székesfehérvár,  Szlovák u.  6.,  adószám: 24105099-2-07)  árajánlatát
fogadja el. 
A  projekt  műszaki  ellenőri  feladataival  a  Megaroad  Kft.  (Székesfehérvár,
Kriványi  út  10.)  bízza  meg.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét képező vállalkozói és műszaki ellenőri szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Javaslat a balinka 185 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Pöntöl Sándor balinkai
lakos  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzathoz,  miszerint  a  balinkai  185  hrsz.-ú
önkormányzati ingatlant szeretné megvásárolni. A térképen látható besraffozott rész
mellett  van  2  db  önkormányzati  ingatan.  Az  érintett  ingatlan  eladását  követően
felmerül az a probléma, hogy a közterületről  a bejárás nem lesz megoldható a 2
hátsó önkormányzati teleknek.

Kóber Imre képviselő: Miért nem adja el az önkormányzat egybe a 3 területet?

Wéninger  László  polgármester:  A  kérelmező  elmondta,  hogy  ha  szükséges  ad
szolgalmi  jogot  az  önkormányzatnak,  de  valóban  érdemesebb  mind  a  három
ingatlant eladni.

Domavári László képviselő: Meg kell kérdezni tőle, hogy úgy érdekelné-e.

Fodor Róbert alpolgármester: 2100 m2 lenne a három ingatlan.



Fidrich Tamásné jegyző: Azt a területet hátul lehet használni valamire?

Wéninger László polgármester: Fás meredek terület.

Marosán Lászlóné képviselő: Azon szinte közlekedni sem lehet.

Wéninger László polgármester: Amit viszont szeretne megvenni, elég értékes terület.
Javasolja, hogy a három terület egyben legyen értékesítve.

Fodor Róbert alpolgármester: Véleménye szerint erre lenne több jelentkező is.

Wéninger László polgármester: Javasolja, hogy a 185 hrsz.-ú ingatlan eladási ára
300,-Ft/m2, a másik két ingatlan pedig 150,-Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
balinka 185, 186 és a 184/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésről szóló
meghirdetésének elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2021.(VII.29.) határozata

a balinka 185, 186, 184/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésének
meghirdetéséről

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balinka, 185, 186, 184/2
hrsz.-ú ingatlanokat az alábbi feltételek mellett eladásra kínálja:

o kiinduló m2 ár és vételár a 185 hrsz,-ú ingatlan tekintetében 300,-Ft/m2, tehát
121.500,- Ft, a 186 és 184/2 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében pedig 150, Ft/m2,
azaz 254.250,- Ft, összesen 375.750,- Ft

o az ingatlan birtokba vétele csak a teljes vételár megfizetésekor történhet meg
o az  adás-vételről  a  vételi  ajánlatok  megtétele  után,  valamint  a  15  napos

kifüggesztés lejárta után dönt a képviselő-testület.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat a balinka 1243/2 hrsz.-ú út felújításának megtárgyalására
Előterjesztő: Wéninger László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Wéninger László polgármester: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen döntöttek
az 1243/2 hrsz.-ú út felújításának hozzájárulásáról, melyben Bogdán Sándor egyéni
vállalkozó  került  megbízásra  az  útfelújítás  feladatainak  elvégzésére.  A  döntést
követően  azonban  de  nem  lehet  elérni  a  vállalkozót,  ezért  Bráyerné  Bede
Krisztináék, mint érintettek, kerestek egy másik vállalkozót, akitől árajánlatot kért be
az  önkormányzat,  de  az  árajánlatuk  alapján  300.000,-  Ft-tal  többe  kerülne  az
önkormányzatnak ez a felújítás. Javasolja, hogy Bráyerné Bede Krisztináék fizessék
be a felét az önkormányzathoz, az önkormányzat pedig leszerződik a vállalkozóval.
Amikor kifizették a felét, már írják is a szerződést, onnantól pedig mehet a munka.
Továbbá javasolja, hogy a korábban hozott határozat kerüljön visszavonásra.



Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
12/2021. (VI. 24.) számú határozat visszavonásának elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2021.(VII.29.) határozata

a 12/2021. (VI.24.) számú határozat visszavonásáról

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2021. (VI.,24.) számú
határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az  1243/2  hrsz.-ú  útfelújításra  vonatkozó
megállapodás megkötésének elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2021.(VII.29.) határozata

az 1243/2 hrsz.-ú útfelújításra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete és Bráyerné Bede Krisztina
Balinka,  Petőfi  u.  4.  szám alatti  lakos megállapodást  köt  az önkormányzat
tulajdonát képező, Balinka 1243/2 hrsz.-ú kivett út ingatlan burkolat felújítása
tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az  1243/2  hrsz.-ú  út  felújítási  munkák
elvégzésére a Road Builder Hungary Kft vállalkozó megbízásának elfogadását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2021.(VII.29.) határozata

az 1243/2 hrsz.-ú út felújításra vállalkozó kijelöléséről 

Balinka  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1243/2  hrsz.-ú
önkormányzati  tulajdonban  lévő,  kivett  közút  megjelölésű  útjának  felújítási
feladatainak elvégzésére vállalkozói szerződést köt a Road Builder Hungary
Kft-vel  (1152  Budapest,  Illyés  Gyula  u.  2-4.,  adószám:  27958951-2-42).  A
vállalkozási  díjat  bruttó  1.763.331,-  Ft összegben határozza meg, melyre a



2021. évi  költségvetés nyújt fedezetet.  Felhatalmazza a polgármestert  jelen
határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2021.03.26-
án  született  egy  határozat,  amelyben  a  művelődési  ház  épületének  felújítására
vonatkozó  pályázat  benyújtásáról  döntöttek.  A  határozatban  Koselák-Mike  Enikőt
bízzák  meg a  tervezési  feladatok  ellátásával  100.000,-Ft  megbízási  díjjal.   Mivel
bonyolultabb  és  több  feladatot  kell  elvégezni  a  pályázat  előkészítésénél,  úgy
javasolja a díjat 250.000,-Ft-ra módosítani. Az összeget a pályázati pénzt fedezi. A
határozat módosítás miatt szerződés módosítás is szükségessé válik.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta
Koselák-Mike Enikővel kötött szerződés módosítását.

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

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2021.(VII.29.) határozata

Koselák-Mike Enikővel kötött szerződés módosításáról

Balinka  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az  Önkormányzat  és
Koselák-Mike  Enikővel  (8065  Nagyveleg,  Perczel  Mór  utca  14.  adószám:
67195392-1-27) megkötött, a Magyar Falu Program pályázat „Önkormányzati
tulajdonban  lévő  ingatlanok  fejlesztése”  alprogram,  „  Közösségi  terek
fejlesztése” kategóriába benyújtandó pályázathoz szükséges helyszínrajzok,
vázlatok, műszaki leírások, tervezői költségbecslés és tervezői nyilatkozatok
elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint
módosítja:

„2.1  A  megbízási  díj  összege:  bruttó  250.000  Ft,  azaz  bruttó
kettőszázötvenezer forint.”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Fidrich Tamásné jegyző: Mit takar a művelődési ház felújítása?

Wéninger  László  polgármester:  A  tetőhéjazat  lecserélését,  kerítés  felújítását,
vizesblokk  felújítását,  amelyre  5-6  vállalkozóval  kell  szerződést  kötni.  A  kerítésre
maximum 5 millió forintot lehet elszámolni. A mostani árakat tekintve nem tudja, hogy
beleférnek-e, hiszen már minden a duplája.

Tájékoztatást  nyújtott  továbbá,  hogy  a  „A  Bakonyért”  LEADER  akciócsoporthoz
beadott  pályázat  nyert,  amelyben  számítástechnikai  eszközök  lecserélésére  és



sörpad  garnitúrák  beszerzésére  kerül  sor,  15  %-os  önkormányzati  önrésszel.  A
Támogatói  okirat  megérkezett,  az  eszközök  beszerzése  megkezdődött.  Sajnos  a
sörpad garnitúrák ára az emelkedő fa- és fém anyagok ára miatt  a tavalyi  árhoz
képest a 20 garnitúránál több, mint 100.000,- Ft-tal többe kerül. A számítástechnikai
eszközöknél úgy néz ki nem kell magasabb összeget fizetni.

Marosán Lászlóné képviselő: A lakosok panaszkodnak, hogy a temetőben rosszak a
padok, valamint biciklitartót szeretnének kérni azok, akik sokat járnak a temetőbe.
Látta,  hogy  fent  tisztogattak  az  akácosból.  Azt  is  szeretnék  kérni,  hogy  legyen
kitisztítva a hátsó rész is, mert a sírokat befutotta már a növény.

Domavári László képviselő: A padokon elöregedhetett a fa?

Wéninger László polgármester: Valószínű igen.

Marosán Lászlóné képviselő:  Csak a felső részt kellene kicserélni,  amin ülnek. A
szélsőséges  időjárásra  tekintettel  kérik,  hogy  az  árkot  is  takarítsa  ki  az
önkormányzat.

Fidrich Tamásné jegyőz: Az árkot a tulajdonosoknak kell kitisztítania, mindenkinek a
saját háza előtt, a főút mellett is.

Domavári László képviselő: Pedig sajnos sokan nem pucolják.

Wéninger László polgármester: Igyekszik ezen kérésekre is megoldást keresni, de
maximum jövőre lehetne megvalósítani, be kell tervezni a költségvetésbe. Idén erre
már nincsen pénze az önkormányzatnak.

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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